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Barbora Badalíková, Ing.

+

PROČ JSTE SE ROZHODL / A PRACOVAT
V APLIKOVANÉM VÝZKUMU?

Pro aplikovaný výzkum jsem se rozhodla, protože
jsem vždy tíhla k zemědělskému výzkumu
a zkoumání co se odehrává v půdě za různých podmínek.
Ráda jsem získané zkušenosti předávala do praxe a dělila se
s výsledky s jinými výzkumníky. Na aplikovaném výzkumu
je zajímavé to, že můžete pozorovat, jakým způsobem se
vyvíjí doporučená technologie v daném regionu a co se mění
v případě nedodržování určených zásad.

+

CO VÁS NA TÉTO PRÁCI
NEJVÍCE BAVÍ?

Na této práci mě nejvíce baví možnost zlepšování kvality

půdního prostředí, možnost chránit krajinné celky
jako takové, vštěpovat lidem, aby se nechovali
kořistnicky k půdě. Baví mě pestrost mé práce, ježdění

v terénu, odebíraní vzorků půdy, jejich analyzování, posuzování
stavu různých hospodářství a hlavně možnost pomáhat
zemědělcům tam, kde je to nejvíce potřeba.

AVO | Příběhy výzkumníků

+

ČEHO SI NEJVÍCE CENÍTE? NA JAKÝ ÚSPĚCH JSTE HRDÁ /
HRDÝ?

+

PODPOŘIL / A BYSTE STUDENTY K PRÁCI VE VÝZKUMU?
PROČ?

Nejvíce si cením poděkování samotných zemědělců, když
jim mé rady pomohly k ozdravění půdy a tím zvýšení výnosů
pěstované plodiny. Úspěchem bylo získání 1. místa ceny
ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu
v podobě vydané Certifikované metodiky, ocenění velkých
zemědělských firem za objasnění půdoochranných technologií
na těžkých půdách na tzv. Polních kázáních a ocenění za
organizaci národních i mezinárodních konferencí týkajících se
oblasti aplikovaného výzkumu v zemědělství.

Studenty bych určitě podpořila v práci ve výzkumu, hlavně
v tom aplikovaném, neboť je třeba mladé lidi vést

v duchu ochoty chránit a bránit nejvýznamnější
komponentu půdu, jako součást celého krajinného
ekosystému. Současně, aby dalšími poznatky ve výzkumu
předcházeli devastaci půdy a barbarství, které se bohužel dnes
na půdách děje.

AVO | Příběhy výzkumníků
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Ing. Jan Džugan, Doc.,
Ph.D.

+

ČEHO SI NEJVÍCE CENÍTE?
NA JAKÝ ÚSPĚCH JSTE HRDÁ / HRDÝ?

ředitel pro vědu a výzkum,
COMTES FHT a. s.

+

PODPOŘIL / A BYSTE STUDENTY K PRÁCI VE VÝZKUMU?
PROČ?

PROČ JSTE SE ROZHODL / A PRACOVAT V APLIKOVANÉM
VÝZKUMU?

Práce v oblasti aplikovaného výzkumu bylo logické vyústění
předchozích výzkumných aktivit na universitách a výzkumných,
organizačích jež jsem chtěl aplikovat v praxi.

+

CO VÁS NA TÉTO PRÁCI NEJVÍCE BAVÍ?

Zabývám se vyhodnocováním mechanických vlastností
materiálů, což ve velké většině případů znamená zničit danou
součást za definovaných podmínek. Jedná se o velmi rozmanitou
a komplexní práci, kdy každá zakázka může být výzvou, jak
napodobit reálné podmínky zatěžování co nejvěrohodněji
v laboratorních podmínkách. Tato práce je spojena s využitím
špičkové měřící techniky (např. v případě dynamických zkoušek
využití vysokorychlostních kamer s rychlostí snímkování okolo
1 milionu snímků za sekundu). Navíc málokdy se člověku
poštěstí být placen za to, že něco rozbíjí. :)

AVO | Příběhy výzkumníků

Vybudování zkušební laboratoře na světové úrovni.

Ano, jedná se o kreativní, vysoce kvalifikovanou práci

s širokou oblastí uplatnění nejen na národní, ale
i na mezinárodní úrovni. experti v tomto oboru jsou
vysoce žádaní.

Ing. Miroslav Ecler CSc.

+

PROČ JSTE SE ROZHODL / A PRACOVAT
V APLIKOVANÉM VÝZKUMU?

Po absolvování VUT-FE Brno jsem pracoval
12 let v náročných podmínkách brněnskéTeplárny
a elektrárny, která sice byla výbornou školou, ale na prvním
místě bylo vždy zajistit dodávky tepla a elektrické energie pro
město Brno. Na modernizaci a inovaci nebyl ani čas, ani finance.
Získané zkušenosti pak bylo možno uplatnit ve výzkumu,
kde se daly odzkoušet různé varianty a změny energetických
zřízení, ze kterých se pak vybrala ta nejlepší a ta se realizovala.

AVO | Příběhy výzkumníků
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Také byla možnost porovnání úrovně techniky u
nás a ve světě, což byla hybná páka dalšího rozvoje
a bádání.

+

CO VÁS NA TÉTO PRÁCI NEJVÍCE BAVÍ?

Pokud má někdo dobrou myšlenku a vizi do budoucna,
je pracoviště aplikovaného výzkumu ideálním prostředím
pro ověření původního nápadu jak po stránce teoretické,
laboratorní i aplikační ve formě výroby prototypu. Kouzelné

je pak to, že již v průběhu ověřovacích zkoušek
mají o potenciální výrobek zájem první zákazníci.

+

ČEHO SI NEJVÍCE CENÍTE?
NA JAKÝ ÚSPĚCH JSTE HRDÁ / HRDÝ?

