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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI JE JEDINOU VEŘEJNOU VYSOKOŠKOLSKOU INSTITUCÍ 
SÍDLÍCÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI. UNIVERZITA MÁ V SOUČASNÉ DOBĚ DEVĚT FAKULT S VÍCE NEŽ 
60 KATEDRAMI A DVA VYSOKOŠKOLSKÉ ÚSTAVY. TÉMĚŘ 16 000 STUDENTŮ SI MŮŽE VYBRAT ZE 
ŠIROKÉ NABÍDKY BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ, 
PŘIČEMŽ SAMOZŘEJMOSTÍ JE MOŽNOST VÝBĚRU FORMY STUDIA V PODOBĚ PREZENČNÍ, KOM-
BINOVANÉ NEBO DISTANČNÍ.

Kromě pedagogické činnosti je univerzita také stře-
diskem výzkumu a vývoje, o čemž svědčí i masivní 
investice jak do rozvoje univerzity, tak do výstavby 
univerzitního kampusu. Zvláště ten prochází v po-
slední době velmi dynamickými změnami – doslova 
před očima tu rostou nové budovy Evropského cent-
ra excelence NTIS, Centra technického a přírodověd-
ného vzdělávání a výzkumu i přístavba univerzitní 
knihovny. Tyto největší investice v historii Západo-

české univerzity v Plzni do budoucna slibují kvalitní 
základ k ještě intenzivnější spolupráci s univerzitami 
po celém světě a to nejen na poli bádání a výzkumu, 
ale také při výměně studentů. Vznikající nová centra 
výzkumu v budoucnu jistě posílí i vazby mezi univer-
zitou a praxí.  I to je jeden z důvodů, proč vědci naší 
univerzity z nejrůznějších oborů, ale i naši studenti 
získávají každý rok prestižní ocenění za svou činnost.
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ROK ZMĚN A MASIVNÍHO ROZVOJE
Uplynulý akademický rok 2012/2013 byl pro Západočeskou univer-
zitu v Plzni (ZČU) rokem velkých změn, nových začátků a hlavně 
masivního rozvoje. 

V září 2012 byl slavnostně položen základní kámen výzkumných 
center Nové technologie pro informační společnost a Centrum 
technického a přírodovědeckého vzdělávání a výzkumu, které 
vznikají v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inova-
ce, a staly se vůbec největší investicí v historii ZČU. Po celý aka-
demický rok probíhala přístavba univerzitní knihovny a archivu 
v rámci projektu Rozšíření informační podpory výzkumu a vývoje. 

Univerzitní kampus se v loňském akademickém roce také rozrostl 
o dvě nové budovy – dokončena byla stavba Regionálního techno-
logického institutu a s půlročním předstihem (!) byla v říjnu 2012 
otevřena nová budova tehdy ještě Ústavu umění a designu. 

Plzeňskou ikonou pro rok 2012 byla zvolena rektorka ZČU Ilona 
Mauritzová a ředitel Ústavu umění a designu ZČU Josef Mištera. 
Odborná porota se tentokrát zaměřila na průkopníky a inovátory 
a vybrala třináct osobností z více než padesátky nominovaných. 

Dva profesoři ZČU, Josef Psutka a Jindřich Musil, převzali 17. lis-
topadu 2012 v obřadní síni plzeňské radnice významná ocenění. 
Primátor Martin Baxa u příležitosti státního svátku odměnil jejich 
přínos pro město Plzeň a podíl na jeho rozvoji a zvýšení prestiže. 
Mezi osobnostmi oceněnými v den státního svátku 28. října byl 
také profesor ZČU Miroslav Šťastný. Z rukou prezidenta republiky 
převzal státní vyznamenání – medaili Za zásluhy. Prezident tak 
ocenil jeho zásluhy o stát v oblasti vědy. 

Na Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni zahá-
jilo 12. prosince 2012 činnost první Ruské centrum v České repub-
lice. Je příkladem prohlubujících se obchodních a kulturních styků 
s Ruskem i stoupajícího zájmu studentů o výuku ruštiny. Jeho cí-
lem je poskytování informačního a vzdělávacího zázemí pro popu-
larizaci ruského jazyka a kultury.

