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Nová expozice ukazuje míru přesnosti i nestabilní kyvadlo 

 
V prostorách nově otevřeného science centra Techmania byla otevřena nová expozice, která 

originálním způsobem prezentuje práci výzkumného centra Nové technologie pro informační 

společnost (NTIS). Jedno z výzkumných center Západočeské univerzity v Plzni mají návštěvníci 

Techmanie šanci poznat prostřednictvím interaktivních exponátů až do poloviny srpna. 

 

„Jsme rádi, že můžeme v prostorách nově zrekonstruované Techmanie přiblížit návštěvníkům 
prostřednictvím několika pozoruhodných technologií problematiku, které se věnují naši vědci  
a výzkumníci. Přál bych si, aby se všichni, kdo budou zkoumat naše exponáty, při tom bavili 
přinejmenším tak, jako my při jejich vymýšlení a přípravě,“ řekl ředitel NTIS Pavel Novák. 
 
Interaktivní expozice NTIS chce hravou a interaktivní formou nahlédnout pod pokličku jednoho 
z nových výzkumných center Západočeské univerzity v Plzni: S jakými principy či přístroji západočeští 
vědci pracují? Na co se zaměřuje jejich výzkum? V expozici NTIS si bude možné vyzkoušet tzv. leap 
motion, počítačové zařízení, které dokáže snímat pohyb všech prstů rukou s přesností na setiny 
milimetru. „Věříme, že i rodiny s dětmi nadchne např. inverzní kyvadlo, demonstrující jeden 
z hlavních principů užívaných v kybernetice, nebo tepelný štít, který nachází své využití třeba na plášti 
raketoplánu“, vysvětluje Petra Kokošková z Techmanie. 
 
„Dnešní zahájení expozice NTIS mě těší o to více, že právě v tomto období dokončujeme výstavbu 
nové budovy tohoto ojedinělého výzkumného projektu – evropského centra excelence,“ 
komentovala rektorka Západočeské univerzity v Plzni Ilona Mauritzová.  
 
Výzkumné centrum NTIS je dalším vědeckým pracovištěm Západočeské univerzity, které se 
v prostorách Techmanie snaží přiblížit svou práci široké veřejnosti. V minulosti se velkému zájmu 
návštěvníků těšily zejména interaktivní výstavy Centra nových technologií a materiálů (CENTEM)  
a Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE). V průběhu léta prezentace výzkumných 
center v plzeňském science centru završí Regionální technický institut (RTI). 
 
Interaktivní expozice NTIS bude v Techmanii k vidění i k „osahání“ do 15. srpna tohoto roku. Zájemci 
ji mohou navštívit denně v prostorách hlavní budovy science centra. Vstup do expozic není 
zpoplatněn nad rámec běžné návštěvy expozic Techmania Science Center. 
 
 
 

Akce je podpořena z projektu SPPVAV – Systematická podpora popularizace výzkumu  
a vývoje ZČU, č. CZ.1.07/2.3.00/35.0014. 

 

 


