
20 Scientific American České vydání, květen‒červen 2018 květen‒červen 2018, www.sciam.cz 21

Naši partneři 
Strategický partner Unicorn je uznávaná evropská společnost 
poskytující nejrozsáhlejší informační systémy a řešení v oblasti 
informačních a komunikačních technologií.

CertiCon je technologická společnost zabývající se inovacemi a vý-
vojem softwarových a hardwarových řešení pro oblasti zdravotnic-
tví, telekomunikace a průmyslu. Nabízí také pokročilá řešení v ob-
lasti počítačového vidění a plánování výroby.

Dodáváme geografické informace a data pro veřejnou správu, prů-
mysl, zemědělství ochranu životního prostředí, krizové řízení, územ-
ní plánování, turistiku atd.

Jsme předním poskytovatelem informačních systémů v České re-
publice se zaměřením na vývoj aplikací na míru, systémovou inte-
graci, IoT, správu dokumentů a business intelligence.

Eurosoftware, s.r.o. je součástí skupiny GK Software Group, přední-
ho dodavatele pro mezinárodní maloobchodní prodejce. Její softwa-
rová řešení využívá mnoho mezinárodních maloobchodních řetězců.

Vytváříme inovativní aplikace a služby, které dělají digitální život ra-
dostnějším, efektivnějším a bezpečnějším, takže se každý může 
soustředit na skvělé věci, na kterých opravdu záleží.

Jsme dlouholetým spolehlivým dodavatelem technologií pro jader-
nou energetiku. K hlavním oborům činnosti patří inženýring, výroba 
komponent a servis pro jaderné elektrárny.

PSí to je “motooblečení na míru”. Navrhujeme a vyrábíme motoob-
lečení pro Sport/street, Enduro/cestování a speciální dámskou kon-
fekci – již od roku 1990.

Vyvíjíme pokročilé algoritmy pro řízení strojů, robotů a procesů, 
včetně speciálních řídicích systémů výzkumných standů a nástrojů 
pro konektivitu v IoT a Průmyslu 4.0.

Západočeská univerzita v Plzni

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD www.fav.zcu.cz
https://www.facebook.com/FAV.ZCU/

Měníme sny v realitu
Fakulta aplikovaných věd byla zřízena s účinností od 1. července 1990 a patří 

mezi zakládající součásti Západočeské univerzity v Plzni. Za úspěchy univerzity 
v mezinárodních srovnáních lze vidět především úspěchy FAV a některých dalších 
technických oborů. FAV představuje moderní technicko-přírodovědnou fakultu, 
která se již od svého vzniku jednoznačně etablovala jako fakulta vědecko-výzkum-
ná. Nabízí kvalitní infrastrukturní podmínky a díky vybudování a otevření Evrop-
ského centra excelence NTIS se FAV zařadila mezi nejvýznamnější výzkumné in-
stituce v ČR. Portfolio disciplín pěstovaných na FAV je dlouhodobě v souladu 
s trendy, které se aktuálně shrnují do konceptu Průmysl 4.0 (Industry 4.0), tedy 
kyber-fyzikální systémy, Internet věcí a služeb, digitální ekonomika atd. Blízkost 
prestižních zahraničních univerzit nabízí dobrou příležitost ke kvalitní mezinárod-
ní spolupráci.

NTIS - Nové technologie pro informační společnost
Tvorbu excelentních výsledků fakulty výrazně podporuje nové fakultní pracoviště vý-

zkumu a vývoje, jímž je Evropské centrum excelence „NTIS – Nové technologie pro infor-
mační společnost“, které bylo vybudo-
váno díky prostředkům z OP VaVpI 
a které zahájilo svoji provozní činnost 
1. ledna 2015. Jeho prostřednictvím se 
dnes uskutečňuje většina vědecko-vý-
zkumné činnosti fakulty. 

Výzkum v oblasti kybernetických 
systémů odhadu, rozhodování a řízení 
v podmínkách neurčitosti má za cíl 
zajistit větší adaptabilitu, efektivnost, 
kvalitu a robustnost navrhovaných ky-
bernetických systémů. V oblasti řídi-
cích systémů strojů a procesů zkoumá-
me a vyvíjíme metody a technologie 
pro návrh hi-tech kyber-fyzikálních systémů (CPS). Strojová forma vidění a řečové komu-
nikace je jednou z nejdůležitějších součástí strojového vnímání prostředí v umělé inteligen-
ci. V rámci monitorovacích a diagnostických systémů se zaměřujeme na výzkum a vývoj 