Na sklonku roku 2012 získala ZČU certifikát ECTS Label (Europe-
an Credit Transfer and Accumulation System), který potvrzuje, že 
studijní prostředí na ZČU plně odpovídá evropským standardům. 

Ústav celoživotního vzdělávání otevřel čtyři nové pobočky Univer-
zity třetího věku – Bor u Tachova, Klatovy, Chotíkov a Plasy.

V lednu 2013 otevřela ZČU dvě zrekonstruované serverovny, které 
jsou svým charakterem unikátní. V jedné z nich je totiž uložen nový 
uzel národní e-Infrastruktury pro vědu a výzkum, který umožňuje 
v Plzni ukládat datové soubory pro vědu a výzkum z celé České re-
publiky.

V červnu ZČU zpřístupnila v digitální knihovně všechny kvalifikační 
práce z roku 2012 on-line. Digitální knihovna umožňuje fulltextové 
vyhledávání a prohlížení podle autorských a předmětových údajů.

Při kontrolách akreditační komise, které probíhaly v letech 2011 až 
2013 na všech univerzitách v republice, ZČU obhájila všech 34 dok-
torských oborů akreditovaných na šesti fakultách.

Všichni věříme, že letošní akademický rok 2013/2014 bude mini-
málně stejně úspěšný jako ten loňský.

 Profesor Miroslav Šťastný obdržel z rukou prezidenta republiky Václava Klause

medaili  Za  zásluhy.

Poklépání na základní kámen výzkumných center Nové  technologie pro informační společnost a Centrum technického a přírodovědeckého vzdělávání a výzkumu.
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FAKULTA
APLIKOVANÝCH VĚD
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Tým vědců z katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd pod ve-
dením Josefa Psutky vyvinul systém automatického rozpoznávání 
mluvené řeči, který je schopen automaticky titulkovat živé televiz-
ní pořady. Systém s úspěchem využívá veřejnoprávní Česká televi-
ze při titulkování živých přenosů. 

Další tým z téže katedry pod vedením Miloše Schlegela vyvinul pro 
firmu Vítkovice MECHANIKA, a. s., světově unikátní řešení pro au-
tomatické ustavování velkých klikových hřídelí během obrábění. 
Toto řešení bylo oceněno Cenou poroty v soutěži Zlatá medaile na 
Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. 

Do třetice zaznamenala katedra kybernetiky pod vedením Eduarda 
Janečka úspěch v projektu Výzkum a vývoj pokročilých IT techno-
logií podpory vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně, 
který je určený pro Český národní registr dárců dřeně. V roce 2012 
byl registr napojen do světové IT komunity registrů, podařilo se 
tedy zrealizovat propojení se zahraničními registry dárců v rámci 
informačních systémů. Došlo ke zlepšení národní komunikace po-
mocí IT nástrojů mezi registrem a kooperujícími transplantačními 
a dárcovskými centry. 

Na prestižní konferenci ICSEA (International Conference on Soft-
ware Engineering Advances), která se konala v listopadu 2012, 
byl příspěvek Jaroslava Šnajberka, Lukáše Holého, Kamila Ježka 
a Přemka Brady s názvem An Advanced Interactive Visualization 
Approach for Component-Based Software: A User Study zařazen 
mezi nejlepší články.

Na únorovém Akademickém mistrovství České republiky v běhu na 
lyžích v Novém Městě na Moravě získal Vladislav Razým zlatou me-
daili v běhu na 10 km klasicky.

Profesor Pavel Drábek z Fakulty aplikovaných věd převzal 28. srpna 
na mezinárodní matematické konferenci Equadiff 13 v Praze čest-
nou oborovou medaili Bernarda Bolzana. Prestižní ocenění udělu-
je předseda Akademie věd ČR za zásluhy o rozvoj matematických 
věd. Na Západočeskou univerzitu v Plzni zamířilo toto ocenění po-
prvé v historii. 
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FAKULTA
EKONOMICKÁ
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Student Fakulty ekonomické Roman Sterly 
zvítězil v září 2012 v soutěži o nejefektiv-
nější internetové řešení v soutěži Internet 
Effectiveness Awards v kategorii Student-
ský projekt. Vytvořil webovou aplikaci, 
která pomáhá ušetřit čas soutěžícím v me-
zinárodní soutěži Global Management 
Challenge. Navázal tak na svoji výhru ná-
rodního kola a třetí místo světového kola 
této soutěže v loňském roce.