Nejvíce si ve výzkumu a vývoji cením týmové práce. I když
jsou v řešitelském kolektivu vynikající odborníci, přece jen je
konečný úspěch dílem více lidí, kteří se dokáží do realizace
zapojit svými nápady i poctivou prací ve zkušebnách i v těžkých
provozních a poloprovozních podmínkách.

výzkumu a vývoje parogenerátoru reaktoru s rychlými
neutrony, se sodíkovým teplonositelem, který se po úspěšných
poloprovozních zkouškách exportoval do Ruska na jadernou
elektrárnu v Ševčenku. Česká republika se tak stala prvním
a jediným státem na světě, která parogenerátory tohoto typu
nejen dokázala vyvinout a vyrobit, ale i exportovat.

+

PODPOŘIL / A BYSTE STUDENTY K PRÁCI VE VÝZKUMU?
PROČ?

Studenti by měli být již od střední školy vedeni k samostatnému
analytickému myšlení a měly by se podporovat jejich nápady
i vize, které zpočátku nemusí být ty nejlepší na světě, ale
i z malého nápadu může vzniknout velký objev. Na vysokých
školách by všichni studenti bez rozdílu měli prokázat své
schopnosti něco samostatně vymyslet i obhájit. Pro další práci ve
výzkumu by však měli projít provozem a seznámit se s problémy
výroby a potřebné inovace výrobků. S těmito zkušenostmi se
pak ve výzkumu kdekoliv na světě nikdo neztratí.

Jako pozdější ředitel Výzkumného ústavu energetických
zařízení v rámci koncernu Škoda Plzeň si nejvíce vážím
výzkumu, vývoje a realizace kotle bloku 500 MW v elektrárně
Mělník III, který se pak stal základem pro úspěšný vývoz dvou
bloků 500 MW do Číny. Dále si vysoce cením úspěšného
AVO | Příběhy výzkumníků
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Ing. Jan Frydrych
výzkumný pracovník

+

PROČ JSTE SE ROZHODL / A PRACOVAT
V APLIKOVANÉM VÝZKUMU?

Aplikovaný výzkum je tvůrčí práce, která přináší nové výsledky
aplikované přímo v praxi. Mám určité zkušenosti ze zemědělské
praxe a nové výsledky obohacují daný obor a v praxi přinášejí
nový odborně technický a ekonomický přínos. Je to práce, která
se stále vyvíjí dopředu a neustále lze objevovat nové možnosti
a cesty nových směrů výzkumu a inovací v dané problematice
např. technologii pěstování zemědělské plodiny a využití její
produkce.

+

CO VÁS NA TÉTO PRÁCI NEJVÍCE BAVÍ?

+

ČEHO SI NEJVÍCE CENÍTE? NA JAKÝ ÚSPĚCH JSTE HRDÁ /
HRDÝ?

Ověřování nových metod a směrů výzkumu a jejich
praktické využití. Nové směry výzkumu jako je např. pěstování
a využívání alternativních a energetických plodin.Tyto směry jsou
novým nepotravinářským využitím půdy a jejim zhodnocením
z hlediska ochrany, úrodnosti a ekonomiky jejího využívání
a jsou do budoucnosti perspektivní.

pro zemědělskou praxi a na seminářích a odborných
konferencích o využití trav pro bioenergetiku jsem informoval
o problematice využití travní biomasy pro spalování i bioplyn.

V současnosti jsou bioplynové stanice, kde se
využívá travní hmota pro výrobu bioplynu. Zájemci
z řad zemědělské praxe měli a mají zájem o tyto
výsledky aplikovaného výzkumu. Podařilo se vytvořit
v praxi nové odvětví využití rostlin pro výrobu energie a trávy
jsou významnou součástí tohoto odvětví. V současnosti se
využívá travní biomasa v senážované formě v bioplynových
stanicích.

+

PODPOŘIL / A BYSTE STUDENTY K PRÁCI VE VÝZKUMU?
PROČ?

Určitě podpořil, zejména zájemce o danou problematiku
a určitý obor. Je to zajímavá práce, která přináší nové výsledky.
Je to určitý směr realizace nových nápadů a objevování
nových možností. Zajímavá je i práce ve výzkumných
a vědeckých týmech z několika různých oborů, kde se tvoří
nové komplexní metody a směry umožňující rozvoj daného
oboru a problematiky.

Prostřednictvím více jak 150 publikací v odborných periodikách
AVO | Příběhy výzkumníků
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Ing. Daniela Hauserová,
Ph.D.
výzkumný pracovník v oblasti
metalurgických technologií,
COMTES FHT a. s.

+

PROČ JSTE SE ROZHODL / A PRACOVAT V APLIKOVANÉM
VÝZKUMU?

Technologie mne začaly zajímat již v prvním ročníku na
střední průmyslové škole strojní, i když původní záměr byla
hotelová škola, kam mne ale nevzali. Technika mne velmi
bavila a mým snem bylo vystudovat vysokou školu strojní
a stát se technologem. Po absolvování magisterského studia
jsem neváhala a s radostí přijala nabídku pracovat v oblasti
materiálového výzkumu, protože práce výzkumníka je velmi
zábavná, různorodá a přínosná pro praxi po celém světě.

+

CO VÁS NA TÉTO PRÁCI NEJVÍCE BAVÍ?

Nikdy se nenudím, překvapuje mne stále něco nového
a zajímavého k prozkoumání. Baví mne řešit celý problém od
začátku do konce. Např. objednám vhodný materiál, rozřežu
ho na vzorky, u mikroskopu ho prozkoumám, poté navrhuji
a provádím různé režimy tepelného nebo termomechanického
zpracování a sleduji, jak se mění materiálové vlastnosti
AVO | Příběhy výzkumníků

a mikrostruktura. Následně výsledky sepíši a uplatním v praxi
nebo publikuji v různých odborných časopisech. Výsledky
výzkumné práce prezentuji na konferencích po celém světě,
kde se setkávám s největšími vědeckými kapacitami v oboru.