pokročilých metod pro zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a účinnosti energetických systé-
mů pro oblast přenosových a distribučních sítí a oblast diagnostiky energetických zařízení. 
Výzkumný tým datového a softwarového inženýrství se zabývá vytvářením reprezentací 
komplexních (zejména softwarových) struktur a jejich vizualizacemi. Modelování mecha-
nických systémů se zaměřuje na predikci spolehlivosti kompozitních struktur s využitím 
nedestruktivních metod, návrhy inteligentních kompozitních struktur, které jsou schopny 
on-line monitorovat svůj stav, a na zdokonalování stávajících a vývoj nových pokročilých 
metod a softwarových nástrojů. Zkoumáme a vyvíjíme nové nanostrukturní tenkovrstvé 
materiály a nové plazmové zdroje pro jejich přípravu. Jedním z cílů matematického mode-
lování je poskytnout teoretickou podporu pro ostatní aktivity zahrnuté v centru NTIS, mezi 
další cíle patří vývoj pokročilých matematických metod a nástrojů a jejich využití k popisu 
vybraných problémů a jevů reálného světa. Aktivity v oblasti bioinženýrských technologií 
a metod se soustřeďují na výzkum a vývoj inovativních řešení pro sběr, reprezentaci a zpra-
cování heterogenní informace o lidském zdraví s cílem dosažení lepší personalizované, pre-
diktivní a preventivní zdravotní péče a optimalizaci léčebných postupů. Geofyzikální mo-
dely a geoinformatické technologie zahrnují využití otevřených dat, moderní metody sběru 
geodat, vícedimenzionální datové modelování a modelování zemského gravitačního pole. 
Podrobněji se o výzkumu v NTIS dočtete na následujících stránkách, které jsou věnovány 
jednotlivým oborovým sekcím fakulty.

Bakalářské studijní obory a programy
Aplikovaná a inženýrská fyzika

Geomatika
Informatika

Informační systémy 
Inteligentní komunikace člověk-stroj

Kybernetika a řídicí technika
Matematika a finanční studia

Matematika a její aplikace
Počítačové modelování

Počítačové řízení strojů a procesů
Stavitelství

Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci
Územní plánování

Výpočetní technika
Výpočty a design

Navazující magisterské studijní obory 
a programy

Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
Aplikovaná mechanika

Dynamika konstrukcí a mechatronika
Geomatika

Informační systémy
Kybernetika a řídicí technika
Matematika a její aplikace

Matematika a finanční studia
Medicínská informatika

Počítačová grafika
Počítačové systémy a sítě

Řídicí a rozhodovací systémy
Softwarové inženýrství

Stavitelství
Učitelství matematiky pro střední školy

Územní plánování
Výpočty a design

 
Doktorské studijní obory a programy

Aplikovaná mechanika
Fyzika plazmatu a tenkých vrstev

Geomatika
Informatika a výpočetní technika

Kybernetika
Matematika

Aktuální nabídka studijních oborů a programů je na
http://www.fav.zcu.cz/studium/

„FAV jako známá a uznávaná značka kvality.“

doc. Dr. Ing. Vlasta Radová
děkanka Fakulty aplikovaných věd ZČU

Seznam pracovišť:

Katedra fyziky

Katedra geomatiky

Katedra informatiky a výpočetní techniky

Katedra kybernetiky

Katedra matematiky

Katedra mechaniky

Pracoviště výzkumu a vývoje NTIS – Nové 
technologie pro informační společnost

(Evropské centrum excelence)
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Západočeská univerzita v Plzni 

Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
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Fakulta aplikovaných věd 
Západočeská univerzita v Plzni 

Technická 8, 301 00 Plzeň
 

Telefon:
+420 377 632 001
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Fakulta aplikovaných věd ZČU

Sekce pro fyziku 
www.fav.zcu.cz

Sekce pro informační technologie 

Zkoumáme nové tenkovrstvé materiály
Sekce pro fyziku je tvořena katedrou fyziky a výzkumným programem „Nové 

nanostrukturní tenkovrstvé materiály vytvářené plazmovými technologiemi“ z cen-
tra NTIS. Katedra fyziky zajišťuje základní kurzy fyziky pro studenty všech oborů 
na Fakultě aplikovaných věd, Fakultě elektrotechnické a Fakultě strojní a specia-
lizované přednášky pro studenty vyšších ročníků. Hlavním předmětem vědecké 
činnosti je výzkum a vývoj nových tenkovrstvých materiálů a nových plazmových 
zdrojů a metod pro jejich přípravu a pro modifikaci povrchu materiálů. Při tomto 
výzkumu řeší výzkumný tým zásadní problémy z oblasti fyziky výbojového plazma-
tu, plazmochemie, fyziky tenkých vrstev a fyziky pevných látek.