Od roku 2012 se na Fakultě ekonomické 
ZČU pravidelně koná testování zaštítěné 
agenturou Bloomberg s názvem BAT. Cílem 
tohoto testování je propojit perspektivní 
studenty se zaměstnavateli z různých svě-
tových zemí a umožnit mladým, talento-
vaným pracovníkům získat stáž nebo práci 
v některé z předních finančních institucí. 
Objevují se zde otázky z ekonomického a fi-
nančního světa, ale také otázky zaměřené 
na logické přemýšlení a matematické zna-
losti. Fakulta ekonomická se zatím může 
pochlubit umístěním svého studenta 
v 99. percentilu celosvětových výsledků. 
Kromě toho umožňuje testování srovnat 

úroveň vzdělávání s univerzitami z celého 
světa. Testování se kromě studentů Fakul-
ty ekonomické pravidelně účastní i stu-
denti Fakulty aplikovaných věd. Výsledky 
studentů ZČU jsou mírně nadprůměrné 
ve srovnání s celosvětovým průměrem více 
než 100 000 studentů.

11 12



FAKULTA
ELEKTROTECHNICKÁ 
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Student Fakulty elektrotechnické Tomáš Kamínský byl v červnu 
2013 oceněn Plzeňským krajem za výsledky své odborné činnosti 
v oblasti separace plastových materiálů v elektrostatickém poli. 

Emeritní profesor Fakulty elektrotechnické ZČU Lumír Kule převzal 
13. června 2013 na plzeňské radnici cenu Františka Křižíka za celoži-
votní přínos v oboru elektrotechniky. 

Pavel Světlík získal v červenci 2013 bronz na Univerziádě v Kazani 
ve střelbě ze vzduchové pistole na 10 metrů. 

Doktorand Viktor Majer získal v květnu 2013 ocenění za nejlepší 
doktorandský příspěvek na mezinárodní konferenci s názvem Ener-
getika 2013. 

Katedra elektroenergetiky a ekologie obdržela na mezinárodní 
konferenci Elektroenergetika 2013 pamětní medaili za dlouholetou 
spolupráci s katedrou elektroenergetiky Technické univerzity v Ko-
šicích. Tamtéž byl pamětní medailí oceněn i profesor Jiří Kožený, 
a to za dlouholetou práci a přínos ve vědě a výzkumu.
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FAKULTA
FILOZOFICKÁ
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Studentka Fakulty filozofické Karolína Šimůnková obdržela 1. října 
2012 Cenu hejtmana za pomoc při záchraně lidského života. 

Studentka doktorského programu na katedře historických věd Fa-
kulty filozofické Veronika Kořínková převzala 19. října 2012 Cenu 
Edvarda Beneše za diplomovou práci o mikrohistorické variabilitě 
dějin 20. století. 

V mezinárodní soutěži hospodářské francouzštiny Le Mot d´Or 
triumfovala v březnu 2013 Simona Podlesáková, která v celostát-
ním kole obhájila pro ZČU zlato a následně reprezentovala svoji 
alma mater na setkání vítězů z celého světa v Paříži.

Centrum afrických studií působící na katedře historických věd 
Fakulty filozofické bylo v červnu 2013 přijato jako první z center 
střední a východní Evropy za člena mezinárodního afrikanistické-
ho sdružení AEGIS (Africa-Europe Group for Interdisciplinary Stu-
dies).

Na půdě Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni se ve 
dnech 10. až 11. dubna 2013 uskutečnil první ročník afrikanistické 
konference s příznačným názvem Africa Days. Mezi nejvýznamnější 
hosty konference, kteří na fakultu zavítali ze tří kontinentů, patřil 
Ahmed Hassen, ředitel Institutu etiopských studií Addisabebské 
univerzity. 

30. dubna 2013 navštívil západočeskou metropoli jeden z nejvý-
znamnějších antropologů současnosti Tim Ingold. Na půdě Fakulty 
filozofické přednášel v rámci cyklu AntropoWebu na téma Copying, 
inscription and creative performence.