+

ČEHO SI NEJVÍCE CENÍTE? NA JAKÝ ÚSPĚCH JSTE HRDÁ /
HRDÝ?

+

PODPOŘIL / A BYSTE STUDENTY K PRÁCI VE VÝZKUMU?
PROČ?

Cením si možnosti se podílet na výzkumu a vývoji
nejmodernějších technologií, které jsou následně využity
v praxi v České republice i zahraničí. Nejvíce jsem hrdá na
patent v oblasti tepelného zpracování ocelí, kdy jsem s kolegy
vyvinula proces zrychleného sferoidizačního žíhání, který jsme
zkrátili z běžně používaných několika hodin na jednotky minut
a dosáhli lepších finálních vlastností součásti. Např. ocelové
ložisko zpracované zrychleným procesem má až čtyřnásobně
vyšší životnost, možné je také snížit teplotu kalení, to přinese
další ušetření nákladů a snížení vnitřních pnutí v materiálu.

Jednoznačně ano. Práce ve výzkumu mne velice naplňuje
a zároveň je i mým koníčkem. Pracuji jak s lidmi, tak v laboratoři
s různými přístroji a zařízeními. Každý si najde to své a po
mladých nadějných odbornících v oblasti strojírenství je na
trhu práce vysoká poptávka.

AVO | Příběhy výzkumníků
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Jan Hofbauer RNDr.

ING. PAVEL KASAL, Ph.D.

Zemědělský výzkum, spol. s. r.o.

výzkumný pracovník, vedoucí
Oddělení pěstebních technologií,
Výzkumný ústav bramborářský,
Havlíčkův Brod, s. r. o.

+

PROČ JSTE SE ROZHODL / A PRACOVAT
V APLIKOVANÉM VÝZKUMU?

Poněvadž jsou za mnou vidět nějaké hmatatelné
výsledky. Impakty v angličtině mnoho pro aplikovaný výzkum
v ČR nepřinášejí.

+
+

CO VÁS NA TÉTO PRÁCI NEJVÍCE BAVÍ?

Stálá změna a reakce a ohlasy z praxe.
ČEHO SI NEJVÍCE CENÍTE? NA JAKÝ ÚSPĚCH JSTE HRDÁ /
HRDÝ?

V poslední době na soubor minoritních odrůd, které byly
v Troubsku vyšlechtěny a zájem z praxe a zahraničí o množení
a využití v praxi.

+

PODPOŘIL/A BYSTE STUDENTY K PRÁCI VE VÝZKUMU?
PROČ?

Určitě podpořil, ale musí tito studenti mít o výzkum zájem
a nečekat z výzkumu pro sebe vysoký finanční profit.

+

PROČ JSTE SE ROZHODL / A PRACOVAT V APLIKOVANÉM
VÝZKUMU?

+

CO VÁS NA TÉTO PRÁCI NEJVÍCE BAVÍ?

Vždycky jsem se zajímal o přírodu, zejména o rostliny a jejich
pěstování. Proto jsem také studoval na střední a poté vysoké
škole zemědělské. Zde jsem se seznámil se základy vědecké
a výzkumné práce v oblasti pěstování polních plodin. Po
skončení studia jsem velmi přivítal příležitost ucházet se o práci
ve výzkumném ústavu.
Práce ve výzkumu je rozmanitá, i když často ne jednoduchá.
Zahrnuje vše od přípravy výzkumných projektů přes samotné
řešení úkolů, práci na zakládání, vedení a vyhodnocování polních
nebo laboratorních pokusů, až po publikování dosažených
poznatků a jejich předávání a zavádění do zemědělské
praxe. Výzkumný pracovník má možnost setkání

a spolupráce s mnoha zajímavými a významnými
AVO | Příběhy výzkumníků
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lidmi, odborníky v různých oblastech. Velmi zajímavá

Doc. Ing. Miloslav Kepka,
CSc.

+

ředitel Výzkumného centra RTI Regionální technologický institut,
Fakulta strojní západočeské
univerzity v Plzni

a přínosná je spolupráce se zahraničními partnery působícími
v zemědělském výzkumu.
ČEHO SI NEJVÍCE CENÍTE? NA JAKÝ ÚSPĚCH JSTE HRDÁ /
HRDÝ?

Cením si možnosti spolupodílet se na vývoji nových
technologických postupů při pěstování polních plodin, které
přispívají ke zlepšení kvality produktů, nebo snížení zátěže
životního prostředí např. cestou integrované produkce rostlin.
V současné době je to vývoj nových prvků ve zpracování půdy
v rámci půdoochranných technologií, které efektivně přispějí
ke snížení rizika vodní eroze při pěstování brambor.

+

PODPOŘIL / A BYSTE STUDENTY K PRÁCI VE VÝZKUMU?
PROČ?

Samozřejmě, že ano. Jedná se o zajímavou a prospěšnou práci,
která přináší řadu v praxi využitelných poznatků, postupů,
technologií (ale například i nové odrůdy, plemena) a podobně.
Dále podle mého názoru aplikovaný výzkum potřebuje stále
nové mladé pracovníky a budoucí odborníky z řad současných
studentů.

AVO | Příběhy výzkumníků

+

PROČ JSTE SE ROZHODL / A PRACOVAT V APLIKOVANÉM
VÝZKUMU?

+

CO VÁS NA TÉTO PRÁCI NEJVÍCE BAVÍ?