Nové nanostrukturní tenkovrstvé materiály
Hlavním předmětem této výzkumné oblasti je výzkum a vývoj nových nanostruktur-

ních či amorfních tenkovrstvých materiálů především na bázi oxidů, nitridů, boridů, kar-
bidů či nových oxynitridových keramik. Pozornost je zaměřena především na nové multi-
funkční a multikomponentní materiály s řízeným složením, strukturou a architekturou, 
které vykazují zlepšené či zcela nové funkční a fyzikální vlastnosti nebo unikátní kombi-
naci několika vlastností (vysoká tvrdost, vysoká oxidační odolnost a teplotní stabilita, vy-
soká odolnost proti vzniku trhlin, vysoká optická transparence, vysoká nebo nízká elektric-
ká a tepelná vodivost, antibakteriální aktivita apod.). Důraz je kladen na objasnění fyzikál-
ní podstaty procesů vedoucích k přípravě těchto materiálů s optimalizovanou strukturou, 
složením a vlastnostmi. V posledních letech dosáhl výzkumný tým několika originálních 
výsledků v oblasti vysokorychlostní magnetronové depozice denzifikovaných stechiomet-
rických oxidů (ZrO2, HfO2, Ta2O5) pro potenciální aplikace v mikroelektronice a optoe-
lektronice, v oblasti tenkých vrstev na bázi oxynitridů (Ta-O-N, Hf-O-N, Al-O-N) se spo-
jitě řízeným prvkovým složením a vlastnostmi pro fotoaktivní či optické aplikace, v oblas-
ti vysokoteplotních multiprvkových povlaků s extrémně vysokou oxidační odolností 
a teplotní stabilitou až do 1700°C (Si-B-C-N, Hf-B-Si-C-N), inteligentních termochro-
mických vrstev VO2 pro potenciální aplikace na tzv. „chytrá“ okna, flexibilních transpa-
rentních a antibakteriálních povlaků (Zr-Al-O, Al-Cu-N) či oxidačně odolných tenkovrst-
vých kovových skel (Zr-Hf-Cu, Zr-Hf-Si-Cu). Všechny tyto výsledky vedly k dalšímu po-
sílení mezinárodní prestiže pracoviště.

„Fyzikální technologie – pokrok moderní společnosti.“

prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
vedoucí katedry fyziky

Vynikající uplatnění absolventů
Absolventi bakalářského a magisterského studijního 
programu „Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství“ 
a doktorského studijního programu „Fyzika plazmatu 
a tenkých vrstev“ se aktivně podílejí na řešení aktu-
álních vědeckých témat v rámci národních a meziná-
rodních projektů v oblastech výzkumného zaměření 
katedry fyziky. Jejich vedoucí a školitelé jsou špičko-
vými odborníky s vysokou mezinárodní reputací. Bě-
hem bakalářského a magisterského studia získávají 
studenti znalosti i z dalších oborů, jako je informati-
ka, řídicí technika, matematické modelování, elektro-
technika a materiálové inženýrství. Jejich vysoko -
školské vzdělání je velmi interdisciplinární a po ukon-
čení studia nacházejí široké uplatnění. Studenti 
doktorského studia se pravidelně aktivně zúčastňují 
mezinárodních vědeckých konferencí (Evropa, USA) 
a po studiu získávají pozice ve výzkumně-vývojových 
odděleních či managementu významných zahranič-
ních firem v oboru.

V toku elektronů a terabytů
 Sekce pro informační technologie je tvořena katedrou informatiky a výpočetní 

techniky a výzkumným programem „Informační technologie“ z centra NTIS. Kate-
dra informatiky a výpočetní techniky zajišťuje výuku od bakalářského po doktor-
ský stupeň v oblastech informatiky, informačních systémů a výpočetní techniky, 
a to již od počátků výuky informatiky v bývalém Československu. Výzkumná čin-
nost, která je významně propojená s výukovou a také s aplikacemi v praxi, pokrý-
vá zejména oblasti počítačové grafiky a vizualizace dat, medicínské informatiky, 
softwarového inženýrství, zpracování přirozeného jazyka a dolování dat, a hard-
ware a počítačových sítí. Pracovníci a doktorandi katedry jsou řešiteli, či se podílí  
na mnoha projektech základního i aplikovaného výzkumu, mj. v rámci programů 
GA ČR, MPO, EU FP7, Horizon 2020 ECSEL a EU Interreg. 

Zpracování přirozeného jazyka
Zpracování přirozeného jazyka (NLP – Natural Language Processing) je progresívní 

vědní obor na pomezí informatiky, matematiky, umělé inteligence a lingvistiky, zabývající 
se interakcí člověka s počítačem v přirozeném jazyce. Naše skupina se zaměřuje na automa-
tické zpracování textu, což je disciplína klíčová pro přední internetové firmy jako je např. 
Facebook, Google, zpravodajské agentury, apod. Jádrem našeho výzkumu je porozumění 
textu (sémantická analýza), v dnešní době významná a populární oblast využívaná mj. pro 
pokročilého vyhodnocování sentimentu, klasifikace dokumentů či detekce událostí. Vý-
zkumný tým se v roce 2016 umístil na medailových pozicích v pěti soutěžních disciplínách 
celosvětové soutěže SemEval v oblasti sémantické analýzy přirozeného textu. V této oblas-
ti také podniká společnost SentiSquare, spin-off založený pracovníky skupiny.