Historicky první plzeňští absolventi magisterského studijního obo-
ru Učitelství francouzštiny pro střední školy byli dne 26. června pro-
mováni na zámku Kozel. Tři z absolventek splnily zároveň podmín-
ky tzv. dvojího magisterského studia double master, realizovaného 
ve spolupráci mezi FF ZČU a Université d´Artois v Arrasu ve Francii. 
Získaly tak nejen diplom Západočeské univerzity v Plzni, ale zá-
roveň i francouzský diplom Université d‘Artois. Fakulta filozofic-
ká ZČU tímto dosáhla významného úspěchu v oblasti spolupráce 
mezi evropskými univerzitami, jmenovitě mezi Českou republikou 
a Francií.
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FAKULTA
PEDAGOGICKÁ 
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Studentka Fakulty pedagogické Adéla Sýkorová vyhrála 25. října 
2012 finále Světového poháru v Bangkoku ve střelbě z malorážky. 

Jana Rejlová v červnu 2013 zvítězila v celostátní soutěži diplomo-
vých prací studentů učitelství fyziky.

Jakub Toman v tom samém měsíci zvítězil v celostátní soutěži ba-
kalářských prací studentů fyziky učitelských fakult. 

Lucie Hilscherová z katedry hudební kultury ztvárnila roli 
Matky Marie v opeře Francise Poulenca Dialogy karmelitek 
(premiéra 22. 3. 2013).

23 24



FAKULTA 
PRÁVNICKÁ
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Luboš Mazanec a Vladimír Nový získali 1. místo v simulovaném 
soudním sporu z občanského práva, který probíhal na všech práv-
nických fakultách v České republice. Finále proběhlo 5. května 
2013 na půdě Městského soudu v Praze.

Jan Gregor a Jakub Šefrna se umístili na 3. místě v rámci meziná-
rodního simulovaného procesu v římském právu. Týmy soutěžily 
19. dubna 2013 v Olomouci před desetičlennou porotou.

Vojtěch Říha se v dubnu 2013 umístil na 3. místě v 1. ročníku literár-
ní soutěže pro studenty práv na téma Kdy zdraví potřebuje advoká-
ta?, vyhlášené advokátní kanceláří TaylorWessing e|n|w|c Advokáti 
v Praze. Odborná porota vybrala nejlepší práce pětice studentů, 
kteří se zúčastnili letní měsíční placené stáže v jedné z poboček 
advokátní kanceláře, které se nacházejí ve Vídni, Praze, Bratislavě, 
Budapešti a Varšavě.
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FAKULTA
STROJNÍ
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Cenu Siemens pro nejlepší diplomové práce převzal 3. prosince 
2012 v pražské Betlémské kapli Václav Sláma. Jeho diplomová prá-
ce s názvem Možnost použití malých modulárních jaderných reak-
torů v českých podmínkách se umístila na 3. místě. Oceněn byl rov-
něž vedoucí diplomové práce Jan Zdebor ze společnosti Škoda JS.
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FAKULTA 
ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
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Studentky Eva Brejchová a Eva Šindelářová se zúčastnily VIII. 
Celostátní studentské vědecké konference bakalářských a magi-
sterských nelékařských zdravotnických oborů v Pardubicích – Eva 
Brejchová obsadila třetí místo v soutěži, Eva Šindelářová dokonce 
první, za což následně obdržela ještě ocenění děkana FZS. 

Simona Táborská získala první místo na mezinárodní konferenci 
ošetřovatelství a porodní asistence Cesta poznávání a vzdělávání 
v ošetřovatelství IV.

35 36



FAKULTA
UMĚNÍ A DESIGNU
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Studenti Fakulty umění a designu ZČU (dříve Ústav umění a desig-
nu) v loňském akademickém roce úspěšně reprezentovali svou fa-
kultu i ZČU účastí a výborným umístěním v celé řadě českých i me-
zinárodních soutěží, festivalů a přehlídek studentských prací. Níže 
uvádíme výběr z nich. Studenti i pedagogové Fakulty umění a de-
signu se rovněž aktivně zapojili do řady akcí spojených s projektem 
Evropské hlavní město kultury 2015 (např. Kontejnery k světu, lan-
dartové projekty, Zaniklé a ohrožené kostely, Světovar). 