Jsem technikem, studoval jsem stavební fakultu, profesně jsem
se nakonec realizoval v dopravním strojírenství. Dokonce jsem
několik let řídil výzkumnou organizaci, která působí nejen v této
oblasti, ale také v energetickém strojírenství a materiálovém
výzkumu. Aplikovaný výzkum je jakási vyšší forma inženýrské
činnosti. Aplikovaný výzkum je neodmyslitelnou částí procesů
vývoje a inovací inženýrských produktů a výrobních technologií.
Jedná se o vysoce tvůrčí činnost, je to příležitost podílet se na
konečné podobě výrobků, na efektivitě výrobních procesů.
Velmi si vážím badatelů, kteří poznávají základní principy
fungování světa, ale já jsem upřednostnil aplikovaný výzkum
a vývoj především pro jeho komplexnost a okamžitý přínos.
Působení v aplikovaném výzkumu se v technických
AVO | Příběhy výzkumníků
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oborech neobejde bez spolupráce s konstruktéry, technology
a pracovníky dalších zdánlivě rutinních profesí, např. s ekonomy.
Právě tato široká spolupráce je ale pojistkou, že odborník, který
se rozhodl pro působení v aplikovaném výzkumu, zůstane
nohama na zemi a jeho práce se nakonec projeví v hmatatelném
výsledku, který je technickými a jinými parametry srovnatelný
s výsledky konkurence. Produkty a technologie, které se uplatní
na trhu, nepotřebují ke svému zhodnocení žádný „český
kafemlejnek“. Je velká škoda, že aplikované výsledky poslední
dobou tak nějak postrádají na významu v našem domácím
systému hodnocení výsledků výzkumu a vývoje. Samozřejmě,
že mám na mysli jen takové výsledky, které se prokazatelně
uplatnily na trhu, mají význam pro ekonomický růst naší země.
V minulosti bohužel byly některými pseudo-výzkumníky za
aplikační výsledky vydávány a registrovány i takové, které
toho nebyly hodny. Já osobně jsem se k takovému postupu
nikdy nesnížil. Stejně tak, jako dnes se nenutím do účelového
sepisování článků do impaktovaných časopisů. A opravdu mě
příliš netěší, že k této činnosti (v pudu sebezáchovy mnou
řízeného výzkumného centra) musím motivovat své mladší
kolegy. Byl bych raději, kdyby se více mohli dívat kolem sebe.

+

ČEHO SI NEJVÍCE CENÍTE? NA JAKÝ ÚSPĚCH JSTE HRDÁ /
HRDÝ?

Nejvíce si samozřejmě cením zdraví a potom všech různých
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příležitostí, které jsem v životě dostal. Dále si cením přátelství,
která jsem během osobního a profesního života navázal. Hrdý
jsem na tři věci. V minulosti jsem měl možnost aktivně se podílet
na vývoji několika typů trolejbusů ŠKODA, které se dobře
uplatnily na trhu. A tento příběh nekončí, protože plzeňská
ŠkodA Electric a.s. mě (naše výzkumné centrum) přizvala
ke spolupráci i na vývoji nových bateriových elektrobusů.
Kolegové z oboru si mě vybrali jako manažera projektu Centrum
kompetence drážních vozidel. Při organizování a administraci
tohoto projektu jsem poznal mnoho skutečných odborníků
a jsem přesvědčen, že se tento obor úspěšně rozvíjí i díky
tomuto projektu.
Nejvíce ze všeho jsem však hrdý na tým spolupracovníků, se
kterým se mi podařilo vybudovat na Fakultě strojní Západočeské
univerzity v Plzni výzkumné centrum RTI – Regionální
technologický institut. S finanční podporou Operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace, následně s podporou
programu Národní program udržitelnosti II se vynasnažíme, aby
se v Plzni kromě dobrého piva „vařil“ i správný mix základního
a aplikovaného výzkumu. A jako správný plzeňský patriot
dodávám „kdy jindy, když ne teď?“, „Kde jinde, než v Plzni?“

+

PODPOŘIL / A BYSTE STUDENTY K PRÁCI VE VÝZKUMU?
PROČ?

Od roku 2008 tak intenzivně činím v rámci svého působení na
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Západočeské univerzitě v Plzni. Výzkum je vzrušující činnost,
aplikovaný výzkum navíc směřuje k reálnému uplatnění. Snažím
se motivovat studenty a mladé výzkumníky, aby si uvědomovali,
že jsou především inženýry, a že výsledky jejich práce by měly
být uplatnitelné v praxi. A jsem rád, že ve výzkumném centru
RTI pracuje většina mladých lidí tohoto smýšlení.

Ing. Pavel Konopík, Ph.D.
výzkumný pracovník, vedoucí
Oddělení mechanického zkoušení
a termofyzikálního měření,
COMTES FHT a.s.

+

PROČ JSTE SE ROZHODL / A PRACOVAT V APLIKOVANÉM
VÝZKUMU?

Moje cesta do výzkumu byla klikatá a původně jsem se vyučil
tesařem a udělal si nástavbu ve stavebním oboru. Dělat na stavbě
by mne ale asi osobně neuspokojilo a dále jsem šel studovat
univerzitu a z mnoha důvodů jsem se rozhodl pro fakultu strojní
na ZČU v Plzni. Zde mne velmi zaujala katedra materiálů, neboť
již od dětství jsem se zajímal o atomy a podstatu hmoty, ale
zároveň jsem chtěl mít zaměstnání s praktickým zaměřením.
Nynější post shledávám jako kombinaci obojího.
AVO | Příběhy výzkumníků
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CO VÁS NA TÉTO PRÁCI NEJVÍCE BAVÍ?

+

ČEHO SI NEJVÍCE CENÍTE? NA JAKÝ ÚSPĚCH JSTE HRDÁ /
HRDÝ?

+

PODPOŘIL / A BYSTE STUDENTY K PRÁCI VE VÝZKUMU?
PROČ?

Moje práce obnáší zvládnutí kombinace mnoha požadavků
a nejlepší na ní je to, že mohu rozvíjet svoje dovednosti
komplexně. Např. jsem se již od ZŠ učil němčinu, ale ve výzkumu
je nutná znalost Aj, se kterou jsem začal až na konci VŠ. Dále
mě baví se setkávat s lidmi a hledat řešení jejich problémů
a v neposlední řadě si rád rozšiřuji svoje odborné obzory. Při
komunikaci s lidmi ze zahraniční tak najednou rozvíjím všechny
tyto dovednosti najednou.

