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Již 18. ročník prestižní soutěže pro 
studenty, vědce a pedagogy tech-
nických a přírodovědných oborů je 
za námi. 

Cena tentokrát přilákala 261 vědec-
kých týmů, studentů i akademic-
kých pracovníků, kteří své práce při-
hlašovali do sedmi kategorií. To je 
absolutní rekord počtu účastníků 
za celých 18 let soutěže, a mimo-
chodem je to víc než za minulé dva 
ročníky dohromady! Kromě tradič-
ních kategorií, jako jsou základní 
výzkum, inovace, nejlepší pedagog 
a nejlepší diplomové a disertační 
práce, jsme letos ocenili také stu-
denty, kteří při své práci museli pře-
konat zdravotní postižení či 
znevýhodnění.

Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstva průmyslu a obchodu a letos nově místopředsedy 
vlády Pavla Bělobrádka pro vědu, výzkum a inovace. Spolupráce 
s nejvýznamnějšími univerzitami. Více než milion korun 
rozdělených každý rok mezi nejtalentovanější mladé vědce. To 
je jen několik z argumentů, že Cena Wernera  
von Siemense je synonymem prestiže.

Siemens podporuje  
českou vědu
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Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu: 

Bambusurily: sloučeniny k detekci a transportu anorganických aniontů ve vodě

doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D., RNDr. Václav Havel, Dr. Mirza Arfan 
Yawer, všichni z Masarykovy univerzity

Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace: 

CyberCalc: software pro výpočet velkých soustav klíčů a zámků

prof. Ing. Filip Železný, Ph.D., ČVUT, Ing. Ondřej Kuželka, PhD., Cardiff  
University, Radomír Černoch, MSc., ČVUT, RNDr. Jiří Vyskočil, Ph.D., ČVUT

Nejlepší pedagogický pracovník: 

za svou dosavadní pedagogickou činnost 

prof. Ing. Michael Šebek, DrSc., České vysoké učení technické v Praze

Nejlepší diplomová práce, 1. místo: 

High resolution overtone spectroscopy of atmospherically relevant molecules

Ing. Vít Svoboda, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, vedoucí práce 
Mgr. Ondřej Votava, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Nejlepší diplomová práce, 2. místo: 

Measurement of changing mechanical properties of carbon composite on 
nanosatellite miniCube mission QB50

Ing. Ondřej Nentvich, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí práce 
Ing. Ladislav Sieger, CSc., České vysoké učení technické v Praze 

Nejlepší diplomová práce, 3. místo: 

Molekulární typizace izolátů z komplexu Arthroderma benhamiae, původce 
epidemické zoonotické dermatofytózy v Evropě 

Mgr. Adéla Čmoková, Univerzita Karlova v Praze, vedoucí práce Mgr. Vít 
Hubka, Univerzita Karlova v Praze

Kdo letos zvítězil?
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Nejlepší disertační práce práce, 1. místo: 

Nové funkcionalizované nukleové kyseliny pro aplikaci v chemické biologii 

Ing. Pavel Kielkowski, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Ústav organické 
chemie a biochemie 

vedoucí práce prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc., Univerzita Karlova 
v Praze, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v. v. i.

Nejlepší disertační práce práce, 2. místo: 

Transparentní YAG keramika pro laserové aplikace 

Ing. Jan Hostaša, Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

vedoucí práce doc. Dr. Dipl.-Min. Willi Pabst, Vysoká škola chemicko- 
-technologická v Praze

Nejlepší disertační práce práce, 3. místo: 

Biosensors based on surface plasmons 

Ing. Barbora Špačková, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze

vedoucí práce prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., Akademie věd České 
republiky

Nejlepší ženská absolventská práce: 

Rheological Characterization of Polymer Solutions with Respect to Quality of 
Electrospinning Process 

Ing. Petra Peer, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Ocenění za překonání překážek při studiu: 

za mimořádné studijně-vědecké výsledky dosažené i přes poranění míchy 
s důsledkem připoutání na invalidní vozík 

Ing. Martin Kopeček, MEng, Univerzita Karlova v Praze



Vítězný tým: zleva  
doc. Ing. Vladimír  
Šindelář, Ph.D.,  
Dr. Mirza Arfan Yawer, 
RNDr. Václav Havel

lem vznikají. „Bambusuril si sám najde 
anionty v roztoku a uzavře je do sebe,“ 
vysvětluje Vladimír Šindelář. Novou 
látku publikovali vědci v roce 2010, další 
výzkum pak vedl k vyvinutí metod, jak 
z dutiny bambusurilu aniont opět uvol-
nit a udělat tak z této látky „přepravník“. 
A především k výrobě bambusurilu roz-
pustného ve vodě. „Ukázalo se, že 
i ve vodě si bambusuril uchovává schop-
nost vázat silně anionty, což je naprosto 
unikátní, protože to u ostatních zná-
mých receptorů aniontů neplatí,“ 
vysvětluje Vladimír Šindelář. Za objev 
bambusurilu a následný výzkum, který 
vedl až k vývoji ve vodě rozpustné 
formy, získal jeho tým cenu Wernera 
von Siemense v kategorii Nejvýznam-
nější výsledek základního výzkumu.

Potěšila vás cena?
Potěšila nás moc, už jen proto, že jsme 
zatím zase tak moc cen za svou práci 
nedostali. (smích) Navíc když jsem se 
díval, jaké projekty se objevily v nomina-
cích v minulých ročnících, obory jako 
organická nebo supramolekulární che-
mie, které se věnujeme, se tam moc 
často neobjevovaly. O to víc si vážím 
toho, že jsme cenu získali. A musím při-
znat, že tolik peněz, kolik jsme obdrželi 
v rámci tohoto ocenění, jsme za vědu 
ještě neobdrželi. Jsme rádi, že se firma 
Siemens rozhodla touto cestou podpořit 
nejen výsledky aplikovaného ale 
i základního výzkumu. 

