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Preambule
Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT v Praze pro rok 2008 vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a
vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze do roku 2010 (dále DZ ČVUT) a
Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti
vyhlášené MŠMT pro oblast vysokých škol pro rok 2008. Hlavní priority Aktualizace Dlouhodobého záměru
MŠMT pro rok 2008 jsou
1. Internacionalizace;
2. Kvalita a excelence akademických činností;
3. Kultura akademického života,
které vytvářejí základní předpoklady pro zvyšování konkurenceschopnosti vysokých škol v národním a
mezinárodním měřítku.
Prioritním strategickým cílem DZ ČVUT v Praze je systematický rozvoj ČVUT jako prestižní technické vzdělávací
a výzkumné instituce s významným postavením v evropském vzdělávacím a výzkumném prostoru. Strategie
rozvoje ČVUT vychází ze současného vývoje ve světě a společnosti, respektuje očekávaný demografický vývoj
v České republice, dokumenty Asociace evropských univerzit (EUA) a výsledky evaluace „Institutional Evaluation
of the Czech Technical University in Prague“ (EUA 2004), Dlouhodobý záměr MŠMT a dokumenty vlády ČR,
především Národní program výzkumu, Národní inovační politika, Národní politika výzkumu a Strategie
hospodářského růstu České republiky na léta 2005 - 2013. Strategické cíle rozvoje ČVUT vymezují závěry
projektu OECD „Thematic Review of Tertiary Education“ (Country Note, 2006) i výsledky mezinárodního
hodnocení univerzit (Times Higher World University Ranking – THES a Academic Review of World Universities –
ARWU).
Základní strategické cíle Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2008
Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2008 (dále jen Aktualizace) klade hlavní důraz na zvyšování
efektivity a kvality všech akademických činností, na internacionalizaci školy, na rozvíjení a kvalitu strukturovaných
studijních programů včetně celoživotního vzdělávání, na rozvoj vědecké a výzkumné činnosti a spolupráci
s průmyslovou sférou s důrazem na podporu inovačních procesů.
K základním strategickým cílům vytvářejícím předpoklady dalšího rozvoje ČVUT patří:
Posilování vnitřní integrity školy a horizontální spolupráce mezi jejími fakultami a součástmi.
Zvyšování vzdělávací a vědecké excelence ČVUT.
Rozšiřování nabídky studijních programů (včetně programů pro zahraniční studenty).
Vyšší zapojení pracovišť ČVUT do mezinárodních vzdělávacích a výzkumných projektů.
Zachovávání kontinuity investiční a rozvojové aktivity školy.

•
•
•
•
•

Hlavní priority při naplňování těchto strategických cílů v roce 2008 jsou:
v oblasti vzdělávání:
• Kvalita studia.
• Modernizace a inovace studijních programů.
• Příprava nových studijních oborů a programů.
v oblasti podpory vědeckovýzkumné činnosti, inovačních procesů a spolupráce s praxí:
• Systematické zkvalitňování struktury akademických pracovníků.
• Budování nových laboratoří s vysokou vědeckou excelencí.
• Příprava transformace Ústavu teoretické a experimentální fyziky na vysokoškolský ústav.

1

Aktualizace DZ ČVUT pro rok 2008

•
•
•

Dokončení příprav pro založení Institutu aplikovaných věd (společná instituce ČVUT a AV ČR).
Pokračování příprav pro založení Středočeského technologického parku (ve spolupráci s VŠCHT v
Praze a ČZU v Praze).
Podporování spin-off firem, jejich zakládání a umístění ve Vědeckém inkubátoru ČVUT v Praze.

v oblasti struktury a integrity ČVUT:
• Aktualizace Generelu ČVUT a jeho využívání jako aktuálního podkladu pro plánování investiční aktivity
školy a efektivní využívání objektů a zařízení školy dle programového financování rozvoje materiálně
technické základny ČVUT.
• Transformace knihoven ČVUT.
• Pokračování příprav pro založení Fakulty komerčního inženýrství a managementu (pracovní název,
vzniklé transformací Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze).
v oblasti investiční aktivity ČVUT:
• Optimalizace využití stávajících objektů, včetně snižování energetické náročnosti jejich provozu.
• Revitalizace jednotlivých areálů na základě aktualizovaného Generelu rozvoje ČVUT v Praze.
• Příprava a výstavba nových budov na základě aktualizovaného Generelu rozvoje ČVUT v Praze.

Aktualizace DZ ČVUT v Praze pro rok 2008 obsahuje programové cíle a priority rozvoje v členění podle hlavních
oblastí činnosti univerzity v návaznosti na hlavní priority MŠMT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oblast vzdělávání a studentských záležitostí.
Oblast vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti.
Oblast mezinárodní spolupráce.
Oblast struktury a integrity ČVUT.
Oblast personální politiky a kvalifikačního růstu.
Oblast rozvoje informačních systémů.
Oblast vnějších vztahů.
Oblast marketingu a propagace.
Oblast ekonomiky a řízení.
Oblast investičního rozvoje.

1. OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ A STUDENTSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
V jednotlivých oblastech vzdělávací činnosti budou rozvojové aktivity zaměřeny:
Oblast studijních programů a jejich výuky
• Vytváření a akreditace nových studijních programů společných pro několik fakult. Cílem těchto programů
je propojení jednotlivých pracovišť a využití výhody pohledu na styčnou problematiku z různých hledisek.
Programy zvýší kvalitu studia a rozšíří nabídku pro studenty se širším odborným záběrem. Současně
povedou ke zvýšení potenciální horizontální prostupnosti mezi fakultami a součástmi ČVUT i dalšími
vysokým školami.
• Vytváření a akreditace nových studijních programů a oborů v závislosti na společenské poptávce, např.
podle zájmů menšinových skupin obyvatelstva, pro větší uplatnění zahraničních studentů, apod.
• Rozvoj výuky v anglickém jazyce a její podpora.
• Rozvoj forem výuky v bakalářském a magisterském studiu. Uplatňování jednotného teoretického
základu bakalářského studia s cílem zvýšení úspěšnosti bakalářského studia při zachování kvality
studia.
• Zavádění a podpora projektové výuky v oborech a předmětech, které jsou pro tento způsob výuky
vhodné.
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•
•

Zavedení studentské ankety v anglickém jazyce pro zahraniční studenty (studentská anketa byla v roce
2007 zavedena na všech fakultách ČVUT).
Rozvoj celoživotního vzdělávání se zaměřením na podporu kariérních kurzů podle společenské
objednávky a s orientací na programy Univerzity 3. věku.

