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Profil für Kontaktsuche zwischen Hochschulen  
in Bayern und Tschechien 

Suchende Hochschule Westböhmische Universität in Pilsen 
 

Fakultät 
 

Institut New Technologies – Research Centre (NTC) 
 

Lehrstuhl  

Fachbereich  

Kontaktperson Mgr. Alice Nováková  
 

Funktion Office Manager NTC 
 

Straße, Hausnr. Teslova 11  

PLZ, Ort 30100, Pilsen  
 

Tel. + 420 377 634 786  
 

E-Mail novakal@ntc.zcu.cz 

Website https://ntc.zcu.cz/en/ 
https://ttp.zcu.cz/en/ 

Sprachkenntnisse Tschechisch (Muttersprache), Englisch (C1), Deutsch (B2) 

Bisherige bilaterale 
Zusammenarbeit 

 

Gewünschtes Feld und 
Art der Kooperation 

Das Projekt „Thermovision für Schulen“ verwendet die IR-Kamera als ein 
modernes Lehrmittel, das den Unterricht an Grund- und Gesamtschulen 
verbessern und beleben soll. Unser „New Technologies Research Centre 
(NTC)“ der Westböhmischen Universität in Pilsen beschäftigt sich mit 
Thermographie bereits seit zwanzig Jahren und möchte unser Wissen und 
unsere Erfahrung an die nachfolgenden Generationen weitergeben.  
Letztes Jahr haben wir einen Prototyp der IR-Kamera hergestellt. Wir 
bereiten auch in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Fakultät der 
Westböhmischen Universität in Pilsen und mit der Pädagogischen Fakultät 
der Südböhmischen Universität in České Budějovice Unterrichtsmaterialen 
für Lehrer und Schüler vor. Wir bieten den Verleih von IR-Kameras für 
Schulen inkl. Unterrichtsmaterialen und Einführungsvorlesung an. Derzeit 

https://ntc.zcu.cz/en/
https://ttp.zcu.cz/en/
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arbeiten wir mit mehreren Grundschulen und Mittelschulen in der Region 
Pilsen zusammen. 
Im Rahmen des Programms zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
(Ziel ETZ Freistaat Bayern – Tschechische Republik 2014 – 2020) 
möchten wir das Projekt nach Bayern erweitern und suchen deshalb Partner 
in Bayern (im ETZ-Programmgebiet). Wir würden gerne mit einer 
Bildungseinrichtung, mit einer pädagogischen Hochschule oder Fakultät, 
Grundschule oder Gesamtschule zusammenarbeiten. 
 

Weitere Angaben Web „Thermovision für Schulen“ (bislang nur in Tschechisch): 
https://termovize.zcu.cz/ 

Wir erklären uns hiermit einverstanden, dass unsere Kontaktanfrage inkl. Kontaktdaten auf den Webseiten 
www.btha.de und www.btha.cz veröffentlicht sowie ggf. per E-Mail an potentielle Partner weitergeleitet wird. 

Datum 11.3.2020 Relevant bis 20.6.2020 

https://termovize.zcu.cz/
http://www.btha.de/
http://www.btha.cz/
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Profil pro zprostředkování kontaktů mezi vysokými školami  
v České republice a v Bavorsku 

Hledající vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni 
 

Fakulta 
 

Institut Nové technologie - výzkumné centrum (NTC)  
 

Katedra  

Obor  

Kontaktní osoba Mgr. Alice Nováková  
 

Funkce Office Manager NTC 
 

Ulice, č.p. Teslova 11  

PSČ, místo 30100, Plzeň  
 

Tel. + 420 377 634 786  
 

E-mail novakal@ntc.zcu.cz 

Website https://ntc.zcu.cz/ 
https://ttp.zcu.cz/cz/ 
 

Jazykové znalosti čeština (rodilý mluvčí), angličtina (C1), němčina (B2)  
 

Dosavadní bilaterální 
spolupráce 

 

Zamýšlená oblast a 
druh kooperace 

 
Projekt „Termovize do škol“ využívá termokameru jako moderní školní 
pomůcku, která má zkvalitnit a oživit výuku technických předmětů na 
základních a středních školách. Výzkumné centrum Nové technologie 
(NTC) Západočeské univerzity v Plzni se zabývá termografií už dvacet let 
a svoje zkušenosti chce předat nové generaci budoucích výzkumných 
pracovníků nebo zaměstnanců průmyslového sektoru. 
Během minulého roku jsme vytvořili prototyp termovizní kamery a ve 
spolupráci s Pedagogickou fakultou ZČU a Pedagogickou fakultou 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích připravujeme výukové 
materiály pro učitele a žáky. Nabízíme zapůjčení termokamery do škol 
spolu s výukovými materiály a úvodní přednáškou. V současné době 

https://ntc.zcu.cz/
https://ttp.zcu.cz/cz/
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spolupracujeme s několika základními a středními školami v Plzeňském 
kraji. 
Projekt bychom chtěli posunout do Bavorska v rámci programu 
přeshraniční spolupráce s Bavorskem (Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014 – 
2020), proto hledáme partnery v Bavorsku (resp. ideálně v dotačním území, 
které tvoří zemské okresy přiléhající k hranici). Rádi bychom 
spolupracovali se vzdělávací institucí, pedagogickou fakultou, základní 
nebo střední školou v Bavorsku. 
 

Další údaje Web Termovize do škol: https://termovize.zcu.cz/  

Souhlasíme, aby naše žádost o kontakt vč. kontaktních údajů byla zveřejněna na internetových stránkách 
www.bhta.cz a www.btha.de a případně zaslána e-mailem potenciálním partnerům. 

Datum 11.3.2020 Relevantní do 20.6.2020 
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