Co vás přivedlo k účasti v soutěži 
o Cenu Wernera von Siemense?
Poprvé jsem se o možnosti přihlásit zají-
mavé projekty do soutěže o tuto cenu 
dozvěděl z celouniverzitního informač-
ního e-mailu. Pak za mnou přišel kolega 
z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty, 

zda jsem o tomhle ocenění slyšel a že 
bychom se toho s naším bambusurilem 
měli určitě zúčastnit, že by nás rád 
nominoval, jen neví, co pro to musí udě-
lat. Tak jsme začali zjišťovat, co je 
k tomu třeba a jaká administrativa je 
s tím spojená, a nakonec jsme si řekli, že 
do toho půjdeme.

Čím si myslíte, že vaše práce v soutěži 
zaujala?
Podle mého názoru by to mohlo být 
proto, že bambusuril je skutečně speci-
fická látka. Samozřejmě nevím, podle 
jakých kritérií postupovala při výběru 
hodnoticí komise, ale myslím, že je 
mohlo zaujmout i možné využití bam-
busurilu.  Možná je o tom, že jde 
o významný počin, který si ocenění 
zaslouží, přesvědčil  výběr vědeckých 
časopisů, kde jsme výsledky našeho 
výzkumu publikovali.

Čím je bambusuril tak zajímavý?  
Co přesně umí?
Pro nás je jedinečný už tím, že je to 
zcela nová látka, která vzešla z naší 
laboratoře, kterou vynalezla naše 
výzkumná skupina – a teď ji jiné 
výzkumné skupiny využívají. K tomu jde 
o látku, která má zcela unikátní vlast-
nosti – dokáže z jakéhokoli roztoku 
vychytat záporné ionty, uzavřít je 
v sobě. Kdybyste rozpustil ve vodě chlo-
rid sodný, neboli obyčejnou kuchyňskou 
sůl a pak do něj přidal dostatečné množ-
ství našeho bambusurilu, během krátké 
chvíle byste měl z osolené vody vodu 
bez soli – chlorid sodný by si našel náš 
bambusuril a zůstal by vázaný uvnitř 
jeho molekul.

Za velkými objevy je často kousek 
šťastné náhody. Bylo tomu tak i za obje-
vem bambusurilu – zcela nové látky, 
která dokáže velmi silně vázat záporně 
nabité částice v roztoku a uzavřít je 
ve své dutině. Původně měl ale tříčlenný 
tým výzkumníků vedený doc. Vladimí-
rem Šindelářem trochu jiný záměr. 
„Chtěli jsme vytvořit soudek – myslím 
tím soudek na molekulární úrovni – 
který lapá nečistoty určitého druhu. 
A byli jsme překvapeni, že nám z toho 
vyšel úplně jiný soudek, odlišného 
tvaru, který lapá nečistoty jiného typu, 

než s jakými jsme původně počítali,“ 
vzpomíná Vladimír Šindelář. Tato látka 
byla zcela nová, do té doby neexistovala 
v přírodě, ani ji nikdo jiný nevyrobil. 
A měla velice zajímavé vlastnosti. Slou-
čenina se podobá krátké trubičce, která 
svým tvarem připomínala svým objevi-
telům článek bambusu – odtud název 
bambusuril. Tato „trubička“ dokáže 
vychytávat anorganické anionty z roz-
toku tak, že je uzavře uvnitř své dutiny. 
Celý proces je samovolný a je řízen 
pomocí tzv. supramolekulárních inte-
rakcí, které mezi aniontem a bambusuri-

Nejvýznamnější výsledek 
základního výzkumu
Bambusuril: nová látka s velkými možnostmi
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Dal by se tedy použít pro vyčištění 
pitné vody od solí?
Teoreticky ano – bambusuril do sebe 
naváže z roztoku různé anionty, ať už 
jsou to chloridy, jodidy, dusičnany nebo 
třeba kyanidy..., pohltí je a uzavře je 
uvnitř své molekuly. Ač by to tak mohlo 
na první pohled vypadat, jako potenci-
ální účinný prostředek na čištění vody 
moc vhodný není. Na to je dost drahý. 
Příprava základního bambusurilu je sice 
relativně jednoduchá, výchozí slouče-
niny i použitá rozpouštědla jsou levná 
a dobře dostupná, takže až tak velká 
drahota to není. Na čištění vody od vět-
šiny nežádoucích aniontů ale zkrátka 
existují jiné metody, které to dokážou 
poměrně spolehlivě a přitom podstatně 
levněji, než bambusuril. Mnohem větší 
potenciál se otevírá v oblasti speciál-
ních aplikací, například v medicíně, kde 
by mohl fungovat jako detektor růz-
ných druhů aniontů v tělních tekuti-
nách, na základě čehož pak lze odhalit 
některé nemoci: například zvýšená hla-
dina chloridu sodného v krvi je přízna-
kem cystické fibrózy. Bambusuril totiž 
nejen že vychytá všechny anionty z roz-
toku, ale díky jeho unikátním vlastnos-
tem jsme pak schopni za pomoci zobra-
zovacích metod, jako jsou určité druhy 
spektroskopie, snadno rozlišit i druh 
aniontů, které v sobě uzavřel, i jejich 
počet. Mohl by také fungovat jako látka 
pro řízenou dopravu léčiv do místa 
jejich působení.

Už existují nějaké konkrétní aplikace, 
kde se bambusuril v praxi uplatňuje? 
Nebo zatím sice víme, co bambusuril 
umí, ale ještě to tak docela neumíme 
využít?
Už komerčně spolupracujeme s jednou 
firmou, se kterou testujeme možnosti 

receptor nedokáže na sebe navázat. To 
ovšem neplatí pro bambusurilu, který si 
svou schopnost vázat anionty ucho-
vává i ve vodě – navíc je i tady váže 
stále velmi silně. Jde skutečně o velmi 
výjimečnou látku.