Zpracování medicínských dat
Medicínská informatika se zabývá vývojem inovativních přístupů pro sběr, reprezenta-

ci a zpracování heterogenní informace o lidském zdraví za účelem dosažení personalizova-
né a prediktivní zdravotní péče, a tím i následného zlepšování zdraví. Ve spolupráci s dal-

šími akademickými institucemi, zdravotnickými středisky 
a průmyslovými partnery z různých zemí, např. University of 
Salerno (Itálie), University of California (USA), FN Plzeň 
a Motol (ČR), Sensorik-Bayern GmbH (Německo), vytváří-
me nové modely a metody, které posouvají hranice poznání 
v oblasti kognitivních věd, kardiovaskulárních onemocnění, 
diagnostiky Crohnovy nemoci, aj. Mezi naše nejvýznamnější 

výsledky patří např. počítačový model spolehlivě predikující vývoj glukózy v krvi bez nut-
nosti častého odběru jejích vzorků nebo diagnostický a vyšetřovací postup, který dokáže 
odhalit rakovinu hrtanu dříve než klasické přístupy. 

Spolehlivé softwarové systémy 
Tvorba spolehlivě pracujících softwarových systémů vyžaduje kombinování různých, často 

velmi specializovaných technik. Naše skupina se zabývá pokročilými metodami pro testování 
a statické ověřování software, vizualizací složitých systémů umožňující jejich analýzu a zkou-
máním postupů používaných při vývoji software. Metody jsou navrhované s ohledem na zpra-
cování reálných dat a škálovatelnost. Dlouhodobě spolupracujeme s významnými evropskými 
akademickými pracovišti (Německo, Švédsko) a partnery z průmyslové sféry. Mezi zajímavé 
nedávné výsledky patří vylepšená vizualizace rozsáhlých grafů při analýze optimalizačních 
kroků JIT překladu, vytvořená ve spolupráci s FEL ČVUT pro Oracle Labs.

„Informatika, to jsou nejsložitější systémy 
přístupné ‚jedním kliknutím‘.“

doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.
vedoucí katedry informatiky a výpočetní techniky

Počítačová grafika 
Naše skupina svým výzkumem pokrývá širokou ob-
last počítačové grafiky a vizualizace, přičemž se za-
měřuje na problémy související s aktuálními či dříve 
řešenými projekty a granty. Zabýváme se jak zefek-
tivněním fundamentálních algoritmů a obecných me-
tod používaných v počítačové grafice, tak vývojem 
algoritmů pro specifické aplikace. Konkrétně se jed-
ná o zpracování trojúhelníkových sítí, virtuální reali-
tu, počítačem generovanou obrazovou holografii a vi-
zualizaci různých druhů dat, jako jsou mračna bodů, 
vektorová pole či proteinové struktury. V současné 
době jsme řešiteli dvou výzkumných projektů GAČR, 
přičemž v rámci jednoho z nich spolupracujeme s FEL 
ČVUT a FI MUNI při výzkumu vizualizace tunelů 
ve složitých, kmitajících molekulách.

Nové plazmové zdroje pro depozici vrstev a modifikaci povrchů
Hlavním předmětem této výzkumné oblasti je návrh, optimalizace a objasnění fundamentálních aspektů činnosti nových magnetro-

nových systémů a metod různého typu, které jsou navrženy v laboratořích výzkumného týmu pro přípravu výše zmíněných materiálů. Pří-
kladem nových plazmových zdrojů a metod je např. nová metoda řízení vysokovýkonového pulzního reaktivního magnetronového napra-
šování pro rychlou depozici stechiometrických oxidů a oxynitridů se spo-
jitě proměnným prvkovým složením (patentována v EU, USA a Číně) či 
nový typ magnetronu pro rychlou depozici vrstev založený na současném 
rozprašování, sublimaci a odpařování materiálu terče. Výzkumný tým dis-
ponuje moderními laboratořemi vysoké mezinárodní úrovně pro intenziv-
ní a systematický výzkum v oboru fyziky plazmatu a plazmových techno-
logií. Jedná se celkem o 14 laboratoří o celkové ploše 540 m2, jejichž vy-
bavení zahrnuje především 14 vakuových depozičních zařízení pro 
vytváření tenkovrstvých materiálů a modifikaci povrchů v elektrických 
výbojích různého typu, 8 systémů pro komplexní diagnostiku výbojového 
plazmatu a 22 moderních analytických přístrojů pro komplexní charakte-
rizaci vytvořených vrstev. 
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Fakulta aplikovaných věd ZČU

Sekce pro kybernetiku

V říši strojů 
Sekce pro kybernetiku je tvořena katedrou kybernetiky a výzkumným progra-

mem „Kybernetické systémy“ z centra NTIS. Katedra kybernetiky garantuje stu-
dijní program Aplikované vědy a informatika (AVIB) - obor Kybernetika a řídicí tech-
nika a studijní program Inženýrská informatika - obory Inteligentní komunikace 
člověk-stroj, Počítačové řízení strojů a procesů a Systémy pro identifikaci, bez-
pečnost a komunikaci. Výzkum je zaměřen do oblastí automatizace procesů, ro-
botiky, teorie systémů, umělé inteligence, řečových technologií, počítačového vi-
dění, technické diagnostiky a biokybernetiky.