Grafický designér a vedoucí ateliéru Grafický design Zdeněk Ziegler 
byl v březnu 2013 u příležitosti udílení výročních cen Czech Grand 
Design 2012 uveden do Síně slávy, a to za celoživotní dílo a význam 
jeho tvorby v dějinách českého grafického designu a typografie. 

Jiří Beránek získal v květnu 2013 Uměleckou cenu města Plzně pro 
umělce nad 30 let za významný umělecký počin  – výstavu v prosto-
rách Světovaru s názvem Síla ticha. 

Nyní již absolventka Marie Kohoutová získala v květnu 2013 Umě-
leckou cenu města Plzně pro umělce do 30 let za výtvarné ztvárně-
ní komiksových životopisů o Adolfu Loosovi a Jiřím Trnkovi, dvou 
významných uměleckých osobnostech spjatých s městem Plzní.

Studentka specializace Užitá fotografie Iva Pelcová je autorkou 
loga nového amerického kulturně-informačního centra ZČU s ná-
zvem US Point. Logo vzniklo v létě 2013 v rámci soutěže, vítězný 
návrh vybírala porota složená ze zástupců ZČU a velvyslanectví 
USA. Práci Ivy Pelcové ocenil i velvyslanec USA Norman L. Eisen. 

Pavla Boháčová, studentka magisterského oboru Ilustrace a grafic-
ký design, získala Cenu Jiřího Hadlače za autorské knihy na mezi-
národním Trienále umělecké knižní vazby Plzeň.  

Student specializace Animovaná a interaktivní tvorba Vojtěch Žák 
slavil v roce 2013 úspěchy na řadě mezinárodních festivalů. Jeho 
animované filmy Světovar, Lázně, Harmonikář, Melancolia a Sa-
lám! zaujaly porotu festivalů krátkých filmů a videoartu například 
v Budapešti, Rotterdamu, Berlíně, Texasu i v Brně, kde postoupily 
do finále a Top 10. 

Studenti ateliéru Komiks a ilustrace pro děti jsou autory souboru 
osmi komiksových knih o významných osobnostech, legendách 
a událostech města Plzně. Knihy vznikly na zadání města Plzně 
a studenti pracovali pod vedením Barbary Šalamounové. 

Štěpán Jirka, student magisterského oboru Design, se stal vítězem 
soutěže o nejlepší návrh vizuální podoby Umělecké ceny města 
Plzně. Jeho návrh uspěl v konkurenci čtyřiceti soutěžních prací. 
Umělecká cena města Plzně bude 
poprvé udělena na slavnostním ga-
lavečeru v listopadu 2013. 

Čtyři studenti Fakulty umění a de-
signu ZČU, Tatsiana Spassková, Mi-
chaela Munzarová, Tomáš Šrámek 
a Jiří Krejčiřík, jsou mezi 26 mla-
dými umělci z Česka a Bavorska, 
jejichž práce byly vybrány k prezen-
taci v rámci výstavy Fórum mladé 
umění Česká republika – Bavorsko 
2013, která je součástí přeshranič-
ního projektu Kultur ohne Grenzen / 
Kultura bez hranic. Výstava proběh-

la v červnu 2013 v Galerii města Plzně, v lednu 2014 bude prezento-
vána v Galerii města Regensburg.  

Mezi pravidelné projekty, kterými se studenti Fakulty umění a de-
signu zapojují do života města a budování pozitivní image ZČU, pa-
tří charitativní projekt Plzeňské lavičky. V dubnu 2013 byly v rám-
ci již osmého ročníku do parku ve Smetanových sadech v centru 
města opět umístěny lavičky výtvarně zpracované tentokrát sedmi 
studenty FUD, jejichž práce si z desítek studentských návrhů vy-
braly sponzorské firmy. FUD se na výtvarné části projektu podílí od 
samého počátku. Každá z laviček představuje příspěvek sponzor-
ských firem handicapovaným mladým lidem ze sdružení Help Me.
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VÝZKUMNÁ CENTRA
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NOVÉ TECHNOLOGIE – VÝZKUMNÉ CENTRUM 
Vysokoškolský ústav Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) 
Západočeské univerzity v Plzni zahájil činnost v roce 2000. NTC 
disponuje moderní výpočetní, přístrojovou a laboratorní techni-
kou. Důraz klade na soustředění duševní i materiální výzkumné 
kapacity, na rozvoj nových technologií, mimo to ale pořádá i od-
borné semináře, kurzy a školení. Současně se snaží motivovat ke 
studiu technických oborů například formou studentských brigád. 
Mezi hlavní výzkumná témata NTC patří pevnostní analýzy, lase-
rové technologie, materiálové technologie, morfologie materiálu, 
polymerní kompozity, modelování a měření proudění, modelování 
a monitorování lidského těla.