Ocenění jste získal spolu s dalšími 
dvěma kolegy – RNDr. Václavem 
Havlem a Dr. Mirzou Arfanem 
Yawerem. To je kompletní výzkumný 
tým?
Přihlášku jsem podával já a tito mí dva 
kolegové, s nimiž jsme pracovali 
na vývoji ve vodě rozpustného bambu-
surilu. Václav Havel je student, který 
u nás končí doktorské studium, Mirza 
Arfan Yawer je postdoc, který je u nás 
čtvrtý rok. Jinak vedu výzkumnou sku-
pinu, která se skládá ze studentů 
a dvou postdoců a dohromady čítá 
zhruba 16 lidí.

využití bambusurilu ve zdravotnických 
přípravcích. Stále ale hledáme part-
nera, který by s námi spolupracoval 
na výzkumu využití bambusurilu coby 
detektoru aniontů. A velice rádi 
bychom ho našli – myslíme si, že 
potenciál bambusurilu v této oblasti je 
veliký a byla by škoda, kdyby zůstal 
nevyužitý.

Jak vás napadl název bambusuril?
Tvar molekuly nám připomínal část 
bambusu. Souvisí to i s další oblastí 
našeho výzkumu – to je syntéza jiného 
typu molekulárních „soudků“, kterým 
se říká kukurbiturily. Tento název je 
také odvozen od tvaru těchto molekul 
– připomínají dýni, což je latinsky 
cucurbita. Když jsme objevili v rámci 
práce na syntéze kukurbiturilů novou 
molekulu, záměrně jsme chtěli při 
pojmenování zůstat v rostlinné říši.

Jak dlouho trvalo, než jste přišli 
na to, co všechno bambusuril umí?
V roce 2009 jsme bambusuril objevili, 
v roce 2010 jsme publikovali první 
strukturu s tímto názvem. Pak ale pro-
bíhal další výzkum této látky a cena, 
kterou jsme nyní získali, je právě 
za následný výzkum bambusurilu, 
během kterého se nám jednak podařilo 
vyvinout metody, jak aniont vázaný 
v bambusurilu zase zase uvolnit, 
a zejména se nám podařilo připravit 
bambusuril rozpustný ve vodě a studo-
vat tak jeho schopnost vázání anorga-
nických aniontů i v tomto prostředí. To 
je zcela unikátní záležitost, protože 
naprostá většina látek není schopna 
anionty ve vodě vázat a při jejich studiu 
se proto používají  různá jiná rozpouš-
tědla. Jde o to, že voda zjednodušeně 
řečeno obalí aniont natolik, že ho 

Bambusuril vyšel z vaší laboratoře, je 
to vynález váš a kolegů – je  
ale možné, že nakonec smetanu 
v podobě komerčně úspěšné 
aplikace tohoto objevu základního 
výzkumu „slízne“ někdo úplně jiný. 
Nemrzí vás to?
My jsme tuto látku a její strukturu, 
ještě před tím, než jsme ji publikovali, 
patentovali – respektive Masarykova 
univerzita ji má patentovanou. Takže 
kdokoli připraví bambusuril jakýmkoli 
způsobem, bude muset projít přes tuto 
patentovou ochranu. Ten patent jsme 
se rozhodli podat v době, kdy nebylo 
vůbec jasné, zda tato látka může mít 
nějaké praktické využití, ale připadalo 
nám, že její vlastnosti jsou natolik 
unikátní, že to za patent stojí. Pro mě 
osobně však bude největší odměnou 
to, pokud se podaří najít alespoň 
nějaké praktické využití bambusurilu, 
a tak něco, co jsem pomohl vytvořit, 
bude sloužit světu.
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Vítězný tým: zleva  
prof. Ing. Filip Že-
lezný, Ph.D.,  
Radomír Černoch, 
MSc.

Na fotografii ne-
jsou:  Ing. Ondřej 
Kuželka, Ph.D., 
RNDr. Jiří Vyskočil, 
Ph.D.

pení, ale věděl jsem od začátku, že naše 
přihláška je silná a že máme dobré 
šance,“ říká prof. Filip Železný.

Čím si myslíte, že vaše práce 
hodnotitele zaujala?
To samozřejmě nevím, ale kdybych to 
posuzoval já, okouzlilo by mě, jak ele-
gantně si v projektu některé poněkud 
odtažité koncepty a principy z kombina-
toriky, teorie grafů a vlastně i výrokové 
logiky našly cestu do výrobní praxe. 
A nepotřebovali jsme k tomu grantovou 
podporu, vše platil zákazník.

Jak dlouho trval vývoj softwaru 
CyberCalc? A jaké byly největší 
problémy, na které jste v průběhu 
vývoje s týmem naráželi?
Začali jsme v létě 2012. V rychnovské 
pobočce Assa Abloy (dříve FAB) znali 
kolegu Jirku Matase z katedry kyberne-
tiky a zajímali se, zda by ČVUT bylo 
schopno vyřešit problém automatic-

kého návrhu zámkových systémů.  
Jirkovi tento problém přišel podobný 
úlohám kombinatorického prohledá-
vání, které moje skupina na katedře 
počítačů řeší v kontextu symbolického 
strojového učení. A tak jsme se s ním 
a ještě s mým tehdejším doktorandem 
Ondrou Kuželkou vydali do Rychnova 
a zanedlouho byla podepsána první 
smlouva. Veškeré riziko zůstalo ovšem 
na nás, cena měla být zaplacena, až 
když software vypočítá dost náročné 
testovací příklady FABu. Byli jsme ten-
krát poměrně sebevědomí, protože 
problém vypadal na první pohled kry-
stalicky čistě, což je v reálných aplika-
cích nezvyklé. Jde o to navrhnout délky 
zubů na všech klíčích a množinu řezů 
na všech pozicích každého zámku tak, 
aby správné klíče otevíraly správné 
zámky. Každý klíč může obecně odemy-
kat jakoukoliv podmnožinu zámků – 
tuto odemykací relaci definuje uživatel. 
Zadání je klasickým případem tzv. con-

