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KATEDRA S MEZINÁRODNÍ PRESTIÍ

O pedagogické a vìdecké èinnosti katedry fyziky FAV

O

mezinárodní prestii katedry fyziky Fakulty aplikovaných vìd
v odborných kruzích nikdo nepochybuje, pøesto zùstávají úspìchy
tohoto pracovitì ètenáøùm Univeryitních novin jaksi ukryty. Vedoucí
katedry prof. RNDr. Jaroslav Vlèek, CSc., a jeho spolupracovníci publikují hlavnì v odborných èasopisech, prezentují výsledky své práce na
mezinárodním fóru a UN zatím zùstávaly stranou jejich pozornosti. Proto jsem
zkusila nahlédnout pod poklièku jejich "kuchynì" sama.
K doloení pøedelé informace nejprve ve zkratce zmíním spoleèné projekty a výmìny studentù a pracovníkù s vìdeckými týmy na univerzitách v Montrealu, Suwonu (Korea), Osace,
Leobenu (Rakousko), Antverpách, Nancy a v Chemnitz.
Je potìitelné slyet, e pracovníci katedry se nebojí støetu s tvrdou mezinárodní
konkurencí, naopak se na ni tìí a je hnacím motorem jejich dalího úsilí. Jeliko není
jednoduché (zvlátì pro mne jako laika) pøiblíit srozumitelnými slovy komplikovanou problematiku studijních programù nezasvìcenému ètenáøi, nabízí se øada otázek, na které jsem
hledala odpovìï u vedoucího katedry prof. RNDr. Jaroslava VLÈKA, CSc.:
Co si lze pøedstavit pod pojmem fyzikální
inenýrství?
Je veobecnì uznávanou skuteèností, e fyzika pøedstavuje základ technických vìd. Rovnì
je známo, e obrovský rozvoj témìø vech
výrobních technologií v posledních letech je
spojen s jejich "fyzikalizací" a "komputerizací".
Bez hlubích fyzikálních znalostí je napøíklad
prakticky nemoné porozumìt vlastnostem
nových materiálù a komplikovaným dìjùm
bìhem technologických procesù.
Uvaujete o nových studijních oborech?
Urèitì ne, pøestoe námi garantovaný,
výraznì interdisciplinární studijní obor aplikovaná fyzika a fyzikální inenýrství je jedním
z "nejirích" oborù na technických fakultách
ZÈU. Myslím si, e vysokokolské studium by
nemìlo být pøíli specializované, ale urèitì by
mìlo být kvalitní.
Vyhovuje Vám jako pedagogovi iroká
volitelnost pøedmìtù v blokových strukturách?
Domnívám se, e pøíli velká míra volitelnosti pøedmìtù kvalitì studia pøírodních a technických vìd nijak neprospívá. Pøíli volný zpùsob stavby studijních programù je navíc velmi
nehospodárný a znemoòuje pracovníkùm kateder provádìt intenzívní a systematický výzkum,
bez nìho si vzdìlávání vysokokolákù
v souèasné dobì ani nedovedeme pøedstavit.
Myslíte, e Vá názor sdílejí i Vai studenti?
Co si myslí studenti z nízkých roèníkù, to
pøesnì nevím, ale nai diplomanti a zejména
doktorandi mají názor blízký mému. Nìkteøí
z nich litují, e se svou patnou volbou
v niích roènících pøipravili o pøedmìty, které
jim nyní chybìjí.
Katedra je dùkazem toho, e existují motivace, jejich pomocí si mladé lidi udríte pro
dalí spolupráci. Mùete nám je prozradit?
Já bych nae motivaèní schopnosti nepøeceòoval. Velkou èást naich studentù tvoøí
nadaní lidé s vyhranìným zájmem o fyziku,
nové technologie a nové materiály. Prakticky
od zaèátku svého studia, v nìm jsou zpravidla
velmi úspìní, uvaují o doktorském studiu.
Pøedevím proto, e dobøe vìdí, a ji od nás
nebo od naich doktorandù, e absolvování
doktorského studia prudce zvýí jejich cenu na
trhu práce v naí republice, nebo jim otevírá
cestu na univerzity èi do výzkumnì-vývojových
firem v zahranièí. Ve vìtinì pøípadù, bohuel
zatím není jejich motivací pracovat na naí univerzitì.
Domníváte se, e odliv talentovaných mozkù
z ÈR do svìta, vyvolaný nedostateèným
finanèním ohodnocením, je kritický a mùe
ovlivnit dalí vývoj vìdy v ÈR?
Myslím si, e situace zatím není kritická. Pro
kadého èlovìka, který pracuje v oblasti vìdy,
je pobyt na dobrém zahranièním pracoviti