Identifikace a rozhodování pro systémy s neurčitostí
Hlavními tématy jsou identifikace a poznávání dynamických systémů, odhad nezná-

mých parametrů a veličin, predikce vývoje veličin, rozhodování pro detekci poruch a změn, 
optimální řízení, adaptivní systémy pro zpracování signálů, informační fúze a optimaliza-
ce jak v oblasti odhadování, tak v oblasti řízení a rozhodování. Výstupy výzkumu v oblasti 
odhadu neznámých veličin se dají široce využít v různých oborech lidské činnosti, zejména 
se jedná o modelování procesů technické, ale i netechnické povahy, v průmyslu, letectví, 
navigaci, pozemní dopravě, lékařství, ekonomii apod. 

Řídicí systémy strojů a procesů
Zkoumáme a vyvíjíme metody a technologie pro návrh hi-tech kyber-fyzikálních systé-

mů (CPS). Celý cyklus návrhu CPS typicky zahrnuje modelování a simulaci samotného 
stroje či zařízení (dynamické vlastnosti, CAD), jeho řídicího systému (HW+SW), komu-
nikačních prostředků (sítě, průmyslové standardy, bezdrátový přenos) a interakce s okol-
ním světem a člověkem. 

Řečové technologie 
Automatické rozpoznávání řeči nachází uplatnění při přípravě textových dokumentů 

(např. diktovací systémy), při automatickém vytváření skrytých titulků (např. v případě ti-
tulkování „živých“ TV pořadů), při automatické indexaci a vyhledávání klíčových slov v ře-
čových dokumentech, případně v rozsáhlých audiovizuálních archivech apod. Syntéza řeči 
z textu se snaží dosáhnout maximální přirozenosti syntetizované promluvy. Hlasové dia-
logové systémy slouží k obousměrné hlasové komunikaci člověka s počítačem. Oblast hla-
sové biometrie se zabývá identifikací či verifikací osob na základě charakteristik jejich hla-
su. Vyhledávání ve velkých audiovizuáních archivech a jejich automatický přepis. Techno-
logie umožňuje vyhledávat i různé místopisné názvy, případně jména osob či produktů, 
která nebyla předem ve slovníku. Řečové technologie pro zdraví společnosti zahrnují i au-
tomatický překlad z a do znakové řeči; cílovou skupinou jsou zrakově, sluchově, hlasově 
a tělesně postižení občané a zdravotnická zařízení. 

Počítačové vidění v průmyslu, medicíně a interakci člověk-stroj
Řešíme například automatickou detekci a rozpoznávání dopravních objektů, měření vl-

nitosti/hrubosti povrchu optickou metodou, automatizaci nebo podporu ruční či robotické 
montáže, poloautomatické měření volumetrie parenchymatozních orgánů (např. jater) nebo 
automatické či poloautomatické vyhledávání lézí a sledování jejich změn, rozpoznávání 
a syntézy řeči s podporou vizuální složky (mluvící hlava, počítačové odezírání ze rtů, vir-
tuální moderátor apod.), rozpoznávání a syntézu znakové řeči a gestikulace, zpracování 
a analýzu termovizních záznamů v řadě oborů, jako je stavebnictví, elektrotechnika, ap.

„Čím lépe nám budou stroje rozumět,
tím lépe nám budou sloužit.“

prof. Ing. Josef Psutka, CSc.
vedoucí katedry kybernetiky

Záznam pohybu a trojrozměrné 
modelování
Systém záznamu pohybu umožňuje sledování trajek-
torií pasivních značek ve 3D prostoru. Značky jsou 
typicky umístěny na pohybujících se objektech (oso-
by, roboty, ale i zvířata, vozidla, létající objekty apod.) 
Systém trojrozměrného skenování používá strukturo-
vané osvětlení snímaného objektu a pomocí kamery 
snímá deformace promítané struktury vlivem zakři-
vení a různého natočení jednotlivých ploch objektu. 
Díky tomu může s použitím speciálního softwaru spo-
čítat trojrozměrný povrchový model.

Diagnostika energetických zařízení
Výzkumný tým vyvíjí moderní a pokročilé metody dia-
gnostiky rotačních strojů zaměřené na včasnou de-
tekci nastávajícího poškození a zaměřuje se přede-
vším na detekci a lokalizaci zadírání, které značnou 
měrou ovlivňují provoz např. parních turbín.

Laboratoř pokročilých energetických 
systémů
se zaměřuje na aplikovaný výzkum v distribučních 
a přenosových soustavách. Převážně se zabýváme 
vývojem pokročilých metod a nástrojů pro podporu 
rozhodování v oblastech rozvoje elektrických sítí, je-
jich údržby a operativního řízení s důrazem na zvýše-
ní bezpečnosti a efektivity provozu při minimalizaci 
nákladů.

