
→ Fakulta aplikovaných věd

UMĚLÁ INTELIGENCE POMOHLA 
JAZYKOVÉ PORADNĚ

Na jazykovou poradnu Ústa-
vu pro jazyk český Akademie 
věd ČR se každý den tele-
fonicky obrací kolem tří 
desítek lidí. Jejich otázky 
i odpovědi jazykovědců jsou 
přitom důležitým materiá-
lem, který o současném ja-
zyku mnohé vypovídá. Ústav 
proto s cílem zajistit jeho 
dokumentaci a zpřístupnění 
oslovil odborníky z Fakulty 
aplikovaných věd, aby s vy-
užitím umělé inteligence 
telefonické dotazy zpra-
covali a vytvořili webový 
portál dotazy.ujc.cas.cz, 
kde jsou dostupné a pře-
hledně strukturované. � 

 

→ Fakulta designu a umění L. Sutnara

VŠECHNY ATELIÉRY SUTNARKY 
POZNÁTE V NOVÉ PUBLIKACI

Sutnarka vydala publikaci, 
v níž představuje ateliéry 
bakalářského i navazující-
ho magisterského studia. 
Průvodní slovo vedoucích 
pedagogů jednotlivých ateli-
érů doplňují ukázky student-
ských prací a kniha naplňuje 
náročnou ambici – maximálně 
zprostředkovat čtenáři dění 
a tvůrčí atmosféru fakulty. 

Autory grafické úpravy jsou 
Rostislav Vaněk a Kristina 
Fišerová. Do knihy lze on-
line nahlédnout na webu  
www.fdu.zcu.cz. � 

 

→ Fakulta ekonomická

DESÁTÝ HOMO ECONOMICUS 
POUČÍ DĚTI O PENĚZÍCH

Na 12.–16. července chystá 
fakulta 10. ročník let-
ní školy Homo Economicus 
a k jubileu si nadělila 
dárek. Letní škola se totiž 
rozšíří i do chebské části 
fakulty. Letošní téma zní 
Finanční gramotnost aneb 
Jak peníze (NE)obíhají. Ma-
lí účastníci získají pově-
domí o časové hodnotě peněz 
či digitálním světě finan-
cí, vyzkouší si také, jak 
správně hospodařit s penězi 
domácnosti nebo obchodovat 
na finančních trzích. Více 
na www.lsfek.zcu.cz. �

→ Fakulta pedagogická

RADOST Z UMĚNÍ 
LZE ZAŽÍT I ONLINE

Umělecké katedry Fakulty 
pedagogické nabídly ve-
řejnosti několik online 
zážitků. Jednalo se o me-
zinárodní výstavu „Trefuňk. 
Krajina zůstává…“, dále 
o koncert barokní hudby 
přenášený z auly budo-
vy ve Veleslavínově ulici 
a také o výtvarně i hudebně 
ladění program „Iluminace 
BAROKO“. K úspěšným online 
událostem patřila také pre-
miéra v režii divadelního 
klubu katedry německého ja-
zyka, která se uskutečnila 
v polovině května. �

→ Fakulta filozofická

FILM PLZEŇ, KLÁRA A JÁ 
DOSTAL ČESKÉ TITULKY

Prolínání osudů třetí man-
želky architekta Adolfa 
Loose za holokaustu a ně-
mecké autorky s českými ko-
řeny Wolftraud de Concini, 
která sama zažila vysídlení 
a o Kláře Beckové-Loosové 
napsala knihu Klářiny boty. 
To nabízí film Plzeň, Klára 
a já, který začal vznikat 
jako náhradní řešení zruše-
ného autorského čtení, ale 
stal se dokumentem. Na fil-
mu spolupracovali student-
ky a studenti germanisti-
ky a slavistiky Fakulty 
filozofické ZČU. Kvalitní 
české titulky zpracovali 
jako semestrální projekt, 
třičtvrtěhodinový snímek 
a výsledek jejich práce 
je k vidění na YouTube. �

→ Fakulta zdravotnických studií

KAMPAŇ PROTI ALKOHOLU 
SPOJILA FAKULTU 
A NEDOKLUBKO

Květen se nesl ve zname-
ní zdravého a šťastného 
těhotenství. V partnerství 
s Univerzitou Karlovou 
a nestátní neziskovou orga-
nizací Nedoklubko, podporu-
jící rodiče předčasně naro-
zených dětí a neonatologic-
ká oddělení, totiž fakulta 
připravila kampaň Společně 
proti alkoholu v těho-
tenství. Kromě informační 
kampaně v ulicích Plzně se 
uskutečnily také online 
odborné přednášky, které 
s tématem souvisely. �

→ Fakulta elektrotechnická

UNIKÁTNÍ SEPARÁTOR PLASTŮ 
POMŮŽE ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Tým výzkumného centra RICE 
vyvinul unikátní technolo-
gii na separaci plastů až 
s 99% čistotou. Technolo-
gie je založena na třídění 
různých druhů plastů na zá-
kladě rozdílného elektric-
kého náboje, kdy se každý 
druh plastu nabíjí třením 
jinak a tím získává odliš-
ný náboj. Vzniklá plastová 
drť se vsype mezi elektrody, 
na které je připojeno vysoké 
napětí, a podle svého náboje 

jsou částice plastu buď při-
tahovány, nebo odpuzovány, 
a elektrody je tak roztří-
dí. Kvalitně vyseparovaný 
plast lze opakovaně využít, 
a separátor tak naplňuje 
myšlenku šetrného přístupu 
k životnímu prostředí. �

 

→ Nové technologie – výzkumné centrum

PROJEKT NTC TECHLAB DODÁ 
VĚDCŮM NOVÉ ZAŘÍZENÍ

Ve výzkumném centru Nové 
technologie se dal do pohy-
bu investiční projekt NTC 
Techlab. Do přístrojového 
a experimentálního zaří-
zení má investovat tak, 
aby NTC kompletně doplnilo 
výzkumnou infrastrukturu 
a mohlo posílit kapacitu. 
Do projektu patří nákup 
laboratorní pece, grafické 
stanice a softwaru pro CT. 
Centrum má rovněž schválený 
výkres pro nový přístroj 
MBE, který bude mimo jiné 
využívat k přípravě vrstev 
pro polovodičová zařízení 
metodou epitaxe z moleku-
lárních svazků. �

→ Fakulta právnická

SBORNÍK NA TÉMA PRÁVO 
A KRIZE NAHRADIL KONFERENCI

Celospolečenská krize zá-
padního světa, prohloubená 
pandemií, ukázala negativ-
ní trendy, které se pro-
jevily i v právu. Široké 
spektrum názorů z oblasti 
teorie práva, právní his-
torie, jednotlivých pozi-
tivně-právních oborů i vý-
uky práva zachycuje vydaný 
sborník Metamorfózy práva 
ve střední Evropě 2020 
s tématem Právo a krize. 
Jde o jinou formu tradiční 
konference zemí V4, která 
se obvykle koná ve Zno-
jmě v Louckém klášteře, 
a většina příspěvků v něm 
je kritická a varuje před 
oslabováním demokracie, 
právní jistoty a nevyma-
hatelností práva. �
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