témìø vdy velkým pøínosem. Pevnì vìøím
tomu, e se nae zemì, zejména po vstupu do
Evropské unie, zaène chovat civilizovanì ke
svým vysoce vzdìlaným lidem. Finanèní situace nìkterých pracovi na univerzitách a na
Akademii vìd se navíc podstatnì zlepí, a nae
prùmyslové firmy pøekonají své finanèní problémy a zaènou podporovat výzkum. Potom se
talentovaní lidé budou ze zahranièí rádi vracet.
Jaké
pøedpoklady
pokládáte
za
nejdùleitìjí pro rozvoj vìdy na univerzitách?
Za nejdùleitìjí pøedpoklad povauji dobré
finanèní zajitìní vynikajících výzkumných
týmù. Zde mám na mysli nejen dostateèné
investièní
prostøedky
na
promylené
doplòování laboratoøí novými pøístroji, ale
i platové podmínky jednotlivých pracovníkù.
Katedra fyziky patøí ke pièce v celkové
finanèní podpoøe svých výzkumných projektù
vztaené na jednoho pracovníka. Podaøí se
Vám tento trend udret?
V nejbliích letech bude nae finanèní situace asi pomìrnì dobrá, protoe se mùe jetì
dále rozvinout nae spolupráce se zahranièními
institucemi. Pozdìji bude velmi záleet na tom,
jaké úrovnì budou schopni dosáhnout mladí
pracovníci, kterými nyní zaèínáme doplòovat
ná tým.
Vybavením laboratoøí mùete konkurovat
i svìtovým pièkovým pracovitím. Co katedøe
pro její budoucí vývoj chybí?
Pøestoe mají nae laboratoøe pomìrnì solidní úroveò a nìkterá nae experimentální
zaøízení nebo mìøicí pøístroje jsou skuteènì
unikátní, nelze jetì nae laboratoøe jako celek
porovnávat se pièkovými svìtovými pracoviti. Máme napøíklad nedostatek pøístrojù pro
charakterizaci struktury, prvkového sloení
a vlastností vytvoøených tenkovrstvých materiálù. Natìstí pro nás pouze skvìlé pøístroje
jetì nezaruèují jistý úspìch ve vìdì. Z druhé
strany vzato, výzkum s nimi je "snazí", hlubí
a rychlejí. Proto dalímu zvýení úrovnì
naich laboratoøí vìnujeme mimoøádnou
pozornost.
V jednom z uvedených dílèích výzkumných
úkolù se objevuje jako partner koda Plzeò.
Znamená
to
obnovení
významnìjí
spolupráce?
Tato spolupráce je rozvíjena od roku 1993,
kdy na nai katedru nastoupil prof. Kune, který
je vynikajícím odborníkem v oblasti mìøení
a modelování termomechanických procesù a ve
výzkumu kody Plzeò mnoho let pracoval. Se
svou skupinou diplomantù a doktorandù je
trvale zapojen do problematiky týkající se
tepelného zpracování materiálù, je je øeena ve
koda Výzkum, koda Klatovy a koda Steel.

P

ozoruhodným ukazatelem úspìnosti katedry fyziky je, e témìø polovina absolventù
jejich studijního oboru aplikovaná fyzika a fyzikální inenýrství (6 a 15 absolventù roènì)
pokraèuje ve studiu doktorského oboru fyzika plazmatu a tenkých vrstev (3 a 6 absolventù
roènì). Veobecnì se soudí, e mladá generace nemá velký zájem pokraèovat po absolutoriu
ve vìdecké a pedagogické práci na univerzitách. Na toto téma jsem hovoøila s Ing. Martinem
KORMUNDOU:
Co povaujete za hlavní motivaèní faktor ohodnocení naí práce obdobné zkuenosti
doktorského studia?
stojí za to!
Hlavní motivací studentù pro pokraèování
Vy jste strávil nìkolik mìsícù bìhem svého
v doktorském studiu na katedøe fyziky je podle doktorského studia na École Polytechnique
mne monost spolupracovat na kvalitním v Montrealu. Vidíte nìjaké zásadní rozdíly
výzkumu s mnoha výjimeènými lidmi jak u nás, mezi studiem v Kanadì a u nás?
tak v zahranièí. Dalím nezanedbatelným fakAsi Vás pøekvapí, e hlavní rozdíl mezi
torem je zvýení své hodnoty na trhu práce, kde naím a kanadským pracovitìm není v techse vechny zkuenosti a znalosti získané za nickém vybavení laboratoøí. Vidím jej spíe
dobu doktorského studia mnohonásobnì zúroèí. v tvrdí a koncentrované práci mladých
Nae motivace se bìhem doktorského studia Kanaïanù na jejich diplomových a disertaèních
spíe zvyuje, protoe pøibývá kontaktù a pøátel pracích, a to i pøesto, e intenzita práce v laboz celého svìta a otevírají se nové obzory plné ratoøích katedry fyziky je urèitì vyí ne na
pøíleitostí. I pøes momentálnì tristní finanèní mnoha jiných naich pracovitích.

