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Nano, 
nebo psycho?
T!"ko #íct, co je víc... Ji#í K$s je zárove% psychologem, podnikatelem 
a také propagátorem nanotechnologií. Ta kombinace mu dává neoby&ejn' 
rozhled. Tvrdí o sob!, "e je intuitivní &lov!k, kter' zachytává nejr$zn!j(í 
informace a vize, s t!mi poté pracuje. Umí si vsadit na budoucnost. 
Momentáln! roz(í#il své anga"má i v písecké psychiatrické nemocnici.

TEXT: PAVEL PECHOU!EK

FOTO: MILAN HAVLÍK

Jako kluk ze !umavy si v 80. letech zvolil 
zvlá"tní studijní obor: pr#myslovou techniku. 
Vzáp$tí se zam$%il na automatizaci v&roby, 
co' se mu sou(asnou optikou jasn$ vyplatilo. 
Proto'e ho ale láska k humanitním v$dám 
a jazyk#m táhla ob(as jinam, ve studiu pokra-
(oval, dost ne(ekan$ promoval ze sociologie 
a pak hlavn$ z psychologie. Dnes je úsp$"n& 
podnikatel a stoupenec teorie o 3. pr#myslové 
revoluci p%edsedou v&konné rady Asociace 
nanotechnologického pr#myslu, a  (erstv$ 
také vedoucím terapeutického t&mu písecké 
psychiatrické nemocnice.   

Máte velice zvlá!tní kombinaci vzd"lání. Jak 
vás mám v#bec oslovit? Pane magist$e, nebo 
pane in%en&re?
Já myslím, 'e doba, kdy se dávaly p%ed jméno 
v"ude akademické tituly, u' je dávno pry(. 
Ne'ijeme v (ase doktor# a profesor# Rakous-
ka-Uherska. 21. století je o permanentním 
vzd$lávání nás v"ech. Charakter práce se 
zm$nil. Já o sob$ v'dy %íkám, 'e jsem technik 
s humanitním p%esahem nebo humanitn$ 
zalo'en& (lov$k, kterého 'ivot sm$%oval do 
technologické oblasti.

Moc psycholog#, kte$í se v"nují nanotechno-
logiím, tato republika mít nebude...
To nevím. Ale ur(it$ tu budou odborníci, kte%í 
mají vzd$lání ve více oborech, které se mohou 

dopl)ovat ale i t%eba v&razn$ li"it. Je pravda, 
'e velké profesní zu'ování a specializace byl 
fenomén a' 20. století. P%edtím se vzd$lanci, 
matematici (i in'en&%i dívali na sv$t z mno-
hem "ir"ího hlediska. Zdá se mi, 'e se k tomu 
21. století v jiné podob$ vrací. Rychl& techno-
logick& v&voj lidem neumo')uje pro'ít sv#j 
'ivot ve zú'eném, jednooborovém sv$t$. Nová 
technologická revoluce vy'aduje schopnost 
u(it se stále nové v$ci a roz"i%ovat svoje vzd$-
lání neplánovan$ i o oblasti, o jejich' existen-
ci jsme t%eba p%edtím v#bec nev$d$li. Rutinní 
(ást zvládne technologie, na lidské stran$ je 
d#le'ité mít (lov$ka, kter& je inteligentní, kre-
ativní a doká'e se dále vzd$lávat a pochopit 
vztahy, p%itom nemusí b&t chodící knihovnou.

Momentáln" jste up$ednostnil pozici psycho-
loga a stavíte t&m terapeut# písecké psychia-
trické nemocnice.
Beru to jako práci na novém projektu. Není to 
tak, 'e bych n$co up%ednostnil nebo upoza-
*oval. Psychologie je u' relativn$ dlouho sou-
(ástí mého 'ivota. Úkol vybudovat fungující 
t&m mi navíc umo')uje vyu'ít i mé p%edchozí 
mana'erské zku"enosti.

K tomu ale z#stáváte p$edsedou v&konné rady 
Asociace nanotechnologického pr#myslu
Jsem jím od roku 2015. P%edtím jsem zalo'il 
vlastní nanotechnologickou firmu. Primár- p
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n$ mám technické vzd$lání, zab&val jsem se 
pr#myslovou automatizací, a' pozd$ji k tomu 
p%ibyla psychologie a sociologie.