Navrhnout zámek a klíč, který k němu 
pasuje, zní banálně. Jenže pokud jde 
o budovu se stovkami dveří a spoustou 
uživatelů, kteří nemají mít možnost 
dostat se úplně všude, je úkol pro 
výrobce zámků mnohem složitější.  
Tzv. systémy generálních a hlavních 
klíčů, kde má každý uživatel jediný klíč, 
který otevírá jen přesně definovanou 
podmnožinu zámků a tato podmnožina 
může být pro každého uživatele jiná, už 
jsou na trhu dostupné dlouho. Navrhnout 
je ale není vůbec jednoduché. Kombinací 
je tak obrovské množství, že k těm  

správným se nedá dopočítat hrubou 
silou – tedy tím, že se počítačem prože-
nou všechny možnosti. Uspokojivé soft-
warové řešení pro tuto oblast prakticky 
neexistovalo – dokud tým výzkumníků 
z ČVUT vedený prof. Filipem Železným 
nevyvinul software CyberCalc, který si 
s úlohami, jež dříve zabraly návrhářům 
zámkových systémů celé dny, poradí 
hravě za pár minut. Tým si za něj odnesl 
letošní cenu Wernera von Simense 
v kategorii Nejvýznamnější výsledek 
vývoje/inovace. „Hlavní cena v takovéto 
soutěži je samozřejmě skvělé překva-

Nejvýznamnější výsledek 
vývoje/inovace
CyberCalc: Když zámky navrhuje umělá inteligence
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straint satisfaction úlohy (úlohy s ome-
zeními), která je pod drobnohledem 
velké výzkumné komunity a pro niž exi-
stuje množství open-source knihoven. 
Skoro jsem měl pocit, že to bude hotovo 
za týden. Jenže se ukázalo, že reálné 
instance problému svou složitostí 
řádově přesahují možnosti oněch 
dostupných algoritmů.

A vám nezbylo než začít „na zelené 
louce“…
Tak nějak. Ondrovi Kuželkovi se naštěstí 
během asi roku plného frustrace poda-
řilo vymyslet účinné problémově-speci-
fické heuristiky, což jsou jakési hrubé 
odhady nadějnosti jednotlivých rozpra-
covaných cest k řešení instance pro-
blému. S jejich pomocí a s pomocí tech-
niky tzv. znáhodněných restartů byly 
vyřešeny testovací příklady, prototyp 
softwaru CyberCalc byl na světě a my 
jsme podepsali další smlouvu na finální 
implementaci. V té době Ondra odjel 
na postdoc na KU Leuven a hlavní práce 
na vývoji se ujal můj další doktorand 
Radek Černoch, absolvent umělé inteli-
gence na University of Edinburgh. Sou-
částí druhé fáze byl kromě reimplemen-
tace i požadavek, aby CyberCalc uměl 
nejen navrhovat nové systémy, ale i roz-
šiřovat již navržené systémy o nové 
zámky a klíče. Zdálo se mi, že toto bude 
vyžadovat jen drobnou úpravu jádra 
kódu, ale zde jsem se dopustil druhého 
zásadního podcenění obtížnosti zadání. 
Abych to zkrátil: V zájmu této rozšiřovací 
schopnosti musel nakonec Radek vyvi-
nout zcela nové řešení založené kromě 
heuristického prohledávání na teorii 
grafů a převodu na jiný kombinatorický 
problém, s čímž nám pomohl další 
kolega – Jiří Vyskočil, absolvent MFF UK, 
v současnosti působící na ČVUT. Kromě 

Jak CyberCalc funguje? Jde 
o program, kam jednoduše zadám pár 
vstupních dat, jako počet klíčů, 
zámků, dveří a jakou množinu zámků 
mají které klíče umět otevřít, 
a program mi na jejich základě 
„vyplivne“ požadovaný návrh fyzické 
podoby všech těchto klíčů a zámků?
Představujete si to zhruba správně. 
CyberCalc je složitý pod kapotou, ale 
jeho uživatelské rozhraní je jednoduché. 
Umožňuje uživateli načíst a zkontrolovat 
incidenční matici klíčů a zámků (tzv. 
lock chart) a nastavit hodnoty některých 
parametrů určujících další požadavky 
na tvar klíčů. Výsledek, tedy struktura 
klíčů a zámků, je pak vyexportován 
ve formě umožňující další zpracování.

Je CyberCalc využitelný pouze pro 
potřeby návrhu soustav klíčů a zámků, 
nebo má i další možnosti využití?
CyberCalc je specializovaný, a to 
dokonce tak, že jeho využití pro odlišné 
zámkové systémy vyžaduje docela pod-
statné úpravy a do jisté míry i další 
výzkumnou práci. V současnosti jed-
náme se zástupci evropského koncernu 
Assa Abloy jako celku o vytvoření jakési 
generické verze CyberCalcu, která by se 
snadno přizpůsobila odlišnostem výroby 
v jednotlivých národních pobočkách. 
Ovšem principy a techniky použité 
v CyberCalcu dost možná využijeme 
v problémech na první pohled nesouvi-
sejících, ale analogických z matematic-
kého pohledu. Například v současné 
době připravujeme se spolupracujícím 
Institutem kmenových buněk na Minne-
sotské univerzitě projekt, v němž by se 
optimalizovaly struktury umělých 
molekul tak, aby se tyto molekuly vázaly 
na zadaná specifická místa DNA. Takové 

již zmíněných kolegů Matase, Kuželky, 
Černocha a Vyskočila bychom se neobe-
šli bez skvělé práce šikovných progra-
mátorů Matěje Holce (můj bývalý dokto-
rand) a Josefa Hájíčka (diplomant R. 
Černocha). Já sám jsem vlastně k úspě-
chu pomohl nejvíce tím, že jsem opako-
vaně podceňoval obtížnost zadání 
od zákazníka. Jinak bychom se do toho 
možná s vidinou všech rizik byli ani 
nepustili. A přitom to stálo za to – dnes 
už se v Rychnově vyrábějí klíče a zámky 
navržené naším CyberCalcem.