Za třináct let své existence má NTC na svém kontě několik ově-
řených technologií transferovaných do průmyslu, řadu prototy-

pů, funkčních vzorků a více než padesát softwarových řešení pro 
specifické aplikace. V současné době disponuje výkonnými lasery, 
mikroskopy, spektrometry či difraktometry špičkové úrovně, které 
mohou směle konkurovat špičkovým laboratořím ve světě.

NOVÉ TECHNOLOGIE PRO INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 
Nové technologie pro informační společnost (NTIS) je projekt Fa-
kulty aplikovaných věd ZČU, jehož cílem je vybudování Evropské-
ho centra excelence v univerzitním kampusu na Borských polích 
v Plzni. Jedná se o dosud největší investici v historii ZČU. Po svém 
dokončení bude NTIS jediným výzkumným centrem tohoto typu 
v západních Čechách a jedním ze sedmi v celé České republice.

Posláním centra NTIS je výzkum, vývoj a inovace ve dvou hlavních 
oblastech – první je Informační společnost (např. kybernetické sys-
témy inteligentního rozhodování, automatické řízení, řečové tech-
nologie, chytré konstrukce či biomechanické struktury) a druhou 
Materiálový výzkum (nanostrukturní tenkovrstvé materiály s uni-
kátními vlastnosti, např. vysokou teplotní odolností, samočisticí 
nebo antibakteriální aktivitou). Díky značnému mezioborovému 

potenciálu tak má již nyní zájem o spolupráci s centrem excelence 
řada nejen českých podniků. 

V uplynulém akademickém roce dosáhly výzkumné týmy centra 
NTIS řady výrazných úspěchů, za což obdržely, právě tak jako ně-
kteří jejich členové, významná ocenění. Jedná se například o pří-
nos týmu geomatiků pod vedením Pavla Nováka, který se jako 
koordinátor projektu (současně i jediný zástupce zemí střední a vý-
chodní Evropy) zapojil do programu Evropské kosmické agentury 
Support to Science Element, nebo o novou metodu a systém pro 
velmi rychlé nanášení vrstev oxidů a oxynitridů s unikátními fyzi-
kálními vlastnostmi, které se podařilo výzkumnému týmu Jarosla-
va Vlčka vyvinout a zaregistrovat jako společný evropský patent 
s firmou Huettinger Electronic.
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REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT
Realizace projektu Regionálního technologického institutu (RTI) 
byla zahájena v únoru 2011. V budově RTI budou postupně uvá-
děny do provozu nové laboratoře a zkušebny, které umožní rozvoj 
čtyř výzkumných programů – moderní konstrukce vozidel včetně 
jejich pohonných systémů, výrobní stroje včetně jejich moderniza-
cí, tvářecí technologie, technologie obrábění. 

Velkým úspěchem formujícího se kolektivu pracovníků RTI bylo 
získání podpory Technologické agentury České republiky v rámci 
programu Centra kompetence. ZČU se prostřednictvím RTI stala od 
roku 2012 hlavním řešitelem projektu Centrum kompetence dráž-
ních vozidel. Na řešení tohoto projektu se účastní další tři výzkum-
né organizace a devět průmyslových podniků.

V rámci projektu ZČU s názvem Konkurenceschopné strojírenství 
podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dvě pre-
-seed aktivity pracovníků RTI z oboru tvářecích technologií: Duté 
hřídele pro osobní vozidla vyráběné tepelným zpracováním s inte-
grací Q-P procesu a Zápustkové výkovky nové generace z ultra-vy-
sokopevných ocelí.