Jako firma řešíme celou řadu výzkumných záměrů a přicházíme
s řešením celé řady problémů. Konkrétně v mechanické
zkušebně často řešíme, jak provést mechanické testy na velmi
malém množství experimentálního materiálu a já jsem mohl
být součástí týmu, který již přišel s celou řadou řešení a nových
zkušebních metodik. Jedna z nich (mikro-tahové testy) již
získaly akreditaci od ČIA jako akreditovaná zkouška.

Myslím si, že pro konkurenceschopnost naší republiky je klíčové,
aby narostl podíl studentů v technických oborech obecně
a výzkum samotný je nezbytná podmínka k tomu, abychom
dokázali držet krok s vyspělými zeměmi. Proto i do budoucna
AVO | Příběhy výzkumníků
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očekávám podporu výzkumu od naší vlády a již nyní je zřejmý
nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Proto bych chtěl
podpořit všechny zvídavé studenty k této práci, neboť budou
dělat zajímavou práci a zároveň mají velkou šanci být dobře
zabezpečeni.

Ing. Libor Kraus
výzkumný pracovník, spolumajitel
výzkumné organizace COMTES FHT
A.S.

+

PROČ JSTE SE ROZHODL / A PRACOVAT V APLIKOVANÉM
VÝZKUMU?

Od mládí mne zajímala technika. Po maturitě na střední
průmyslové škole dopravní jsem vystudoval Vysokou školu
strojní a elektrotechnickou, strojní fakultu. Zde jsem od druhého
ročníku pracoval i jako pomocná vědecká síla na katedře
materiálu. I díky svým školním pracím jsem po absolvování
nastoupil do Ústředního výzkumného a zkušebního ústavu
ŠKODA v Plzni. Po jedenácti letech práce jsme se s několika
kolegy rozhodli založit vlastní výzkumnou organizaci.
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+

CO VÁS NA TÉTO PRÁCI NEJVÍCE BAVÍ?

+

ČEHO SI NEJVÍCE CENÍTE? NA JAKÝ ÚSPĚCH JSTE HRDÁ /
HRDÝ?

Práce ve výzkumu je velmi různorodá, není jednotvárná,
na druhou stranu výzkumník se musí neustále vzdělávat
a sledovat nové trendy ve svém oboru. Pokud si u vás výrobní
společnosti objednají výzkum, musí si být jisty, že umíte něco,
co samy nedokáží. Každý dobrý výzkumník tedy musí pracovat
samostatně, kreativně řešit problém, ale zároveň musí umět
přesně naplánovat vhodné experimentální práce, zajistit pro
ně vstupy (výroba vzorků, přístroje, technici, experimentální
materiál, způsoby vyhodnocení) a správně interpretovat
výsledky. V poslední době ještě přibývá spousta administrativy.
třešničkou na dortu je pak publikování dosažených výsledků
a nových poznatků např. na odborných konferencích po celém
světě nebo řešení mezinárodních výzkumných projektů, kdy
máte možnost setkání a spolupráce s mnoha zajímavými
a významnými lidmi.

Nejvíce si cením stavu naší výzkumné organizace,
kdy od poradenské firmičky se 6 zaměstnanci jsme
se postupně vypracovali ve výzkumnou organizaci
s více než 70 zaměstnanci, kterou oslovují
i velké evropské výrobní společnosti se žádostmi
AVO | Příběhy výzkumníků
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Jan Nedělník RNDr., Ph.D.

o výzkum a vývoj nových materiálů a produktů.

Vlastníme několik patentů (i mezinárodních), ale asi jedním
z nejvýznamnějších výsledků je již 8 let trvalé spolupráce
s jednou německou nadnárodní společností, která u nás trvale
objednává výzkumné práce a celkem již tyto naše služby
přesáhly 300 výzkumných projektů s nejrůznějším zaměřením.

+

PODPOŘIL / A BYSTE STUDENTY K PRÁCI VE VÝZKUMU?
PROČ?

Naše výzkumná organizace trvale spolupracuje s vysokými,
středními i základními školami v našem regionu i v celé Evropě.
Například řešíme společně se základními i středními školami
a Západočeskou univerzitou v Plzni projekt na popularizaci
technického výzkumu. Organizujeme dny otevřených dveří pro
střední i základní školy, připravujeme experimenty pro hodiny
fyziky a chemie, máme vyrobeny i demonstrační přístroje na
předvádění zkoušek materiálů, atd… Podporujeme i soutěže
na VŠ i SŠ, rovněž zaměstnáváme nadějné studenty na řešení
našich výzkumných projektů. Výzkum i technika vůbec se
neobejde bez nových nápadů a je zde velmi široké pole
působnosti pro studenty s jejich kreativitou.

ředitel,
Zemědělský výzkum, spol. s. r.o.

+

PROČ JSTE SE ROZHODL / A PRACOVAT V
APLIKOVANÉM VÝZKUMU?

Když je ve firmě prováděna inventura,tak inventurní komise se
čtečkou čipů přichází i do mé kanceláře a odečte mě jako jednu
z inventurních položek. Když jsem končil vysokou školu, obor
biologie, tak mě můj vedoucí diplomové práce říkal: v Troubsku
je Výzkumný ústav a je tam volné místo mykologa, nechcete
se o to ucházet? Nevěděl jsem ani kde je Troubsko, ani jsem
neměl moc představu, co takový Výzkumný ústav dělá. Od té
doby uplynulo více než 30 let, a proto ta inventurní položka.
Odpověď na otázku dnes už vím. Aplikovaný výzkum je neustálé
objevování něčeho nového, možnost do určité míry ovlivňovat
některé procesy a také možnost vidět, že to co děláte má
praktické využití, a tedy snad i smysl.