Nakolik jste zvládli při lámání si hlav 
nad výzkumným úkolem v týmu 
uchovat si smysl pro humor? Bylo 
těžké udržovat dobrou náladu 
„posádky”?
Dnes to celé vypadá jako růžový příběh 
úspěchu, ale podstatná část vývoje se 
pohybovala někde na hranici mezi fru-
strací a zoufalstvím. Podobné okamžiky 
nás zcela jistě čekají v dalším vývoji. 
Humor, třeba i černý, je v těchto situa-
cích potřebný, protože vše zrelativizuje 
a člověk si připomene, že vlastně o nic 
podstatného nejde.

molekuly pak bude možné využít napří-
klad k opravám zjištěných mutací. Ono 
specifické místo DNA je definováno 
posloupností nukleových bází ve svém 
okolí a lze si ho představit jako analogii 
zámku. Struktura konstruované 
molekuly pak musí být navržena tak, 
aby se vázala na tuto posloupnost, 
a žádnou jinou. Je to tedy takový biolo-
gický klíč.

A nakolik vás potěšilo, že jste cenu zís-
kali? Bude mít pro vás práci vašeho 
týmu kromě dobrého pocitu i jiný 
přínos?
Osobně jsem z výhry doslova nadšen 
a udělení ceny CyberCalcu plánuji zužit-
kovat na dřeň. Čekají nás jednání o pře-
vzetí řešení na úrovni celého koncernu 
Assa Abloy a dám si pozor, aby při 
těchto jednáních bylo jasné, že se neba-
víme o lecjakém produktu, ale o pro-
duktu oceněném hlavní cenou Siemens 
za inovaci!
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prof. Ing. Michael 
Šebek, DrSc.

nětů a zkušeností k nám,“ říká Michael 
Šebek.
Jaké byly vaše pocity, když jste se 
dozvěděl, že cena Wernera von 
Siemense je vaše?
Je to určitě prestižní ocenění, už jen 
samotné jméno Wernera von Siemense 
je jméno velikého vynálezce. Trošku 
mu to kazí to, že se soudil s naším Kři-
žíkem o patent – na druhé straně, my 
jsme z naší fakulty Křižíka vyhodili, 
takže si v tomto ohledu nemáme co 
vyčítat. (smích) Siemens je velká 
a známá firma a potěšilo mě, že si 
k ocenění vybrala zrovna mě. Jsem 
na to určitě hrdý. Mimochodem, s fir-
mou Siemens už jsme v minulosti spo-
lupracovali na různých projektech, 
i v současné době běží jeden projekt se 
Siemens PLM Software, který sídlí 
v belgickém Leuvenu.

Vedete katedru, věnujete se 
výzkumu, učíte – jak to jde všechno 
dohromady skloubit?
Dnes už mi nejvíc času zabere mana-
žerská činnost spojená s vedením 
katedry, k tomu přednáším. Věda už 
dnes spočívá spíš v tom, že se jednou 
za týden sejdu s doktorandy, společně 
probereme, co vymysleli, a dohodneme 
se, jaké úkoly mají splnit do příště. 
Bohužel už to není tak, že bych sám 
někde po nocích bádal. Ale to si nestě-
žuji, je to přirozený vývoj, že člověk 
postupem času doroste do role, kdy už 
sám nebádá, ale spíš pracuje na tom, 
aby ti mladší, chytřejší a šikovnější měli 
pro výzkum dobré podmínky. Já se sna-
žím je oddělit od té nudné, ale nutné 
práce okolo, jako je vyplňování různých 
lejster, shánění peněz na výzkum 
a podobných „radostí.“

Kromě toho ale máte ještě svůj 
vlastní malý byznys – jste jednatelem 
firmy PolyX, která vyrábí software 
pro návrh systémů řízení. Takže 
ve své osobě v podstatě propojujete 
nejen výzkum a výuku, ale i teorii 
s komerční praxí.
Do jisté míry, ale je třeba říct, že fir-
mička je to skutečně malinká a já se jí 
věnuji skutečně jen v minimální nutné 
míře, takže skoro vůbec – což je samo-
zřejmě chyba, ale čas už opravdu 
nezbývá. Na druhé straně není 
na škodu mít zkušenost s reálným byz-
nysem. Tato firma je navíc v podstatě 
spin-off, který se odvinul od naší 
vědecké práce. My jsme tu v posled-
ních dvaceti letech vymysleli metody 
pro návrh systémů řízení, které pracují 
s polynomy (mnohočleny – pozn. red.) 
místo čísel. A musím se pochlubit, že 
tyto naše metody patří k nejlepším 
na světě a byly publikovány v těch nej-
prestižnějších časopisech (v roce 1994 
např. prof. Šebek spolu s prof. Kwa-
kernaakem z Holandska publikovali 
v jednom z nejprestižnějších časopisů 
Transactions on Automatic Control 
práci s názvem Teorie a algoritmy pro 
J-spektrální faktorizaci polynomiálních 
matic pro robustní řízení – pozn. red.). 
A zhruba před patnácti lety jsme na to 
spolu s holandským kolegou, profeso-
rem Kwakernaakem, založili firmu. Šlo 
o výsledek jednoho z prvních evrop-
ských výzkumných projektů, kterého 
jsme se účastnili a kde jsme se v pod-
statě zavázali k tomu, že pokud se 
nám podaří teorii dotáhnout, převe-
deme ji i do komerční praxe.