Pro rozvoj RTI byla podstatná též příprava několika úspěšných 
projektů do programu Plzeňské podnikatelské vouchery. Svými 
výzkumnými aktivitami tak pracovníci RTI napomáhají rozvoji spo-
lupráce ZČU s menšími a začínajícími inovativními podniky z plzeň-
ského regionu.

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ CENTRUM ELEKTROTECHNIKY
Regionální inovační centrum elektrotechniky je nové unikátní vý-
zkumné centrum Fakulty elektrotechnické Západočeské univer-
zity v Plzni. Více než 120 výzkumníků se podílí na řešení projektů 
s celkovým rozpočtem přes 2 miliardy korun. RICE pokrývá kom-
pletní výzkumný řetězec od základního teoretického výzkumu 
přes výzkum aplikovaný až po vývoj a testování funkčních vzorků 
a prototypů. Nově budované centrum, které se otevře na jaře 2015, 
bude disponovat světově unikátní výzkumnou infrastrukturou, na-
příklad halovou laboratoří a zkušebnou vysokonapěťové výkonové 
elektroniky a dopravních systémů, speciálními laboratořemi ma-
teriálů a senzorů především na organické bázi, včetně tzv. čistých 
prostor, speciálními mikroskopickými laboratořemi nebo rentge-
novou diagnostikou.

Výzkumný tým RICE pod vedením Pavla Turjanici získal v březnu 
2013 jednu z pěti hlavních cen v soutěži o nejpřínosnější exponát 
veletrhu AMPER. Odborná porota ocenila jejich modulární řídicí 
systém REMCS, na jehož vývoji pracovalo RICE celé dva roky. Je 
určen pro partnery z průmyslové sféry v oblasti dopravní techniky 
či energetiky, kteří nemohou sami investovat do náročného vývoje 
systému využívajícího nejmodernější technologie. RICE se v sou-
těži utkalo s dalšími 33 exponáty od 30 vystavujících společností. 
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ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY 2013
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České akademické hry 2013
Na letošní České akademické hry, které se konaly v Praze, vyrazi-
lo přes 200 sportovců z naší univerzity. Podařilo se jim vybojovat 
úctyhodných 41 medailí a umístili se tak v silné konkurenci 39 uni-
verzit na skvělém 4. místě! Velké úspěchy slavili plavci, badminto-
nisté, fotbalisté, ale i softballisté nebo atleti. 

V jednom ohledu ovšem hrála naše univerzita na Českých akade-
mických hrách 2013 prim – ZČU totiž byla jedinou univerzitou, kte-
rá do místa konání vyslala reportéra. Jiří Šimeček, reportér a foto-
graf v jedné osobě, přinášel čerstvé zprávy z dění a ostatní studenti 
tak mohli na našem facebooku sledovat, jak si vedou jejich spolu-
žáci. Jiří Šimeček, student Fakulty strojní, strávil v terénu šest dní, 
přičemž coby reportér byl v zápřahu 16 hodin denně!
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MFF KARLOVY VARY
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Univerzita by své studenty neměla jen vzdělávat, ale také vytvářet příležitosti. Proto jsme do 
Karlových Varů v době konání mezinárodního festivalu vyslali své zástupce – Petra Boušku 
a Kateřinu Kopetzkou. Byli jsme tak jedinou univerzitou v České republice, která na Meziná-
rodní filmový festival v Karlových Varech vyslala své studenty coby reportéry. Stali se repor-
téry ZČU a vyzkoušeli si tak výhody i úskalí novinářské profese. 

„V okamžiku, kdy vychází John Travolta před hotel, stáváte se součástí nekontrolovatelného 
kolosu, který udělá stovky snímků za vteřinu. To poslední, co berete v potaz, je, kolik lidí vám 
stojí na noze, nebo na čí stojíte vy. Prát se o ideální pozici na focení s redaktory bulváru a třeba 
i Janem Šibíkem je skvělá a životní zkušenost. Celkově vzato jsme rádi, že nám univerzita po-
skytla možnost účastnit se v netradičních rolích filmového festivalu, a doufáme, že se z podob-
ných záležitostí stane na naší alma mater tradice,“ zhodnotili své působení na festivalu Petr 
Bouška a Kateřina Kopetzká.
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