Jak se to stalo?
+ást mého 'ivota se odehrála v hlubokém so-
cialismu. Já jsem humanitn$ zalo'en& (lov$k. 
P#vodn$ jsem se necht$l technicky vzd$-
lávat. Cht$l jsem studovat jazyky, historii. 
Konstelace ale tomu nebyla p%íli" naklon$ná 
a já skon(il na pr#myslové energetice. Abych 
si to alespo) n$jak&m zp#sobem humanitn$ 
kompenzoval, za(al jsem studovat paraleln$ 
na jazykové kated%e n$m(inu a francouz"ti-
nu. Energetiku jsem po promoci d$lal jen dva 
m$síce. Pak jsem se hned dostal do oblasti 
pr#myslové automatizace, p%i"la revoluce 
a já m$l v&hodu, 'e jsem byl dob%e jazykov$ 
vybaven&. Stal jsem se spole(níkem pobo(ky 
italské elektrotechnické firmy a %ídil jsem 
její obchod 18 let. Pak jsem sv#j podíl prodal 
a brzy potom i ode"el, ale ta firma stále fun-
guje v písecké pr#myslové zón$.

K marketingu pat$í i psychologická v&bava. 
Co% je va!e v&hoda. Kdy jste za'al studovat 
psychologii?
Psychologii a sociologii jsem za(al studovat 
dálkov$. Bylo to v roce 2002. Následovalo 
jednooborové magisterské studium psycholo-
gie, které m$ velice bavilo, a navíc jsem mohl 
n$které nové znalosti hned vyu'ít v praxi. 
Myslím nap%íklad sociální psychologii p%i 
vytvá%ení r#zn&ch marketingov&ch strate-
gií. Navíc díky studiu p%i"lo d#le'ité setkání. 
V rámci povinné praxe z klinické psychologie 
jsem nastoupil na stá' do písecké lé(ebny 
U Honzí(ka, kde jsem se seznámil s primá%kou 
Evou Kadlecovou. To se stalo asi p%ed deseti 
lety. Ta m$ po ukon(ení studia psychologie 
p%esv$d(ila, abych tam za(al jako externista 
provozovat psychologickou diagnostiku. Já 
souhlasil. M$ tehdy zaujala projektivní dia-
gnostika, ud$lal jsem si kurz v Rorschachov$ 
metod$, která pat%í mezi základní klinické 
nástroje psychologa.

Jedná se o metodu diagnostiky osobnosti paci-
ent# podle reakcí na r#zné typologicky stano-
vené skvrny, která má i $adu odp#rc#.
Rorschach#v test je projektivní metoda, která 
je unikátním nástrojem nap%íklad v diferen-
ciální diagnostice schizofrenie. Její dobré 
zvládnutí ale vy'aduje hodn$ studia, práce 
a dostate(nou praxi. Musíte mít také dobr& 

základ v psychodynamick&ch modelech osob-
nosti. Nejedná se prost$ o snadnou a jednodu-
chou metodu jako jsou t%eba dotazníky, jejich' 
zastánci b&vají práv$ (asto v tábo%e odp#rc# 
Rorschacha. Argumentují objektivní m$%i-
telností, co' je ale ve své podstat$ nesmysl, 
ka'dá odpov$* je subjektivní a dotazník se dá 
snadno manipulovat, co' u Rorschacha jde jen 
velmi obtí'n$, pokud v#bec. Setkání s tímto 
testem, kter& je sám o sob$ nestrukturova-
n&m materiálem, skvrnou, odhaluje i pevnost 
va"í osobnostní struktury.

O primá$ce Kadlecové se mluví jako o feno-
ménu v oblasti psychiatrie. Pro vás mu-
sela b&t nabídnutá spolupráce i velk&m 
vyznamenáním.
Já jsem si do Lé(ebny U Honzí(ka vlastn$ 
chodil hlavn$ do(erpat energii. Ka'dé se-
tkání s Evou Kadlecovou a jejím t&mem byl 
nesmírn$ pozitivní zá'itek. Vedle toho, 'e 
jsem setkával s velk&m lidsk&m utrpením 
pacient#, to pro m$ tak bylo sou(asn$ po lid-
ské i profesní stránce paradoxn$ pohlazení 
na du"i.