O co přesně šlo? Co je ten produkt, 
který jste v rámci výzkumu vyvinuli?

O titul nejlepšího pedagogického pra-
covníka soupeřilo v 18. ročníku Ceny 
Wernera von Siemense 14 nominova-
ných. Vítězem se stal vedoucí katedry 
řídicí techniky na Elektrotechnické 
fakultě ČVUT prof. Michael Šebek. Je 
světově uznávaným a často citovaným 
odborníkem na teorii řízení, zabývá se 
hlavně polynomiálními metodami, 
robustním řízením, numerickými 
metodami a softwarem. Má za sebou 
stovky publikací a článků v prestižních 
vědeckých časopisech a vychoval 
na dvě desítky doktorandů, kteří už 

sami sbírají ve světě úspěchy 
na výzkumném poli, pracují na zajíma-
vých projektech, publikují ve špičko-
vých časopisech a vychovávají další 
adepty pro vědeckou práci. „Máme 
na katedře takové pravidlo, že když 
u nás někdo ukončí úspěšně doktorské 
studium, musí odejít jinam – protože 
pokud toho člověka necháte prožít 
celý život a zemřít v jedné laboratoři, 
z odborného hlediska ho tím zabijete. 
Někteří se pak po tom, co odešli 
na zkušenou, vracejí plni nových pod-

Nejlepší pedagogický 
pracovník
Šéf katedry je hlavně manažerem
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Byl to toolbox k MatLabu. MatLab je 
jeden z asi tří největších balíků pro 
technické výpočty na světě. 
A k tomuto balíku se vytvářejí různé 
toolboxy (sady doplňkových nástrojů 
rozšiřujících možnosti práce se základ-
ním balíkem – pozn. red.), které 
mohou vyvíjet i firmy, jež s výrobcem 
daného balíku nemají nic společného. 
A naším produktem byl Polynomální 
toolbox pro MatLab. Měl docela 
úspěch – koupily ho i některé firmy 
zvučných jmen, jako Mitsubishi 
Electric, automobilky Renault nebo 
Ford, někteří výrobci letadel, jako 
např. Boeing... Časem tyto metody 
trochu vyšly z módy, takže dnes už to 
obchodně žádná velká sláva není a já 
navíc nemám čas se tomu věnovat, ale 
je to něco, na co jsem opravdu pyšný. 
Už jen vědomí toho, že se vám poda-
řilo vytvořit software, s jehož pomocí 
se navrhovala letadla nebo auta, je 
příjemné. A nějaké peníze se na tom 
také podařilo vydělat, což bylo fajn.

Jakými dalšími výsledky vaší 
výzkumné práce byste se rád 
pochlubil?
Jde především o teoretické výzkumy, 
byť jejich výsledky nalézají uplatnění 
v praxi – všude, kde potřebujete něco 
spočítat. V začátcích své dráhy jsem 
pomáhal svému učiteli, profesoru 
Kučerovi, s budováním tzv. algebraické 
teorie řízení, což je cosi jako česká 
škola automatického řízení – ve své 
době to byla docela slavná záležitost. 
Pak jsem se zabýval problematikou 
robustního řízení, kde máme také 
velmi dobré výsledky v numerických 
algoritmech pro polynomální matice – 
určitě spousta nejlépe fungujících 
a ve světě uznávaných algoritmů je 

řeší různé úlohy, loni to bylo například 
robotické sumo... v posledním  
ročníku už jsme měli přihlášených přes 
sto týmů z celé republiky a začali jsme 
dělat i zvláštní kolo pro základní školy. 
Takže musím říct, že jsme tu mladými 
lidmi, kteří mají zájem o techniku, 
doslova zaplaveni a máme z čeho vybí-
rat. Máme tak na katedře spoustu 
chytrých a schopných lidí – jak stu-
dentů, kteří se dychtí něco naučit, tak 
pedagogů, kteří touží po tom předat 

od nás. Poslední dobou se zabývám 
výzkumem v oblasti, která je dnes 
hodně na vlně zájmu – řízením více 
systémů najednou, jako je například 
automatizované řízení formací vozidel 
a podobně.

To myslíte auta bez řidiče? To už se 
dnes automobilky pokoušejí uvést 
do praxe.
Ano, ale protože my jako výzkum 
musíme být napřed, tak zatímco auto-
mobilky testují jednotlivá auta pohy-
bující se bez řidiče, my se zabýváme 
propočítáváním toho, jak by bylo 
možné automaticky řídit pohyb celých 
„vláčků“ složených z aut, jež jedou 
těsně za sebou a pohybují se zcela 
automaticky. Nebo třeba hejna bezpi-
lotních letadel, kdy řídíte jen jedno 
a ostatní se řídí „samy“, podle pohybu 
souseda v hejnu, stejně jako to už 
dávno perfektně umí ptáci nebo ryby.