+ Protože pracuji v zemědělském výzkumu, tak
CO VÁS NA TÉTO PRÁCI NEJVÍCE BAVÍ?

je to především práce s živou přírodou, s živými
organismy. Musel jsem se naučit těmto našim živým
partnerům na zeměkouli rozumět. V případě šlechtění je to
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tvorba nových materiálů, které potom v lepším případě se
objeví ve formě odrůdy na poli. V případě rostlinolékařství, což
je můj obor, je to trochu naopak, tady je to o eliminaci škodlivých
organismů, ale zase platí, že není cílem rostlinolékaře vyhubit
populace škodlivých činitelů totálně, ale udržet je pod hranicí
ekonomické či ekologické škodlivosti. Tedy pestrost témat a
pestrost činností je to, co mě na této práci baví nejvíce.

+

o práci, která, když se daří, tak jsou vidět výsledky.
Předpokládá to ale nejen úspěšné absolvování
vysoké školy, ale v podstatě celoživotní vzdělávání
a nutnost nehledět příliš na čas, který této práci je
nutné věnovat.

ČEHO SI NEJVÍCE CENÍTE? NA JAKÝ ÚSPĚCH JSTE HRDÁ /
HRDÝ?

Hrdost asi není na místě, spíše občas uspokojení z toho, že se
podaří výzkumný projekt dotáhnout do aplikační koncovky.
Jsem rád, že na úrovni firmy jsme např. získali na celostátních
výstavách v posledních letech 4 Zlaté klasy v řadě za sebou,
získali jsme ocenění Vizionář roku 2014. Jsem rád, že se daří
uplatňovat mnohé výsledky v zemědělské praxi. Z výsledků, na
kterých jsem se osobně podílel, si cením např. řady metodik,
které se dostaly do praxe, podílu na některých odrůdách,
patentech, užitných vzorech.

+
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PODPOŘIL / A BYSTE STUDENTY K PRÁCI VE VÝZKUMU?
PROČ?

Ano. tato odpověď by stačila, přesto ji rozvedu další větou.

Myslím, že výzkumná práce může mladé lidi
naplňovat. Jedná se o práci tvůrčí, velmi pestrou,
AVO | Příběhy výzkumníků

Ing. Jan Pelikán, CSC.
výzkumný pracovník

+

PROČ JSTE SE ROZHODL / A PRACOVAT
V APLIKOVANÉM VÝZKUMU?

Při ukončení studia na VŠ jsem měl na vybranou mezi 3 typy
zaměstnání. Rozhodl jsem se pro zemědělský výzkum, protože
jsem chtěl dále prohlubovat svoje znalosti.

+

CO VÁS NA TÉTO PRÁCI NEJVÍCE BAVÍ?

+

ČEHO SI NEJVÍCE CENÍTE? NA JAKÝ ÚSPĚCH JSTE HRDÁ /
HRDÝ?

Práce s rostlinnými materiály je pestrá, neustále přináší
nové, mnohdy překvapující zjištění.

Vyšlechtění nových odrůd plodin, které našly uplatnění
v zemědělské praxi.
AVO | Příběhy výzkumníků
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PODPOŘIL/A BYSTE STUDENTY K PRÁCI VE VÝZKUMU?
PROČ?

Ano. Kontinuální rozšiřování znalostí a vědomostí.

Jiří Rotrekl, Doc. Ing., CSC.
Zemědělský výzkum, spol. s. r.o.

+

PROČ JSTE SE ROZHODL / A PRACOVAT
V APLIKOVANÉM VÝZKUMU?

Práci v aplikovaném výzkumu jsem začal po
několikaleté práci v zemědělské praxi, v současné době pracuji
v aplikovaném výzkumu posledních 46 let. Měl jsem vždy
zájem o využití poznatků získaných při řešení výzkumných
projektů přímo u uživatele – pěstitele dané komodity. Práce
v aplikovaném výzkumu přináší užitek nejen klientovi, ale také
výzkumnému pracovníkovi, který si v praxi ověřuje výsledky
své práce. Konkrétně pracuji v oblasti rostlinolékařství a rozhodl
jsem se pro práci ve výzkumu na základě mého zájmu o přírodu,
botaniku, pěstování rostlin a entomologii.

+ Práce není jednotvárná.

CO VÁS NA TÉTO PRÁCI NEJVÍCE BAVÍ?

významných problémů v praxi. U každého klienta, kde
prosazujeme nové výzkumné poznatky jsou podmínky jiné
a je potřeba se této situaci přizpůsobit. Jednání s klienty jsou
mnohostranná a rozdílná, a to mě na této práci baví.

+

ČEHO SI NEJVÍCE CENÍTE? NA JAKÝ ÚSPĚCH JSTE HRDÁ /
HRDÝ?

+

PODPOŘIL / A BYSTE STUDENTY K PRÁCI VE VÝZKUMU?
PROČ?

Nejvíce si cením situace, kdy po vyřešení problému a jeho
zavedení do praxe funguje tak, jak jsem předpokládal. Za
dlouholetou práci v aplikovaném výzkumu bych našel řadu
výsledků, včetně jejich zavedení do praxe, kterých si nejvíce
cením. Jedná se např. o vyřešení problému běloklasosti trav,
entomofauny bobovitých pícnin, ochrany semenných porostů
vojtěšky i jetele lučního ve vztahu k jejich opylení, řešení
ochrany kukuřice i máku proti hmyzím škůdcům apod.

Práci studentů v aplikovaném výzkumu bych podpořil, ale za
předpokladu, že jejich zájem je tímto směrem zaměřen. Je
potřeba mít základní znalosti v řešené problematice, usilovnou
práci, ale také dostatečnou sílu pro překonání i negativních
výsledků.