Následn" do!lo ke zm"n" majitele a ke zm"-
nám i v nemocnici.
Ano, ale zm$nil se i m#j profesní 'ivot. Pro-
dal jsem podíl a ode"el z italské firmy a za(al 
se v$novat nanotechnolgiím. Byl jsem na 
volné noze, nikde jsem nebyl pevn$ zam$st-
nan&. Rozprost%el jsem svoji (innosti do více 
oblastí. Ud$lal jsem si také 'ivnost, kterou 
mám na psychologické poradenství. Násled-
n$ se lé(ebna, kde se zm$nil majitel, fyzicky 
p%esunula z píseck&ch les# do nov&ch, mo-
derních prostor. Do"lo k nav&"ení kapacity 
a nemocnice za(ala nabírat sm$r, kter& mají 
za%ízení v$t"ího typu. Vytrácel se p#vodní 
charakter a energie lé(ebny, ale vydr'el jsem 
s m&m mal&m úvazkem a zam$%ením na psy-
chodynamickou diagnostiku celou dobu.

p
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Rorschach!v test je projektivní metoda, která je unikátním 
nástrojem nap"íklad v diferenciální diagnostice schizofrenie. Její 
dobré zvládnutí ale vy#aduje hodn$ studia, práce a dostate%nou 
praxi. Musíte mít také dobr& základ v psychodynamick&ch 
modelech osobnosti. Nejedná se prost$ o snadnou a jednoduchou 
metodu jako jsou t"eba dotazníky, jejich# zastánci b&vají práv$ 
%asto v tábo"e odp!rc! Rorschacha.  
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Te( nemocnici koupila spole'nost Penta Hos-
pitals CZ, má nového primá$e. Jak vnímáte 
zm"ny?
Rozhodnutí primá%e Korandy naprosto rezo-
nuje s m&mi p%edstavami efektivní psychi-
atrické lé(by. Jde o to vrátit psychiatrické 
nemocnici v Písku pov$st psychoterapeutic-
ké lé(ebny, tedy za%ízení, které je zam$%ené 
na intenzivní individuální práci s pacientem 
a doká'e si tak poradit i s komplikovan&mi 
diferenciáln$ diagnostick&mi p%ípady.  Moje 
nová pozice je pro m$ v&zva a zárove) mo'-
nost propojit moji psychologickou profesi 
s p%edchozími mana'ersk&mi zku"enostmi.
  
Jaké máte plány ve své nové roli vedoucího 
terapeuta?
M&m cílem je vybudovat fungující t&m psy-
cholog# a s ním vytvo%it strukturovan& pro-
gram individuální a skupinové psychoterapie. 
Cht$l bych, aby se jasn$ definovan& psychote-
rapeutick& kontrakt stal standardní sou(ástí 
lé(ebného plánu. Sou(ástí musí samoz%ejm$ 
b&t i kvalitní psychodiagnostika. 

 
Vra)me se k nanotechnologiím, mn" po$ád 
p$ijdou jako sci-fi. Máte rád sci-fi?
Ano, velice. Te* nap%íklad (tu Záhadu t%í t$les 
od Liou Cch‘-sina, která má v&razn& filozofic-
ko-sociologick& p%esah. Já jsem hodn$ intu-
itivní (lov$k. Zachytávám informace, které 
kolem m$ proudí, vnímám nejr#zn$j"í vize. 
To byl vlastn$ d#vod, pro( jsem zalo'il p%ed 
p$ti lety nanotechnologickou firmu, prost$ se 
mi zdálo, 'e je o nanotechnolgiích po%ád více 
sly"et. P%ipadalo mi to jako dobrá sázka na 
budoucnost. Seznámil jsem se tak postupn$ 
s komunitou nanotechnolog#. Uv$domil jsem 
si, 'e +eská republika je v pr#myslov&ch apli-
kacích nanotechnologií na sv$tové "pi(ce, ale 
málo se o tom ví. Proto jsme zalo'ili asociaci 
a spustili marketingovou kampa) +esko je 
nano, která zviditelní (eské nanotechnology 
a jejich vynálezy u nás i v zahrani(í.

M#%ete dát p$íklad?
M$ nap%íklad od za(átku fascinovaly samo-
(istící nát$ry s nanokrystaly oxidu titanu. 
Jedná se o sv$tov& patent na"eho vynález- p
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ce. Funguje to tak, 'e kdy' na nát$r dopadne 
UV spektrum sv$tla, dojde k jeho aktivaci 
a ve"keré ne(istoty na povrchu se rozlo'í na 
vodní páru a oxid uhli(it& pomocí fotokatal&-
zy. Nát$r (istí sám sebe i vzduch. Je to (esk& 
v&robek, kter& existuje u' n$kolik let. Nát$r 
se pou'ívá na fasádu, která je tím pádem 
stále (istá. Jako vnit%ní nát$r (istí vzduch od 
v"ech bakterií, vir#, alergen# i zápachu. Po 
n$kolikaletém monitorování v mate%ské "kole 
v Paskov$ se zjistilo, kde díky t$mto nát$r#m 
tam klesla nemocnost d$tí o t%etinu.