V poslední době se hodně mluví 
o tom, že se nedostává zájemců 
o technické obory, a vůbec o sní-
žené kvalitě současných studentů. 
Máte problém najít dostatek 
zájemců o studium, abyste si z nich 
mohli vybírat ty nejlepší?
Problém s nedostatkem zájemců určitě 
nemáme. Osobně si myslím, že je 
tento problém poněkud uměle nafouk-
nutý a tam, kde se to dělá šikovně, 
tam nouze o mladé lidi dychtivé studia 
určitě není. My se v tomto ohledu dost 
snažíme, abychom sem mladé lidi při-
táhli – pro studentské týmy ze střed-
ních škol tu ve spolupráci s několika 
dalšími katedrami, s nimiž učíme pro-
gram Kybernetika a robotika, pravi-
delně pořádáme Robosoutěž, soutěžící 
tu se stavebnicemi Lego Mindstorm 

těm mladým své znalosti a zkušenosti. 
Když se tohle povede dát dohromady, 
funguje to výborně, aniž by do toho 
bylo nutné nějak moc zasahovat. Pro 
nás starší je navíc důležité, že nás ti 
mladí nenechají v klidu, nedovolí nám 
zkostnatět, protože pořád chodí 
s novými nápady, každou chvíli něco 
kritizují, že je to špatně a mohlo by se 
to dělat lépe – a obvykle mají i pravdu. 
(smích)
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Ing. Martin Kopeček, 
MEng

sebou perspektivu, že bude odkázán 
na invalidní vozík. Usilovnou rehabilitací 
se propracoval k tomu, že je schopen 
pohybovat se o francouzských holích. 
Vrátil se ke studiu, které měl před 
dokončením, úspěšně obhájil diplomo-
vou práci a rozjel vcelku úspěšnou kari-
éru v komerčním sektoru. Nakonec ale 
opustil dobře placené místo u firmy, 
která vyvíjela software pro IBM, a místo 
toho se vrhl na studium a posléze 
i na výzkum v oboru lékařské biofyziky. 
„V podstatě mě k tomu nasměroval úraz 
– najednou máte obrovské množství 
zkušeností v tom směru, co to znamená 
žít s nějakým hendikepem a jako člověk 
s technickým cítěním začínáte vidět i to, 
jak by se různé pomůcky, které mají 
takto postiženým lidem pomoci, daly 
vylepšit. Takže mě začala zajímat tato 
problematika, až mě tento zájem přivedl 
k návratu do akademické sféry,“ říká. 
Pracuje na projektech v oblasti bezkon-
taktních technologií (kapacitních a optic-
kých senzorů) pro protetiku a robotiku, 
3D tisku umělých náhrad a implantátů či 
vývoji a měření materiálů s tvarovou 
pamětí. A věří tomu, že díky pokroku 
v medicíně jednou bude moci opět cho-
dit bez holí. „Pro mě není otázka, zda, 
ale jen kdy. Možné to určitě jednou 
bude, jen doufám, že to stihnu – a že 
za takových dvacet let budu zase běhat 
po horách jako zdravý člověk,“ říká.

Jak došlo k vaší nominaci na ocenění 
za překonání překážek při studiu?
Přihlásil mě tam kolega z práce, když 
našel někde informace o Ceně Wernera 
von Siemense a o tom, že je v jejím 
rámci i kategorie pro lidi, kteří překoná-
vají nějaký hendikep. Dal mi o tom 

vědět, já jsem se tomu jen pobaveně 
zasmál s tím, že je to dobrý vtip – a pak 
jsem byl překvapen, když mi zavolali, že 
jsem zvítězil. Samozřejmě mě potěšilo, 
že si vybrali zrovna mě.

Vám život změnil úraz po pádu 
na paraglidovém kluzáku. Předtím 
jste se kromě paraglidu věnoval 
i spoustě dalších sportů, byl jste dost 
akční člověk.
To je pravda, byl jsem až workoholik, 
měl jsem spoustu aktivit různého 
druhu, dělal jsem poloprofesionálně 
atletiku, lítal na paraglidu, kromě toho 
jsem se věnoval i dalším sportům, 
do toho jsem podnikal, studoval... 
A úraz mě v tomto ohledu hodně zbrz-
dil. První dva roky jsem veškeré své síly 
věnoval rehabilitaci. Po dvou letech 
jsem cítil, že je čas přehodit výhybku 
a začít se věnovat i jiným věcem, pro-
tože když se váš obzor scvrkne na to, 
zda se vám podaří pohnout prstem 
na noze, strašně duševně 
zdegenerujete.

Když se člověku během jednoho 
okamžiku takhle převrátí život 
naruby, asi není nijak jednoduché  
se s tím srovnat.
To určitě ne. Popravdě – musím říct, že 
jsem se s tím nesmířil dodnes, A mys-
lím si, že se s tím úplně nesmířím 
nikdy. Ani moc nevěřím, když se 
někdo, kdo je na tom podobně jako já 
nebo třeba ještě hůř, tváří, že je s tím 
vlastně úplně srovnaný a že je 
v pohodě. Začátky byly samozřejmě 
úplně hrozné. V první chvíli jsem měl 
myšlenky na to, že musím zvládnout 
nějak skočit z okna a ukončit to. 
Prognóza byla taková, že budu plně 

Letos poprvé se v rámci Ceny Wernera 
von Siemense udělovalo ocenění za pře-
konání překážek při studiu určené pro 
studenty, kteří překonají potíže dané 
zdravotním postižením a dosáhnou 
navzdory němu mimořádných studijních 
nebo výzkumných výsledků. Letošní pre-
miéra této kategorie patřila Martinu 
Kopečkovi, který třetím rokem studuje 
v Hradci Králové postgraduální studium 
na Ústavu lékařské biofyziky, který patří 
pod Lékařskou fakultu Univerzity Kar-
lovy. Martin Kopeček pilně studuje, záro-

veň ale druhým rokem i učí a intenzivně 
se zapojil také do výzkumné činnosti. 
A ve svém výzkumu se zabývá projekty, 
jejichž cílem je usnadnit život lidem 
s tělesným postižením. Sám ví nejlépe, 
s jakými potížemi se člověk, jehož mož-
nosti pohybu jsou omezené, v praxi 
potýká. Je to už osm let, co si poranil 
míchu po pádu na paraglidovém kluzáku 
a ochrnul na dolní polovinu těla. V té 
době měl těsně před dokončením magi-
sterského studia, sportoval, věnoval se 
celé řadě aktivit... A najednou měl před 