Syntetická biologie
Oblast syntetické biologie se zabývá vývojem biolo-
gických zařízení, která transformují živé buňky 
na různé bio-senzory, nano-továrny a terapeutické 
prostředky. Zabýváme se experimentálním de-
signem, genovým laděním, výrobou elektrické ener-
gie na buněčné úrovni, řízením dělení buněk, tříděním 
buněk a HLA-kompatibilitou při dárcovství.

www.fav.zcu.cz

Sekce pro matematiku 

Řečí čísel a grafů
Sekce pro matematiku je tvořena katedrou matematiky a výzkumným programem 

„Matematické modely“ z centra NTIS. Katedra matematiky zajišťuje výuku matema-
tických předmětů na fakultách FAV, FDU, FEK, FEL, FST, FPE a FSZ Západočeské uni-
verzity v Plzni. Garantuje několik studijních oborů. Hlavním předmětem vědeckový-
zkumné činnosti je zejména oblast matematické analýzy, teorie grafů, geometrické-
ho designu a numerické matematiky.  

Struktury a metody diskrétní matematiky
Zabýváme se především výzkumem v oblasti diskrétní matematiky a teoretické infor-

matiky, která tvoří teoretický základ moderních informačních technologií. Výzkum v této 
oblasti má výrazně multidisciplinární charakter s přesahem do řady matematických oborů: 
algebry (teorie grup, lineární algebra), teorie pravděpodobnosti (pravděpodobnostní meto-
dy v kombinatorice, pravděpodobnostní analýza algoritmů), geometrie (kombinatorická 
geometrie, algebraická geometrie), topologie a dalších. Soustřeďujeme se zejména na struk-
turální otázky teorie grafů (hamiltonovská teorie grafů, grafové operace uzávěrového typu, 
speciální třídy grafů, faktorizace grafů, chromatická teorie grafů a obecné otázky barev-
nosti kombinatorických struktur) včetně vývoje příslušných algoritmů, dále na problémy 
výpočetní složitosti a na optimalizační problémy rozvrhování a řízení.

Modelování pomocí nelineárních diferenciálních rovnic, 
dynamické systémy

Věnujeme se výzkumu v oblasti diferenciálních a diferenčních rovnic, který tvoří teore-
tický základ matematického modelování přírodních a technických procesů. Sledujeme pře-
vážně kvalitativní analýzu nelineárních obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic, tj. 
otázky existence, jednoznačnosti, či mnohoznačnosti a bifurkací řešení, které jsou stěžejní 
pro analýzu modelovaných systémů a nastavení jejich parametrů. Studujeme také stochas-
tické rovnice a nelineární matematické modely na časových škálách.

Počítačové a numerické modelování a simulace
Studujeme, navrhujeme, analyzujeme a implementujeme numerické metody pro přibliž-

né řešení okrajových a počátečně-okrajových úloh pro parciální diferenciální rovnice. Vě-
nujeme pozornost zejména metodě konečných objemů, metodě konečných prvků a ve spo-
lupráci se skupinou zaměřenou na geometrii také isogeometrické analýze (včetně algorit-
mizace a paralelizace). V oblasti aplikací se tým věnuje numerickému modelování 
proudění stlačitelných a nestlačitelných tekutin (v poslední době se zaměřením na vodní 
turbíny a modelování turbulence), dále numerickému modelování problémů biomechaniky 
(v současnosti zejména se zaměřením na napěťově-deformační analýzu čelistního kloubu 
s různými postiženími a následnou rekonstrukcí např. s použitím umělých náhrad). 

Statistika a finance
Tvoříme a analyzujeme statistické, spolehlivostní a statisticko-ekonomické modely a me-

todiky jak na obecné úrovni, tak na aplikační úrovni dle potřeb konkrétního zákazníka. Zá-
kladní výzkum zaměřujeme na zkoumání dvourozměrných pravděpodobnostních modelů 
se silnou i slabou závislostí, které nacházejí uplatnění v předpovědích a předcházení default-
-situacích. Aplikovaný výzkum je zaměřen na využití standardních i nově vyvíjených statis-
tických a statisticko-ekonomických metod v různých odvětvích (např. i v lékařské diagnos-
tice). Další oblastí jsou aplikace, kde je propojen statistický a ekonomický pohled.

„Jakýkoli výtvor člověka se rodí nejprve v jeho mysli.“

doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.
vedoucí katedry matematiky

Moderní metody geometrického 
modelování a jejich aplikace
Studujeme nové matematické metody geometrického 
modelování v oblasti popisu, datové reprezentace, mo-
difikace a prezentace křivek a ploch s ohledem na je-
jich užitné vlastnosti v technické praxi. Zabýváme se 
rozpoznáváním významných křivek a ploch daných 
exaktně a aproximačně, vývojem a implementací algo-
ritmů založených na hybridním přístupu kombinujícím 
symbolické a numerické výpočty, pomocí něhož jsou 
následně řešeny aktuální složité problémy geometric-
kého modelování. Jako vysoce inovativní oblast vý-
zkumu a vývoje s vysokým aplikačním potenciálem 
zkoumáme využití metod isogeometrické analýzy pro 
numerické řešení rovnic popisujících proudění, zejmé-
na s ohledem na optimalizaci tvarů hydraulických pro-
filů vodních turbín s cílem zvyšovat jejich užitné vlast-
nosti. V neposlední řadě se tým zabývá moderní oblas-
tí aproximační algebraické geometrie, tedy studiem 
exaktních geometrických operací na algebraických va-
rietách s perturbovanými koeficienty.