Řeší se obvykle aktuální
témata, která vychází z nutnosti řešení některých současných

AVO | Příběhy výzkumníků

AVO | Příběhy výzkumníků

30

31

Ing. Pavel Šuchmann
výzkumný pracovník, vedoucí
Oddělení metalurgické technologie,
COMTES FHT a. s.

+

PROČ JSTE SE ROZHODL / A PRACOVAT V APLIKOVANÉM
VÝZKUMU?

+

CO VÁS NA TÉTO PRÁCI NEJVÍCE BAVÍ?

Vždy mně zajímaly moderní technologie a postupy, které
naznačovaly, že je možné dělat zavedené věci „jinak a lépe“. Více
než teoretická věda mně ale přitahovaly aplikace s viditelným
praktickým výstupem. Vzhledem k těmto preferencím jsem
po dokončení studia na strojní fakultě ocenil možnost získat
zkušenosti na Fraunhoferově institutu v německém Chemnitz,
odkud jsem po téměř třech letech odešel do tehdy nově
založené inženýrské společnosti COMTES FHT (dnes přední
výzkumné organizace v oblasti metalurgie a materiálového
inženýrství).
Dělá mi radost, když vidím, že se o výsledky naší výzkumné
práce zajímají zkušení inženýři z průmyslu. Dále velmi oceňuji
možnost otevřeně diskutovat o dosažených výsledcích,
aktuálních trendech v oboru apod. s jinými výzkumníky –
prostředí výzkumu a vývoje je v tomto ohledu mnohem
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otevřenější, než tomu bývá u výrobních firem. Také jsem rád, že
díky spolupráci s mnoha průmyslovými partnery a výzkumnými
institucemi mohu pracovat na projektech, jejichž náplň
přesahuje rámec klasické metalurgie a získávat tak poznatky
i z jiných oborů.

+

ČEHO SI NEJVÍCE CENÍTE? NA JAKÝ ÚSPĚCH JSTE HRDÁ /
HRDÝ?

+

PODPOŘIL/A BYSTE STUDENTY K PRÁCI VE VÝZKUMU?
PROČ?

Má výzkumná činnost je v posledních zhruba 10 letech zaměřena
především na vývoj nástrojových materiálů a nových způsobů
tepelného zpracování a povrchových úprav pro zlepšení
životnosti nástrojů a strojních součástí. Více než jednotlivých
patentů a dalších výsledků tohoto výzkumu si ale cením faktu,
že se v Dobřanech, kde firma COMTES FHT sídlí, podařilo
v rekordně krátkém čase postavit a zprovoznit jedinečnou
vývojovou metalurgickou laboratoř, jejíž služby dnes využívá
řada průmyslových firem z ČR i ze zahraničí. Vybudování tohoto
pracoviště, kde dnes pracuje 15 kvalifikovaných a motivovaných
lidí, které mohu vést, považuji za svůj dosud největší profesní
úspěch.

Jednoznačně ano. Jde o mimořádně kreativní a užitečnou
práci, při které je možné získávat stále nové informace
a zkušenosti. Předpokladem pro její úspěšné vykonávání je však
AVO | Příběhy výzkumníků
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vedle odborných znalostí především schopnost samostatně
uvažovat, aplikovat získané znalosti a řešit problémy. Bohužel
mám pocit, že mnoho studentů tyto schopnosti nemá a podle
mého názoru v této oblasti poněkud selhávají vysoké školy.
Považuji za chybu, že jsou od studentů vyžadovány hlavně
učebnicové znalosti a nikoli kreativita a schopnost získané
poznatky propojit a použít je při řešení praktických problémů.

Karel Vejražka, Ing., Ph.D.
šlechtitel

+

PROČ JSTE SE ROZHODL / A PRACOVAT
V APLIKOVANÉM VÝZKUMU?

Je to možnost, jak vidět výsledky své práce růst
a vyvíjet se v aplikační sféře. Je to skvělý pocit, který se nedá
nahradit.

+

CO VÁS NA TÉTO PRÁCI NEJVÍCE BAVÍ?

+

ČEHO SI NEJVÍCE CENÍTE? NA JAKÝ ÚSPĚCH JSTE HRDÁ /
HRDÝ?

Různorodost činností, vidina užitečného cíle, zpětná
reakce od pěstitelů.

Cením si portfolia odrůd, které jsem s kolegy vyšlechtil. I směs
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pro včelaře Mája je svým uplatněním poměrně unikátní, hlavně
z pohledu spektra zákazníků.

+

PODPOŘIL/A BYSTE STUDENTY K PRÁCI VE VÝZKUMU?
PROČ?

Není to jednoduchá odpověď. Obecně ano, ale prvně bych
musel znát vztah daného člověka k objevování něčeho nového.
Kdo totiž vědou nechce žít, ten ať vědu nedělá, protože by to
bylo jenom trápení a výsledky by tomu odpovídaly. Hlavním
důvodem proč podporovat studenty k výzkumu je fakt, že

potřebujeme lidi, kteří budou umět přemýšlet
hlavou. Tato skupina lidí, když bude potřeba, může
kopat výkopy, ale obráceně to moc nefunguje.

Mgr. Alena Votavová, Ph.D.

+

PROČ JSTE SE ROZHODL / A PRACOVAT
V APLIKOVANÉM VÝZKUMU?

V doktorském studiu jsem se zabývala
laboratorním
chovem
čmeláků
Líbilo
se mi, že můžu pracovat s živými organismy, a že moje
práce nespočívá ani tak v usmrcování čmeláků, jako
v jejich podpoře a rozmnožování. V průběhu studia se nečekaně
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Mgr. Tomáš Vymyslický

uvolnilo snad jediné místo chovatele čmeláků v Troubsku, a tak
se z mého původně jen studijního zaměření stalo dokonalé
zaměstnání.

+

výzkumný pracovník, botanik,
vedoucí Oddělení genetických zdrojů

CO VÁS NA TÉTO PRÁCI NEJVÍCE BAVÍ?