V

ìtina výzkumné kapacity katedry fyziky je soustøedìna na rozvoj mimoøádnì perspektivních plazmových technologií pro vytváøení nových materiálù. Z hlediska fyzikálních
disciplín jde pøedevím o problematiku z oblasti fyziky nerovnováného plazmatu, fyziky
tenkých vrstev a fyziky pevných látek. Mení èást pracovitì je zamìøena na studium
termomechanických procesù v materiálech.
Øeené dílèí výzkumné úkoly lze charakterizovat následovnì:
l Výzkum a vývoj nové generace tvrdých a supertvrdých tenkovrstvých nanokompozitních materiálù: spolupráce s Osaka University a Montanuniversität Leoben.
l Výzkum a vývoj nových plazmových systémù pro velmi rychlou depozici vrstev (kovy
a transparentní oxidy): spolupráce se Sung Kyun Kwan University Suwon.
l Výzkum v oblasti perspektivních vrstev na bázi uhlíku a køemíku (ochranné povlaky
a vrstvy pro optoelektroniku): spolupráce s École Polytechnique Montreal.
l Vytváøení ochranných povlakù a modifikace povrchù v mikrovlnném plazmatu (nitridace oceli, hliníku a hliníkových slitin): spolupráce s Université Henri Poincaré Nancy.
l Termomechanika ochrany materiálù pøed pùsobením intenzívních zdrojù tepla:
spolupráce se koda Plzeò.
Takto formulovaná témata mohou ocenit hlavnì na slovo vzatí odborníci. Jedním z tìch, na
které v této oblasti prof. Vlèek nejvíce spoléhá, je prof. Ing. Jindøich MUSIL, DrSc.
Jemu jsou urèeny následující otázky.
Co Vás vedlo v roce 1996 k rozhodnutí pøejít z Fyzikálního ústavu AV ÈR právì na ZÈU,
kdy jste mìl nabídky k práci od nìkolika
zahranièních univerzit?
Výborné podmínky pro efektivní øeení
vìdeckých projektù, totální shoda mé problematiky se zamìøením katedry fyziky, výrazné
zvýení øeitelské kapacity vìdeckých projektù
zapojením doktorandù do jejich øeení a v neposlední øadì i pøíleitost umonit doktorandùm
získat pøi øeení projektù originální výsledky
a ukázat jim, e i v Èeské republice lze
provádìt vysoce kvalitní výzkum s prùmyslovì
vyuitelnými výsledky.
O kvalitì výsledkù experimentù katedry
fyziky asi nikdo nepochybuje. Sledujete
aplikace v praxi? Mùete jmenovat nìkolik
pøíkladù?

P

Aplikace v praxi sledujeme velmi pozornì.
Velmi dbáme na to, aby bylo moné námi
dosaené výsledky prùmyslovì vyuít. V souèasné dobì napøíklad intenzívnì pracujeme na
vývoji nových materiálù na bázi nanokompozitních vrstev s unikátními vlastnostmi a na
náhradì ekologicky závadného galvanického
pokovování ekologicky èistým nanáením
vrstev metodou magnetronového napraování.
Námìty pro výzkum vybíráte sami, èi pracujete na zakázky ?
Námìty pro výzkum si vybíráme sami tak,
aby odpovídaly souèasným svìtovým trendùm
v naem oboru, neopakovaly to, co ji bylo
dosaeno, a aby získané výsledky mohly být
urychlenì pøevedeny do prùmyslové výroby
a tím do sféry jejich praktického vyuití.

lazmové technologie pro vytváøení tenkých vrstev a modifikace povrchù jsou v souèasné
dobì povaovány za jedny z nejperspektivnìjích technologií pøípravy nových materiálù.
V nejvyspìlejích zemích svìta je jejich rozvoji vìnována mimoøádná pozornost, a to nejen
pro jedineènost vlastností vytváøených materiálù, jako jsou napø. jejich supertvrdost, vysoká
otìruvzdornost a elasticita, nízký souèinitel tøení, vysokoteplotní stabilita, odolnost proti
chemicky agresívnímu prostøedí, biokompatibilita, vysoká, nebo naopak témìø nulová
optická propustnost, vysoký index lomu a zcela unikátní elektronické vlastnosti, ale i pro ekologickou nezávadnost tìchto technologií a jejich celkovou hospodárnost projevující se nízkou
spotøebou surovin a energie. Plazmové technologie mají zásadní význam pro elektronický
prùmysl zamìøený na výrobu poèítaèù, nových telekomunikaèních systémù a zaøízení pro
pøemìnu solární energie, jsou dùleité pro moderní strojírenství, automobilový a letecký
prùmysl, výrobu systémù operujících v kosmu, optický prùmysl, nové obalové techniky a pro
moderní dekorativní vyuití nových materiálù. Výzkumem tìchto pokroèilých technologií se
velmi úspìnì zabývá právì katedra fyziky FAV.
J. Smazalová
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