Ocenění za překonání  
překážek při studiu
Popral se s osudem
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odkázán na vozík a jednoho dne se 
o sebe nebudu schopen sám postarat. 
To jsem odmítl přijmout a řekl jsem si, 
že jestli to aspoň částečně nerozcho-
dím, nemá to smysl. A rozhodl jsem se, 
že tomu dám nějaké dva roky 
a vyzkouším úplně všechno, co půjde. 
Abych si jednou nevyčítal, že jsem 
toho mohl pro sebe udělat víc. A tak 
jsem zkusil kmenové buňky, léčitele, 
úplně všechno – a do toho jsem reha-
bilitoval jako o život, až jsem si dvakrát 
během té doby uhnal únavový syn-
drom. Po dvou letech, když jsem se 
usilovnou prací dostal aspoň k tomu, 
že jsem schopen pohybovat se o fran-
couzských holích, mi ale už bylo jasné, 
že jestli v tom budu pokračovat, skon-
čím v blázinci. A tak jsem se vrátil 
ke studiu, které jsem na dva roky 
přerušil.

Co jste studoval?
Fakultu mechatroniky na Technické 
univerzitě v Liberci. Což je robotika, 
automatizace a řídicí technika, obory, 
které se mi hodí i při mé současné 
práci v oblasti lékařské biofyziky. 
V magisterském studiu jsem využil 
možnost, kterou dával výměnný pro-
gram mezi libereckou univerzitou 
a univerzitou v německé Žitavě, takže 
v době, kdy se mi stal úraz, jsem se 
chystal na studium v Německu. 
Po návratu z nemocnice jsem dokončil 
studium v Německu, kde jsem i obhájil 
diplomovou práci, pak jsem ji obhájil 
i na univerzitě v Liberci, takže mi 
uznali dvě vysoké školy najednou 
a měl jsem všude otevřené dveře, co 
se dalšího pracovního uplatnění 
týkalo. Nějakou dobu jsem pracoval 

hujete postel, ale může se to rozvinout 
v to, že budete pouhým pohybem očí 
ovládat inteligentní domácnost. To 
znamená zapnout a vypnout televizi, 
stáhnout žaluzie, rozsvítit světlo... Má 
to obrovský potenciál, k jehož plnému 
využití ještě vede spousta práce. 
A samozřejmě mám spoustu dalších 
vizí, co všechno dalšího by bylo možné 
udělat, čemu všemu bych se chtěl 
věnovat.

Učíte, zkoumáte – koukám, že 
navzdory fyzickým omezením vám 
váš workoholismus zůstal.
Je to tak. Můj problém je, že čím víc 
věcí zvládám, tím víc si toho nakládám 
– až je toho někdy příliš. Kromě učení 
a výzkumu přispívám do časopisu 
Konta bariéry, dělám rozhodčího 
na atletice, dělám instruktora jízdy 

v Německu, pak jsem se vrátil, 
i z rodinných důvodů, do Čech, 
do Prahy a pracoval jsem u softwarové 
firmy CA Technologies. Programování 
mě ale úplně nenaplňovalo, tak jsem 
hledal, až jsem našel biofyziku 
na lékařské fakultě v Hradci Králové. 
A od tvorby počítačových programů 
jsem se tak dostal do oblasti biomedi-
cínských náhrad, což mě zajímalo 
mnohem víc – měl jsem od začátku 
v hlavě různé vize, co by se dalo v této 
oblasti vymyslet, a na univerzitě mám 
možnost je zkusit uvést v život.

Finančně jste si ale asi tím přecho-
dem nepolepšil.
To ne, protože jsem nastupoval jako 
doktorand na stipendium. Ale během 
prvního roku jsem se rozkoukal, zjistil 
jsem, že se člověk může zapojit do růz-
ných zajímavých projektů, navíc mě 
zajímala i možnost učit. A měl jsem 
k tomu i určité předpoklady, dané asi 
i tím, že pocházím z učitelské rodiny – 
babička učitelka, teta učitelka, 
maminka učitelka, zkrátka jsem v tom 
vyrůstal odmalička. (smích) Takže jsem 
nakonec dostal i částečný úvazek jako 
vyučující. Po finanční stránce si 
nemám na co stěžovat, a navíc mě 
baví kombinace výuky a výzkumu.

V rámci výzkumu se věnujete řadě 
projektů, k nejvýznamnějším patří 
vaše práce v oblasti bezkontaktního 
ovládání polohovací postele pomocí 
očních pohybů. Jak jste s tím daleko?
V současné době hledám firmy, které 
by toto technologické řešení mohlo 
zajímat. Jde o velkou věc, která má 
využití nejen v tom, že si pouze – s tro-
chou nadsázky – mrknutím očí napolo-

na monoski, jezdím na moře lovit ryby, 
snažím se cestovat po světě a rád se 
pustím do jakéhokoli sportu, který mi 
možnosti mého těla dovolí. Jen někdy 
nezbývá moc času na odpočinek – 
který je také potřeba.

Zvládnout všechny tyto aktivity ale 
asi není s vaším hendikepem nijak 
jednoduché.
To není. A nejde jen o to, že mám pro-
blémy s chozením. Souvisí s tím 
spousta přidružených problémů, které 
nejsou na první pohled vidět. Člověk 
řeší mnohem častěji různé zdravotní 
potíže – i tak prostá věc, jako je dojít 
si na záchod, není tak jednoduchá... 
Každý pak musí hledat způsoby, jak si 
uspořádat život a práci, aby mohl 
i s těmito omezeními fungovat.
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Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým)

Předseda poroty prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. (předseda AV ČR)
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Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace (jednotlivec nebo výzkumný tým)
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Zvláštní ocenění 1 „Nejlepší ženská absolventská práce“
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Zvláštní ocenění 2 „Ocenění za překonání překážek při studiu“

Předseda poroty doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (rektor Masarykovy univerzity)
	 n 1. místo – 20 000 Kč student
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