Čmeláci jsou velmi zajímavé a sympatické bytosti
a myslím, že práci s nimi by propadl asi každý. Ale kromě toho
mě baví pestrost mojí práce, kdy se zabývám jak základní vědou,
tak vývojem nejrůznějších praktických věcí, které se netýkají
vždy nutně jen zoologie, ale i třeba technických záležitostí.
Pravidelně taky musím jezdit do terénu, takže nejsem jen
zavřená v laboratoři. A to je taky super. :)

+

ČEHO SI NEJVÍCE CENÍTE? NA JAKÝ ÚSPĚCH JSTE HRDÁ /
HRDÝ?

+

PODPOŘIL / A BYSTE STUDENTY K PRÁCI VE VÝZKUMU?
PROČ?

Jsem hrdá na vybudování jediného komerčního
chovu čmeláků v České republice, což se podařilo
hlavně díky projektu TAČR.
Myslím si, že výzkumnou povahu v sobě buď člověk má anebo
nemá. Pokud ji v sobě má, zajímá ho jak věci fungují, tak je
jen potřeba najít si pro sebe to správné téma a člověka to pak
pohltí samo.
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+

PROČ JSTE SE ROZHODL / A PRACOVAT
V APLIKOVANÉM VÝZKUMU?

Po škole mne zaujala možnost pracovat ve výzkumné sféře.
Vždy jsem byl spíše praktický typ, raději nežli bych psal
teoretické články v kanceláři u počítače, jsem venku v terénu,
sleduji rostliny, sbírám a řeším praktické otázky a hledám na ně
odpovědi. Také se mi líbí široký záběr své práce a přesah do více
oborů – botanika, zemědělství, pedologie, životní prostředí aj.

+

CO VÁS NA TÉTO PRÁCI NEJVÍCE BAVÍ?

+

ČEHO SI NEJVÍCE CENÍTE? NA JAKÝ ÚSPĚCH JSTE HRDÁ /
HRDÝ?

Nejvíce mne baví rozmanitost a pestrost práce.
V zaměstnání dělám to co je mým koníčkem. Každý
den dělám něco jiného. Většinou jsem pánem svého pracovního
času, dělám to, co je potřeba tak, aby se pokud je to jen trochu
možné, všechna práce stihla. Není problém si práci rozdělit
během dne i týdne, mohu pracovat večer nebo o víkendech
z domu.

Nejvíce si cením praktických výstupů, jako například užitné
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Ing. Michal Zemko, Ph.D.

vzory, odrůdy a certifikované metodiky, protože umožňují přímý
transfer výsledků k jeho uživatelům. Článek v mezinárodním
renomovaném časopise v angličtině je sice fajn, ale moc
zemědělců si jej nepřečte.

+

výkonný ředitel výzkumné
organizace COMTES FHT a. s.

+

PODPOŘIL / A BYSTE STUDENTY K PRÁCI VE VÝZKUMU?
PROČ?

Určitě bych je podpořil, stojí to za to. Ale podpořil bych jen
ty, kteří jsou zapálení pro tuto práci, jsou „srdcaři“, a kteří mají
dobré výsledky. Ne lenochy ani zlatokopy. Ti ať hledají práci
jinde nebo zůstanou doma na podpoře.
Něž se člověk vypracuje a ukáže, co v něm je, je to dřina za
nízkou mzdu. Pak za několik let je to samozřejmě o dost lepší,
ale to je právě ta odměna za předchozí poctivou a tvrdou práci.
Bohužel ne každý student je takovýto, a práce ve výzkumu není
pro každého.
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PROČ JSTE SE ROZHODL / A PRACOVAT V
APLIKOVANÉM VÝZKUMU?

Od dětství mne zajímaly různé materiály a technologie, zvlášť
ty počítačové, proto byla logická volba studijního oboru –
počítačové modelování technologií tváření, který kombinoval
materiály a technologie jejich zpracování s mojí zálibou
v počítačích. Volba zaměstnání v aplikovaném výzkumu mi
umožnila si zachovat široký záběr zkoumaných technologií
a podílet se na vývoji a optimalizacích v různých oborech.

+

CO VÁS NA TÉTO PRÁCI NEJVÍCE BAVÍ?

Na jedné straně je to rozmanitost pracovní náplně a možnost
řešit reálné průmyslové problémy s výrazným dopadem na
kvalitu produktu nebo ekonomiku výroby. Na druhé straně je to
možnost pracovat s lidmi, kteří mají otevřenou mysl, ať už jsou
to kolegové, partneři z průmyslu, nebo zahraniční odborníci,
se kterými se potkávám při řešení společných projektů nebo na
vědeckých konferencích.
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+

ČEHO SI NEJVÍCE CENÍTE? NA JAKÝ ÚSPĚCH JSTE HRDÁ /
HRDÝ?

+

PODPOŘIL / A BYSTE STUDENTY K PRÁCI VE VÝZKUMU?
PROČ?

Každý úspěšně vyřešený projekt nebo problém je cenný
a povzbudí do další práce. V mém případě to byly nejdřív
úspěchy spojené s vlastním řešením průmyslových optimalizací
výroby ocelových trubek, později úspěšné získaní, vyřešení
a obhájení mezinárodních projektů a v současné době zejména
úspěšné budování výzkumných týmů a výzkumné organizace
jako celku.

Práce ve výzkumu je obvykle zajímavá a pestrá, a tudíž
by mohla být atraktivní pro mnohé studenty. Zejména
v aplikovaném výzkumu a průmyslovém vývoji je vidět zda to,
o co se výzkumný tým svou prací snažil, pomohlo nebo ne. Není
to nic odtrženého od reality. Zároveň je zde možnost cestování
na konference, kde výzkumník má možnost seznámit kolegy
se svými výsledky a zároveň se dozvědět nejnovější poznatky
z oboru.
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