Pro' o nich neví více lidí?
Takovou otázku jsem si dával na za(átku 
také, ale te* se to ur(it$ zlep"uje a stále více 
lidí získává p%ehled. Zp$tnou vazbu nám 
poskytují nap%íklad sociální sít$, kde nás sle-
duje stále více lidí, aktivn$ se ptají na r#zné 
funkce nanotechnologick&ch v&robk#, sdílejí 
informace dál sv&m znám&m. Zaznamenává-
me nar#stající zájem (esk&ch i zahrani(ních 
médií, máme za sebou %adu rozhovor# a re-
portá'í. Nanotechnologie se také staly jednou 
z prioritních oblastí podpory vlády v rámci 
Pr#myslu 4.0.

Nanotechnologie jsou známé v souvislosti 
s l#%kovinami.
Ano v tomto odv$tví podnikám já. L#'koviny 
vyu'ívají technolgie nanomembrány, která je 
vyrobená z nanovláken tisíckrát ten(ích ne' 
lidsk& vlas. Nano je m$%ítko – mezi metrem 
a nanometrem je rozdíl asi jako mezi zem$-
koulí a tenisov&m mí(kem. Nanomembránu 
si m#'ete p%edstavit jako jemnou pavu(inu 
s velmi mal&mi nano otvory, které doká'í 
zachytit i v$t"í molekuly. Nabízí se vyu'ití 
této vlastnosti p%i filtraci vody nebo vzduchu, 
p%ípadn$ jako sou(ást sí,ky do oken. Nano-
membránou zachytíte v"echny drobné (ástice 
ne(istot a patogeny v(etn$ vir#. Nanotextilie 
v l#'kovinách doká'e zachytit prachové roz-
to(e i jejich alergeny. Vytvá%í tak zcela nov& 
standard l#'kovin pro alergiky.

Jak se vám v tomto oboru da$í?
Dlouho trval v&voj, ale p%ed dv$ma lety se 
nám poda%ilo dosp$t k nanotextilii, která je 
skute(nou kombinací pokro(ilé technologie 
a komfortu. Za(ínáme si upev)ovat pozici na 
(eském trhu a hledáme cesty, jak na"e zbo'í 
více exportovat.

p
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Pro' zrovna *R je v tomto oboru úsp"!ná?
Máme dlouhou technologickou tradici. +VUT 
byla jednou z prvních vysok&ch "kol s tech-
nick&m zam$%ením v Evrop$. Vedle toho jsme 
velmi kreativní národ. Mo'ná tím d#vodem je, 
'e se po celá staletí p%es na"i zemi v srdci Ev-
ropy p%esouval vojska cizích armád a my jsme 
v'dy dokázali najít zp#sob, jak p%e'ít. Krea-
tivita a schopnost pru'n$ myslet je klí(ová 
kompetence pro obory 21.století, kam pokro-
(ilé materiálové technologie pat%í. D#kazem 
je i to, 'e jsme také na "pi(ce p%i v&voji um$lé 
inteligence (i digitálních her.

Jsou *e!i také úsp"!ní psychologové 'i 
psychiat$i?
Ano, napadá m$ t%eba Zden$k Mat$j(ek, kter& 
pat%il mezi sv$tov$ uznávané d$tské psycho-
logy. Zab&val se deprivací d$tí umíst$n&ch 
v ústavech. Publikoval a p%edná"el v +esku 
i v zahrani(í. Mimochodem (eské ko%eny m$l 
i Sigmund Freud, kter& se narodil v P%íbo%e 
na Morav$.

Jaká je budoucnost moderních technologií 
u nás?
To, co pokládám za jednu ze zlomov&ch 
technologií, která p%em$ní ná" sv$t do úpln$ 
jiné podoby, je nap%íklad blockchain. Jedná 
se o jakousi digitální ú(etní knihu, která je 
rozprost%ená do celosv$tové sít$. Ov$%ová-
ní ka'dé transakce probíhá po celé síti bez 
jakéhokoliv centrálního %ízení. Zfal"ování je 
prakticky nemo'né, nem#'ete toti' v jeden 
okam'ik zm$nit zápis ve v"ech uzlech sít$. 
Podle mého to m#'e zcela zm$nit zp#sob 
transakce mezi lidmi. Na této technologii jsou 
zalo'ené kryptom$ny. Dovedete si p%edstavit 
sv$t bez centrálních bank? Ale není to jen 
o pen$zích. Na bázi blockchainu m#'e fungo-
vat i zdravotní dokumentace, p%enos ener-
gie, p%evody nemovitostí nebo autonomní 
mobilita. Blockchain m#'e nahradit centrální 
databáze i cloudová úlo'i"t$.

