
Díky výzvě Poděkuj sportem 
získala Fakultní nemocnice 
koncentrátory kyslíku

Přesně 78 147 korun vynesla sportovní výzva Podě-
kuj sportem, kterou v době od 12. dubna do 12. května 
uspořádala katedra tělesné výchovy a sportu Fakulty 
strojní ZČU. Cílem bylo poděkovat zaměstnancům Fa-
kultní nemocnice Plzeň za jejich mimořádné nasazení 
v péči o nemocné v době epidemie koronaviru. Výzvy 
se zúčastnilo 692 studentů a zaměstnanců ZČU i za-
městnanců Fakultní nemocnice Plzeň. Jezdili na kole, 
koloběžce, kolečkových bruslích, běhali, cvičili, po-
silovali, a vysportovali tak celkem 78 147 bodů, které 
univerzita v poměru jedna ku jedné proměnila na pení-
ze. Symbolický šek předal koncem června rektor ZČU 
Miroslav Holeček řediteli FN Plzeň Václavu Šimánkovi. 
Za finanční dar nemocnice nakoupila tři koncentrátory 
kyslíku pro plicní kliniku, která byla v době pandemie 
jedním z nejvytíženějších pracovišť. Její pacienti tak mo-
hou díky nim absolvovat potřebnou kyslíkovou terapii 
v domácím prostředí. �

Sutnarka otevírá ateliér 
Environmentální design, povede 
ho architekt roku Zdeněk Fránek

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara získala akre-
ditaci pro bakalářský a navazující magisterský studijní 
ateliér Environmentální design pro architekturu, jehož 
garantem bude profesor Zdeněk Fránek. Ateliér se ote-
vře se začátkem nového akademického roku. Studi-
um se bude týkat designu a architektury a akcentovat 
vztah člověka vůči přírodě, klást důraz na harmonii, 
respekt a udržitelnost našich vztahů s okolím. Tyto kva-
lity budou studenti hledat a vyjadřovat skrze výrazové 
prostředky designu a architektury. „Interdisciplinární 
tvorba udržitelného designu se zaměří na témata, ja-
ko je ekologie krajiny, ekologie rostlin, biodiverzita, 
ochrana noční tmy, environmentální sociologie a další. 
Studenti by měli být schopni se účinně spojit s odbor-
níky architekty, urbanisty, biology, botaniky, sociology, 
filozofy a dalšími, kteří svou vědeckou činností mohou 
mít vliv na jimi tvořený design prostředí. Absolventi se 
stanou platnými korespondenty zahraničních týmů, se 
kterými si budou vyměňovat zkušenosti a výsledky své 
práce,“ popisuje architekt a vedoucí ateliéru Zdeněk 

Fránek, který vloni za mimořádný přínos architektuře 
v posledních pěti letech získal prestižní ocenění Archi-
tekt roku 2020.

Software z FAV zpřístupní  
až milion dokumentů o represích 
Čechoslováků v SSSR

Do konce roku 2022 má být hotový digitální archiv 
dokumentů sovětských bezpečnostních složek NKVD 
a KGB o politických represích československých občanů 
v bývalém Sovětském svazu. Bude výsledkem spolu-
práce odborníků z katedry kybernetiky a výzkumného 
centra NTIS Fakulty aplikovaných věd (FAV) a histo-
riků z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). 
Archiv dokumentů bude díky plzeňským kybernetikům 
přístupný online a bude možné v něm vyhledávat na-
příklad podle konkrétního obsahu, jména či jiných ži-
votopisných údajů osoby postižené represemi v SSSR, 
časového a místního zařazení dokumentů a dalších 
kritérií. V současné době je spuštěna testovací verze, 
která zpřístupnila vyšetřovací spisy k procesu s českými 
učiteli, jenž se odehrál v červnu 1931 v Charkově. Šlo 
tehdy o největší vykonstruovaný proces proti českým 
krajanům v Sovětském svazu. Uveřejněný spis obsahu-
je více než deset tisíc stran dokumentů sovětské bez-
pečnostní služby. Hotový digitální archiv, jehož vznik 
podpořilo Ministerstvo kultury ČR, však bude daleko 
obsáhlejší. Software kybernetiků z FAV zpracuje přes 
milion textových a fotografických dokumentů, které 
ÚSTR digitalizoval v rozmezí let 2014 až 2020 zejména 
v ukrajinských a ruských archivech.  �

Noví profesoři se dočkali 
jmenovacích dekretů

Západočeská univerzita v Plzni má už od loňského pro-
since tři nové profesory. Chyběly jim jen jmenovací 
dekrety, jež si z rukou ministra školství tradičně pře-
bírají v pražském Karolinu. Ceremoniál musel počkat 
na červen, až budou epidemické podmínky příznivější.
Řady profesorů působících na ZČU rozšířili Milan 
Honner a Ján Minár z institutu Nové technologie – 
 výzkumné centrum (NTC) a Martin Kopecký z Fakul-
ty právnické.

Prof. Ing. Milan Honner, Ph.D., byl jmenován pro-
fesorem pro obor Strojní inženýrství. Jeho pedagogické 
aktivity na ZČU jsou spojeny s Fakultou aplikovaných 
věd a Fakultou strojní. V NTC od roku 2005 vede odbor 
Termomechanika technologických procesů.

Prof. Dr. Ján Minár byl jmenován profesorem pro obor 
Aplikovaná fyzika a více se o něm dočtete na str. 18 a 19, 
kde jej představujeme jako osobnost tohoto čísla „Z“.

Prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc., byl jmenován pro-
fesorem pro obor Správní právo a správní věda. Od ro-
ku 2011 je spojen s Fakultou právnickou Západočeské 
univerzity v Plzni, kde vede katedru správního práva, 
od absolvování studia dosud působí i na Právnické fa-
kultě Univerzity Karlovy. � 
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Oblast třetí role 

„ZČU jako společensky přínosná, aktivní 
a zodpovědná univerzita.“

V oblasti třetí role, tedy vedle vzdělá-
vání a výzkumu, se univerzita plánuje 
orientovat na nejrůznější formy inovací 
s ohledem na palčivé otázky budoucího 
světa. Klade proto důraz na vzájemnou 
provázanost oborů, chce vytvářet in-
spirující univerzitní prostředí a podpo-
řit sdílení společných hodnot studenty 
a zaměstnanci.

Jejím strategickým cílem je rovněž 
zkvalitnit spolupráci s partnery na ná-
rodní i mezinárodní úrovni. Toho chce 
dosáhnout větším propojením s aplikační 
sférou a veřejnou správou, působením 
v mezinárodních univerzitních sítích 
a také vyšším zapojením absolventů 
a partnerů do hodnocení kvality.

Do budoucna chce ZČU rovněž posílit 
svoji roli akcelerátora hospodářského 
růstu a garanta otevřené diskuze o vý-
znamných společenských tématech. Pod-
poří proto systematickou spolupráci s ak-
téry regionálního rozvoje v Plzeňském 
i Karlovarském kraji, zapojí se do tvorby 
politik a strategií v klíčových oblastech 
a bude spolupracovat s absolventy v in-
stitucích, které jsou svým společenským 
přínosem a inovačním potenciálem lídry 
společnosti. �
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