Výstup z numerického modelu proudění tekutiny.
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Sekce pro mechaniku

Mechanické a biomechanické systémy 
Sekce pro mechaniku je tvořena katedrou mechaniky a výzkumným programem 

„Heterogenní materiály“ z centra NTIS. Katedra garantuje bakalářské studijní obo-
ry Počítačové modelování, Výpočty a design, Stavitelství, navazující magisterské 
studijní obory Aplikovaná mechanika, Dynamika konstrukcí a mechatronika, Vý-
počty a design, Stavitelství a doktorský studijní obor Aplikovaná mechanika. Hlav-
ním předmětem vědecké činnosti je výzkum a vývoj v oblasti mechaniky kompo-
zitních materiálů, dynamiky, biomechaniky a proudění tekutin. 

Návrh inteligentních kompozitních struktur
Navrhujeme kompozitní struktury, které jsou schopny on-line monitorovat svůj stav po-

mocí zabudovaných piezoelektrických měničů (senzorů a aktuátorů) a tedy detekovat, lo-
kalizovat a kvantifikovat vzniklé porušení za účelem zvýšení jejich bezpečnosti. Pozornost 
věnujeme predikci spolehlivosti kom-
pozitních struktur s využitím nede-
struktivních metod, zejména v oblasti 
spojování materiálů kompozit-kom-
pozit a kompozit-kov. Vyvíjíme vhod-
né metodiky pro identifikaci vlastnos-
tí kompozitních materiálů na základě 
jejich chování při dynamickém zatě-
žování. Výzkumnému týmu se mimo 
jiné podařilo vyvinout unikátní kom-
pozitní konstrukci lávky pro pěší a cyklisty, která je chráněna Úřadem průmyslového vlast-
nictví jako užitný vzor. Vyrobený prototyp byl úspěšně testován a vyhověl všem stanoveným 
mechanickým zkouškám.

Modelování dynamicky namáhaných konstrukcí 
Zaměřujeme se na návrh dynamicky namáhaných konstrukcí, které během provozu 

monitorují svůj stav a dle potřeby ovlivňují svoje chování, snižují hluk, tlumí vibrace, mění 
svoji tuhost a identifikují vzniklé poruchy. Vyvíjíme nové metody a algoritmy pro modelování 
rozsáhlých pasivních i aktivních mechanických systémů obsahujících nelineární vazby 
s cílem optimalizovat jejich dynamické vlastnosti. Rovněž se věnujeme výzkumu v oblasti 
modelování vibrací turbínových rotorů zahrnujících vlastní hřídel, systémy lopatek, 
ucpávek, ložisek a dalších komponent. Výzkumný tým dále vyvinul unikátní soubor 
matematických modelů jaderných reaktorů VVER 400 a VVER 1000 využívaných pro 
posouzení jejich bezpečnosti.

Modelování proudění tekutin a jejich interakce 
s poddajnou strukturou

Navrhujeme a implementujeme pokročilé numerické metody, vyvíjíme efektivní 
algoritmy a vlastní software pro modelování komplexních problémů proudění stlačitelných 
i nestlačitelných tekutin a jejich interakci s pohybujícím se poddajným tělesem. Zaměřujeme 
se na modelování proudění páry v různých částech parních turbín a zkoumáme vliv 
aeroelastické vazby na dynamické chování turbínových lopatek s cílem zabránit jejich 
samobuzenému kmitání. Výzkumný tým mimo jiné vyvinul původní software založený 
na lattice Boltzmannově metodě pro numerickou simulaci gravitačního lití nenewtonských 
kapalin do forem.

„Nestačí vědět, vědění se musí použít.“

doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.
vedoucí katedry mechaniky

Modelování heterogenních materiálů 
a biomechanických struktur
Zabýváme se vývojem komplexních modelů biologic-
kých tkání pomocí víceškálového popisu fyzikálních 
interakcí na několika úrovních. Tyto modely jsou vý-
chodiskem pro numerické simulace fyziologických 
procesů probíhajících v tkáních a orgánech lidského 
těla. V oblasti biomechaniky kardiovaskulárního sys-
tému se výzkumný tým v úzké spolupráci s lékaři vě-
nuje modelování proudění krve v patologicky poško-
zených cévách (karotické tepny), cévních náhradách 
(bypassy) a modelování prokrvení jaterní tkáně nebo 
mozku s cílem přispět k přesnější diagnostice kardio-
vaskulárních chorob a jejich léčbě v klinické praxi. 
Významným přínosem tohoto výzkumu je rovněž zo -
hlednění jedinečnosti každého pacienta, zejména při 
predikci možných rizik spojených se vznikem atero -
sklerózy.

www.fav.zcu.cz

Sekce pro geomatiku 

Cenné geografické informace
Sekce pro geomatiku je tvořena katedrou geomatiky a výzkumným programem 

„Geoprostorová data“ z centra NTIS. Absolventi oboru Geomatika najdou široké 
uplatnění v řadě oborů. Vedle tradiční geodézie a katastru nemovitostí se jedná 
o rozsáhlou oblast geografických informačních systémů, kartografie, přímého 
i nepřímého sběru dat, geoinformačních technologií (například vnější i vnitřní na-
vigace) nebo databází. Odborníci ve výše uvedených oblastech jsou vyžadováni 
ve státní správě, malých a středních firmách, ale i ve velkých nadnárodních kon-
cernech v České republice i zahraničí. 

