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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PŘEDSTAVILA NA SLAVNOSTNÍM CEREMONIÁLU 
SVÉ ÚSPĚCHY VE VĚDĚ A VÝZKUMU 

 
Plzeň, 11. 11. 2015 – 11. listopadu se uskutečnilo slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské 
univerzity v Plzni. Termín akce již tradičně koresponduje se státním svátkem 17. listopadu – Dnem 
boje studentů za svobodu a demokracii. Na slavnostním aktu udělila Západočeská univerzita 
čestnou hodnost „doctor honoris causa“ profesorce Elke Mehnert, ocenila významné pracovníky  
i studenty a představila nejnovější vědecké úspěchy.  
 
„Historii naší univerzity provází řada velice šťastných momentů a vizionářských rozhodnutí, která jí 
dávají velkou šanci otevřít studentům dveře do světa čtvrté průmyslové revoluce,“ řekl ve svém 
projevu rektor Miroslav Holeček. „Západočeská univerzita má velký potenciál pro to, aby studenty na 
vstup do tohoto nového světa dobře připravila. Prozíravost těch, kteří ji vybudovali, přispěla ke vzniku 
skutečné universitas, poskytující široké spektrum vzdělání, které jí dalo významnou přidanou hodnotu, 
vysokou flexibilitu a schopnost rychle reagovat na měnící se vnější podmínky,“ dodal rektor. 
Vystavený artefakt z dílny Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara „Rukávy“, znázorňující podané 
ruce, symbolizuje podle něho cestu spolupráce, kterou bychom se měli do nového světa vydat. Na ní 
si mohou podat ruce nejen lidé, ale i různé disciplíny, a společně tak rozvíjet mezioborový dialog.  
 
V programu poté vystoupili zástupci dvou vědeckých týmů. Aleše Hamáček z výzkumného centra RICE 
představil chytrý zásahový oblek a rukavici pro hasiče. Daniel Georgiev z centra NTIS přiblížil nástroj  
z oblasti inženýrských metod v syntetické biologii, který slouží pro diagnostiku dynamiky rakovinných 
buněk a získal řadu ocenění na prestižní mezinárodní soutěži v americkém Bostonu. Hosté měli 
možnost vidět rovněž elektromobil vyvinutý ve spolupráci strojní a umělecké fakulty. 
 
Čestný titul „doctor honoris causa“ byl udělen profesorce Elke Mehnert, která působí na katedře 
německého jazyka Fakulty pedagogické ZČU a na Technické univerzitě v Chemnitz. Prof. Mehnert je 
mezinárodně uznávanou odbornicí v oblasti literární imagologie. Dlouhodobě se zabývá obrazem 
českého a německého národa v literatuře druhého národa. Patří mezi zakladatele  
tzv. komparatistické imagologie. Její výzkumná a publikační činnost směřuje k pochopení identity 
vlastního národa, kořenů vzájemné odlišnosti kultur a ke stírání hranic mezi nimi. Interdisciplinární 
česko-německé semináře organizované prof. Mehnert se staly základem pro další přeshraniční 
spolupráci, která později vyústila například ve vznik Česko-saské vysokoškolské iniciativy.  
 
Na slavnostním zasedání byli dále představeni noví profesoři a docenti, předány pamětní medaile 
ZČU a stipendia vynikajícím studentům. Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs ocenil stipendii deset a 
primátor Plzně Martin Zrzavecký jedenáct studentů. Mimořádné stipendium za vynikající studijní 
výsledky udělil rektor Miroslav Holeček 22 úspěšným studentům ZČU.  
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Noví profesoři a docenti 
 
jmenovaní na ZČU: 
doc. Ing. Martin Kormunda, Ph.D. – v oboru Aplikovaná fyzika 
prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D. – v oboru Chemické inženýrství 
doc. Dr. Vladislav Kolarik – v oboru Strojní inženýrství 
doc. Ing. Pavel Král, Ph.D. – v oboru Informatika a výpočetní technika 
doc. Ing. Ondřej Straka, Ph.D. – v oboru Technická kybernetika 
doc. Ing. Pavel Vrba, Ph.D. – v oboru Technická kybernetika  
 
jmenovaní na jiných vysokých školách: 
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. – v oboru Chemické inženýrství 
doc. PhDr. Jan Kilián, PhD. – v oboru České a československé dějiny  
doc. JUDr. Jan Kocina, Ph.D. – v oboru Trestní právo 
doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LL.M. – v oboru Mezinárodní právo soukromé a právo 
mezinárodního obchodu 
doc. M.A. Barbara Šalamounová – v oboru Grafika a vizuální komunikace 
 
Pamětní medaile: 
 
prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. – za výzkum a vývoj in memoriam (Fakulta filozofická ZČU, Nové 
technologie – výzkumné centrum) 
Daniel Georgiev, Ph.D. – za vynikající reprezentaci ZČU (Fakulta aplikovaných věd ZČU) 
doc. Ing. Jiřina Mertlová, CSc. – za dlouholetou významnou činnost pro ZČU a za zásluhy o její rozvoj 
(Fakulta elektrotechnická ZČU) 
prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. – za dlouholetou významnou činnost pro ZČU a za zásluhy o její rozvoj 
(Fakulta elektrotechnická ZČU) 
prof. Ing. František Vondrášek, DrSc. – za dlouholetou významnou činnost pro ZČU a za zásluhy o její 
rozvoj (Fakulta elektrotechnická ZČU) 
RNDr. Jiří Mareš, CSc. – za dlouholetou významnou činnost pro ZČU a za zásluhy o její rozvoj (Nové 
technologie – výzkumné centrum) 
 
 
 
 
 