Existuje n"jak& 'esk& ekvivalent pro toto 
slovo?
Ne, pou'ívá se anglick& termín. V p%ekladu 
%et$z blok# je vyjád%en princip p%idávání 
ka'dé dal"í transakce jako bloku do %et$zu 
záznamu.

Máte také ten pocit, %e tomu málokdo m#%e 
rozum"t?
Nemusíte rozum$t technickému detailu. Tím 

se vracíme na za(átek. Kdy' má (lov$k ur(i-
tou pru'nost my"lení, kreativitu, tak pochopí 
koncept. M$la by vás zajímat funkce a zp#sob 
pou'ití, nepot%ebujete v$d$t, jak&m zp#so-
bem je blockchain naprogramovan&.

Vy 'asto mluvíte o tom, %e za'ala t$etí pr#-
myslová revoluce. Toto je sou'ástí?
Je to termín, kter& vymyslel americk& eko-
nom a vizioná% Jeremy Rifkin, kter& o ní 
napsal celou knihu. Vychází z p%edpokladu, 'e 
kdy' se sou(asn$ v historii lidstva zm$ní t%i 
klí(ové technologie, za které pova'uje p%enos 
informací, dopravu a energetiku, tak p%ichází 
pr#myslová revoluce. V sou(asnosti se za(aly 
pou'ívat dal"í pojmy, jako „(tvrtá pr#myslová 
revoluce“, „pr#mysl 4.0“, nebo t%eba „druh& 
v$k stroj#“. Je jedno, jaká nálepka se pou'ije. 
Podle m$ má Rifkin ur(it$ pravdu v tom, 'e 
dochází ke zm$n$ ekonomického paradigma-
tu, za kter&m je nástup internetu a um$lé in-
teligence, decentralizace energetiky, robotiza-
ce a blí'ící se zm$na individuální dopravy na 
slu'bu v podob$ samo%iditeln&ch vozidel.

Práv" v této dob" je zapot$ebí psychologické 
pé'e.
V souvislosti s nástupem technologické éry 
pí"e sociolog Zigmunt Bauman o tekutém 
písku modernity. +lov$k ztrácí svá ukotvení 
a ocitá se ve víru neustále rychlej"ích zm$n 
a rozvol)ování jistot i vztah#. My v"ichni, 
abychom dob%e fungovali, pot%ebujeme své 
vnit%ní i vn$j"í kotvy. Technologie ale sebou 
p%iná"ejí zrychlen& pohyb, v postmoderní 
dob$ zjednodu"en$ nic není nemo'né a nic 
není zárove) jisté. Dochází k v&raznému 
rozvoln$ní vn$j"ích ukotvení (lov$ka. Tam se 
dostáváme k psychiatrii. Zejména u lidí, kte%í 
nemají silné kotvy vnit%ní, které souvisejí 
s vnímáním vlastní hodnoty a zvnit%n$n&m 
obrazem sv$ta jako bezpe(ného místa, se mo-
hou rozvinout psychické potí'e.

Jaké máte plány ve své funkci vedoucího sku-
piny terapeut#?
V$%ím, 'e se vracíme ke ko%en#m písecké 
psychiatrické lé(ebny. Chci, aby byla znovu 
vnímaná jako terapeutická lé(ebna, která si 
umí poradit se slo'it&mi p%ípady a je v&razn$ 
individuáln$ zam$%ená na pacienta. To je cíl, 
kter& bych cht$l svou prací naplnit. Psycho-
log se sna'í pomáhat druh&m lidem v jejich 
t$'ké 'ivotní situaci. Pomoc druhému (lov$-
ku má pro m$ smysl. !

M$ nap"íklad od za%átku 
fascinovaly samo%istící 
nát$ry s nanokrystaly 
oxidu titanu. Jedná se 
o sv$tov& patent na'eho 
vynálezce. Funguje to tak, 
#e kdy# na nát$r dopadne 
UV spektrum sv$tla, do-
jde k jeho aktivaci a ve'-
keré ne%istoty na povrchu 
se rozlo#í na vodní páru 
a oxid uhli%it& pomocí 
fotokatal&zy. Nát$r %istí 
sám sebe i vzduch. Je to 
%esk& v&robek, kter& exi-
stuje u# n$kolik let. Nát$r 
se pou#ívá na fasádu, kte-
rá je tím pádem stále %is-
tá. Jako vnit"ní nát$r %istí 
vzduch od v'ech bakterií, 
vir!, alergen! i zápachu. „
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