Moderní metody sběru geodat
Zabýváme se přímými geodetickými metodami (elektronické tachymetry, kombinované 

nebo univerzální stanice GNSS) i nepřímými metodami, jako jsou laserové skenovací systé-
my (LSS), pozemní fotogrammetrie, letecká fotogrammetrie nebo dálkový průzkum Země. 

S nárůstem množství primárních dat roste nároč-
nost procesu jejich zpracování. K tomu se používa-
jí počítačové systémy s náročným úkolem extraho-
vat z prvotních dat prakticky využitelné a relevant-
ní informace. Kvalita těchto informací je 
rozhodujícím ukazatelem pro jejich následnou po-
užitelnost a hodnověrnost. V rámci smluvního vý-
zkumu tým dlouhodobě spolupracuje na aplikacích 
blízké digitální fotogrammetrie. Výzkumný tým 

v několika projektech (bez podpory z veřejných zdrojů) zpracovává obrazové záznamy zís-
kané s využitím dronů. Důraz je přitom kladen zejména na zajištění požadované kvality vý-
sledných dat, které mohou mít podobu 3D modelů, ortofotografického zobrazení, laserske-
nových mračen bodů nebo klasických kartografických výstupů. Důležitá je kvalita zpro-
středkovaných veličin z primárních geodat odvozených (určování výměr, kubatur, 
prostorových vztahů apod.) nebo dokumentace výstupů stavebních (geodetická část skuteč-
ného provedení staveb, měření deformací) či strojírenských činností (výstupní kontrola do-
držení předepsaných rozměrů a tvarů). Svou práci tým opírá o mnohaleté zkušenosti s hod-
nocením kvality prostorových dat.

Využití otevřených dat
Pojem otevřená data (Open Data) se v posledních letech dostal do popředí zájmu celé řady 

organizací, orgánů veřejné sféry, komerčních subjektů i jednotlivců, kteří otevřená data vy-
užívají pro nejrůznější účely - od otevřených aplikací sloužící zdarma lidem, až po rozsáhlé 
komerční projekty. Výzkumný tým se dlouhodobě zabývá využitím otevřených dat přede-
vším v oblastech územního plánování, do-
pravy, cestovního ruchu, vzdělávání, země-
dělství nebo zdravotnictví. Řešeny jsou pře-
devším otázky technického a sémantického 
charakteru. Příkladem je získávání, inte-
grace a harmonizace dat z různých zdrojů, 
vizualizace a interpretace dat, využití prin-
cipů Linked Open Data a obohacení dat 
přidáním vazeb na různé sémantické ná-
stroje (ontologie, slovníky, tezaury), včetně 
tvorby těchto sémantických znalostních 
bází.

„Prosperující společnost ctí prostorové uspořádání.“

doc. Ing. Václav Čada, CSc.
vedoucí katedry geomatiky

Vícedimenzionální datové modelování
Výzkum je zaměřen na problematiku datového mode-
lování v oblasti vícedimenzionálních datových struk-
tur z hlediska několika vědeckotechnických disciplín 
pro vyjádření (reprezentaci) vícedimenzionální reality 
ve virtuálním světě. K tomu je potřeba volba vhod-
ných datových modelů a posléze formátů, ve kterých 
jsou implementovány datové struktury, které z pohle-
du konkrétního experimentálního rámce věrně repre-
zentují realitu. Tým zabývající se v rámci NTIS více-
dimenzionálním datovým modelováním se zabývá 
především modelováním z pohledu geověd, pohybuje 
se tedy mezi CAD, GIS, potažmo BIM a VGE, zkuše -
nosti má i s 3D tiskem.

Studium vnějšího gravitačního pole 
Země 
Jde o jeden ze základních pilířů moderní geodézie. 
Znalost gravitačního pole Země je důležitá pro geo -
vědní obory, např. při studiu dynamiky a struktury li-
tosféry, interpretaci tektonických procesů, změn 
úrovně hladiny oceánů a oceánských proudů, variace 
zavodnění ve velkých vodních tocích, tání ledovců 
v polárních oblastech a realizaci referenčních systé-
mů na určování polohy.

Ukázka webových stránek generovaných 
z datové sady Smart Points of Interest (projekt 
Peregrinus Silva Bohemica).

Modelování vlivu stavebních bariér na šíření hluku 
v prostoru


