
Regionální 
technologický institut

Regionální technologický institut (RTI) je moderní 
strojírenské a technologické výzkumné centrum fakulty 
strojní, které mimo jiné umožní nahlédnout do bu-
doucnosti. Díky propracovaným analýzám a vývoji ve 
virtuálním prostředí mohou výrobci vyřešit chyby na 
svém produktu ještě dříve, než ho skutečně začnou vyrá-
bět. Ale pojďme na výzkum v rámci RTI popořadě.

Odborná činnost výzkumného centra RTI je rozděle-
na do čtyř hlavních výzkumných programů: moderní 
konstrukce vozidel, technologie obrábění, tvářecí 
technologie a výrobní stroje. Výzkumné a vývojové práce 
probíhají v 11 specializovaných laboratořích, ve kterých 
v současnosti pracuje téměř sto odborníků. Ti zde mají 
k dispozici nejmodernější experimentální vybavení, počí-
tačovou techniku a vědecký software.

Centrum RTI je velmi úspěšné na poli prototypové výro-
by. Výzkumníci využívají multifunkční obráběcí centra 
a rovněž špičkovou 3D tiskárnu kovových součástí. 
Toto zařízení dokáže vytvořit unikátní komponenty se 
složitou vnitřní strukturou nebo s natolik komplikovaný-
mi vnějšími tvary, že je nelze jednoduše vyrobit žádnými 
konvenčními technologiemi. Na výzkum navazují nové 
postupy obrábění a obecně změna přístupu v technologii 
výroby různých strojírenských produktů.

Pracovníci centra se mohou pochlubit také patenty 
v oblasti materiálového výzkumu. Podíleli se například 
na vývoji duté hřídele z ultravysokopevné oceli, která je 
vyrobená vnitřním přetlakem plynu zatepla s integrovaným 
termomechanickým zpracováním. Hřídel je odlehčená, ale 
přitom dostatečně pevná. Byla oceněna zlatou medailí na 
Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Navazující 
výzkum v současnosti ověřuje potenciál tohoto vynálezu 
pro praktické uplatnění v náročných provozních podmín-
kách strojů, dopravních prostředků apod.

Všechny aktivity RTI jsou vzájemně propojeny, od kon-
struování až po nejrůznější mechanické zkoušky nebo 
metalografické a metrologické analýzy. To umožňuje 
zlepšovat užitné vlastnosti nejrůznějších strojních součástí 
a konstrukcí a zdokonalovat technologické postupy jejich 
výroby. S využitím moderních počítačových nástrojů 
dokáží pracovníci RTI zefektivnit i tradiční strojírenské 
procesy, a to ještě před vlastním započetím výroby nebo 
dokonce před vybudováním výrobní haly. Počítačové ná-
stroje jim totiž dovolují vyvíjet produkty virtuálně a věrně 
simulovat procesy tváření nebo obrábění. Virtuálně lze 
zmapovat celou výrobu včetně montážních a logistických 
operací, což umožňuje výrobní a procesní operace předem 
efektivně optimalizovat. Prostřednictvím virtuální reality 
mohou podnikatelé nahlédnout do budoucnosti svého 
průmyslového podniku. Výrobní halu si prohlédnou ještě 
před její výstavbou nebo zlepší ergonomii pracovišť díky 
speciálním počítačovým modelům člověka.

RTI působí především na Plzeňsku, ale navazuje zajímavé 
kontakty i s regiony kolem Plzeňského kraje. Některé 
projekty rozvíjejí také přeshraniční spolupráci se sousední-
mi regiony z Německa. 

Tiskárna dokáže vytisknout funkční šroub, řetěz či frézovací nástroj 
se speciální prutovou konstrukcí, který je chráněn mezinárodním 
patentem.

3D tiskárna. Tištěný tvar je stavěn po tenkých vrstvách, které jsou 
postupně spékány laserem. Díky tomu je možné vytvořit součásti 
s libovolnými vnějšími, a především vnitřními tvary, které není možné 
vyrobit konvenčním způsobem. Pro výrobu kovových dílů laboratoř 
v současnosti používá nástrojovou a nerezovou ocel.

Od vašeho mezinárodního úspěchu uplynul rok a půl. Kam 
se celý výzkum od té doby posunul?
—
Výzkum zdárně pokračuje, i když v trošku jiných 
kulisách a za jiných podmínek. Náš úspěch v Bostonu 
ukázal, že koncept, který jsme představili, má jednak 
smysl a zároveň výrazný komerční potenciál. Takže 
jsme museli začít hledat cestu, jak jej blíže posunout 
k produktu. Společně se studenty, kteří se na vývoji 
podíleli, jsme založili firmu, pod jejíž hlavičkou nyní 
výzkum probíhá. Mnoho času jsme také museli věnovat 
hledání investora, uspořádání právních podmínek 
s univerzitou a samozřejmě i dovybavení laboratoře tak, 
aby další výzkum probíhal na špičkové úrovni.

Takže na samotný výzkum příliš času nezbylo.
—
Administrativní záležitosti nám samozřejmě zabraly 
mnoho času, ale vše máme uspokojivě vyřešené a nyní 
se otevřel prostor pro výzkum samotný. Máme za sebou 

první rok start-upu, který bývá kritický. Musíme ověřit, 
zda principy skutečně fungují i v rozsáhlejším měřít-
ku, zda jsou spolehlivé a opakovatelné, že zkrátka celý 
koncept funguje.

A jste s dosavadními výsledky spokojený?
—
Mluvit o nich úplně nemohu, neboť jsem vázaný ml-
čenlivostí. Mohu ale prozradit, že se ustálil skvělý tým, 
který výzkum zdárně posouvá dopředu. Velmi potěšu-
jící pro mě je i fakt, že se ozývají studenti z prestižních 
univerzit, jako je například Cambridge, kteří velmi stojí 
o to k nám přijet a podílet se na výzkumu.

V jakém časovém horizontu můžeme očekávat 
relevantní výsledky?
—
Stanovili jsme si, že za pět let by měl být projekt v takové 
fázi, abychom mohli mluvit o produktu, který bude 
možné distribuovat a plně využívat. Samozřejmě se to 

Můj největší dosavadní úspěch? 
Jednoznačně vybudování 
laboratoře na ZČU

Rozhovor s Danielem Georgievem

Daniel Georgiev přišel na univerzitu v roce 2011 s touhou založit zde laboratoř a věnovat se poměrně 
novému vědnímu oboru, syntetické biologii. Díky vstřícnosti vedení výzkumného centra NTIS a katedry 
kybernetiky se mu podařilo nejen vybudovat vynikající laboratoř, ale jen pár let po jejím otevření získat 
prestižní ocenění na mezinárodní soutěži International Genetically Engineered Machine (iGEM). Se svým 
osmičlenným týmem obdržel na podzim 2015 v Bostonu osm medailí za model diagnostiky dynamiky 
rakovinných buněk. Do té doby neznámý tým z malé univerzity v Čechách překonal počtem medailí kolegy 
z větších a prestižnějších univerzit z Oxfordu, Stanfordu či Cambridge.
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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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