Oblast personálního zabezpečení výuky
• Podpora a uplatňování nové generace VŠ učitelů v bakalářském studiu včetně zapojování doktorandů
do výuky.
• Podpora přednáškové činnosti odborníků ze zahraničí a z praxe.
Oblast administrativních opatření
• Vyhodnocení zkušeností z přechodu z bakalářského studia do širokého spektra návazných programů
magisterského studia.
Oblast podpory studentských aktivit
• Zajišťování stálé vysoké úrovně komunikace mezi studenty a vedeními ČVUT, fakult a ústavů ČVUT.
• Podpora rozvoje počítačových sítí na studentských kolejích.
• Rozvoj Centra informačních a poradenských služeb (CIPS), (zejména rozšiřování nabídky pro
handicapované a znevýhodněné studenty a poskytování služeb kariérního poradenství jako kontaktu
mezi firmami a studenty).
2. OBLAST VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI
V oblasti vědecké, výzkumné další tvůrčí činnosti se rozvojové aktivity v roce 2008 zaměří zejména na:
• Posilování orientace vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti na mezinárodní projekty, financované ze
7. rámcového programu EU, Strukturálních fondů EU a dalších mezinárodních programů, včetně
sjednocení pravidel pro návrhy financování projektů 7. rámcového programu EU tak, aby plně
odpovídala požadavkům EU v rámci „full cost“ modelu.
• Vyhodnocení možnosti rozvoje výzkumných pracovišť na mimopražských pracovištích ČVUT s cílem
přípravy projektů financovaných z evropských strukturálních fondů.
• Zajištění plně fungujícího informačního servisu a administrativní a poradenské podpory pro
předkladatele návrhů tuzemských a zahraničních výzkumných grantů. Zprostředkování kontaktů na
potenciální zahraniční partnery pro přípravu mezinárodních projektů.
• Zvýšení důrazu na uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi, na výstupy ve formě inovací, nových
technologií a patentově chráněných řešení, včetně zkvalitnění podpůrného systému pro tyto činnosti.
• Podporu zahraniční vědecké spolupráce v oblasti vědy.
• Pokračovaní v organizační a další podpoře účasti pracovišť ČVUT na výstavách a veletrzích, jako jsou
MACH, AMPÉR, MSV Brno, Invence, Inovace, případně dalších.
• Modernizaci experimentální základny ČVUT jak samostatně, tak i ve spolupráci s vnějšími subjekty.
• Soustavné zvyšování zapojení doktorandů do vědeckých týmů na katedrách a ústavech a do řešení
reálných problémů praxe jak na ČVUT samotném, tak i v rámci spolupráce s externími pracovišti.
• Aktivní vyhledávání potenciálních autorů a témat kvalitních odborných článků k publikaci v časopise Acta
Polytechnica (ve spolupráci s redakční radou časopisu) tak, aby se zvyšovala prestiž tohoto odborného
periodika.
• Pravidelné vydávání a aktualizace tištěného Nabídkového katalogu možností vědeckovýzkumné
činnosti, služeb a vzdělávacích kurzů, který je součástí materiálů propagujících ČVUT na různých
veletrzích a dalších akcích a jeho průběžné doplňování na webu tak, aby plně pokrýval důležité výsledky
výzkumu na ČVUT, uplatnitelné v praxi.
• Zvýšení propagace výsledků výzkumu na ČVUT v médiích a při různých veřejných akcích s cílem
přispívat k popularizaci technických a přírodních věd ve spolupráci s odborem pro vnější vztahy a
oddělením marketingu.
• Využívání připravovaného systému hodnocení kvality vědecké a tvůrčí činnosti v rámci ČR se zvýšeným
akcentem na kvalitní mezinárodně srovnatelné výsledky výzkumu a vývoje a jejich aplikaci.
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3. OBLAST MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Rozvojové aktivity v oblasti mezinárodní spolupráce budou v roce 2008 zaměřené především na:
• Podporu projektů vedoucích ke společným studijním programům a následujícím dvojím nebo společným
diplomům v rámci metodické spolupráce s fakultami.
• Zpracování projektu na zřízení a využívání Vzdělávacího střediska ČVUT ve Vietnamu v rámci
Rozvojových programů MŠMT a zahájení výuky v tomto středisku nejpozději v akademickém roce
2008/2009.
• Otevření studijního programu vedoucího k dvojím diplomům s technickými univerzitami v Rusku ve
spolupráci se Škoda Plzeň.
• Účast na nejméně dvou veletrzích vysokoškolského vzdělávání ve světě.
• Podporu a iniciování společných aktivit evropských škol sdružených v CESAER při vytváření
společenství excelentní výuky a výzkumu. Aktivní sledování vývoje Evropského technologického institutu
(EIT) a formování KIC (Knowledge and Innovation Communities) a přispívat k formování pilotního
projektu sdružení CESAER.
• Rozšíření nabídky studijních míst v zahraničí pro studenty ČVUT v rámci dvoustranných dohod o
spolupráci s neevropskými universitami, jmenovitě o 3 university v Jižní a Střední Americe, 2 university
v Kanadě a 2 university v Austrálii, resp. v Japonsku.
• Zkvalitnění nabídky studijních míst v zahraničí pro studenty ČVUT v programu ERASMUS a Leonardo da
Vinci s ohledem na změnu stávajících programů na nový Life-long Learning Programme (LLP).
• Finanční podporu mobility studentů jak ze zdrojů ČVUT a jeho součástí, tak ze zdrojů MŠMT, EU, resp.
dalších státních i soukromých subjektů.
• Organizování akcí kulturního a sociálního charakteru ve spolupráci s International Student Club (ISC) k
prohloubení integrace zahraničních studentů do českého prostředí. Tyto aktivity podporovat finančně i ze
zdrojů školy.
• Vypsání ankety mezi studenty ČVUT ve spolupráci s ISC a CIPS k analýze důvodů relativně malého
zájmu o studium v zahraničí.
• Organizování minimálně 2 kurzů českého jazyka (EILC) v zimě 2008 a minimálně 3 intenzivních kurzů
v létě 2008 v rámci účasti ČVUT v programu LLP.
• Přípravu setkání pracovníků zahraničních útvarů technických universit nových členských zemí EU a
dalších východoevropských zemí za účelem přípravy a koordinace společných projektů v rámci
programů EU.
• Upevňování pozice ČVUT v programu ATHENS. Zvýšení počtu nabízených kurzů na 12 a počtu
vyjíždějících studentů ČVUT na 160.
• Rozšíření nabídky letních aktivit odboru, letní školy pro zahraniční studenty, na míru šité studijní pobyty
zahraničních kolektivů, jazykové kurzy apod. na minimálně 4 akce.
• Podporu trvalého rozvoje aktivit a vybavení International Cultural Centre na Masarykově koleji a kolejích
Strahov, snažit se o vybudování obdobného centra na kolejích v Podolí.
• Spolu s ISC nabídnout studentům ČVUT v každém semestru minimálně 10 kurzů cizích jazyků,
vyučovaných studenty, rodilými mluvčími.
• Účast rodilých mluvčích z řad zahraničních studentů ve standardní výuce jazyků s úkolem informovat
studenty 1. ročníků o možnostech studia v zahraničí.
• Zavedení databáze VVVS pro účely evidence zahraničních cest, zahraničních návštěv, zahraničních
smluv a kontaktů, příjezdů a výjezdů studentů na RČVUT a doporučit její zavedení na všech součástech
ČVUT.
• Podání návrhu rozšířit oblasti financované v rámci Rozvojových programů MŠMT v programu rozvoje
mezinárodní spolupráce o podporu účasti zahraničních odborníků na MSc a PhD obhajobách.
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4. OBLAST STRUKTURY A INTEGRITY ČVUT
V rámci kontinuity posilování integrity ČVUT se jeví jako velmi reálné a přínosné následující aktivity:
• Podpora prohlubování integrity ČVUT ve studijních programech, společných vědeckých a tvůrčích
projektech, spolupráce na výzkumných záměrech a ve výzkumných centrech.
• Vytváření společných pracovišť, laboratoří a dalších celouniverzitních aktivit vznikajících na základě
mezifakultní spolupráce a spolupráce mezi katedrami (ústavy).
• Spolupráce součástí ČVUT v Praze při podpoře a rozšiřování činnosti Vědeckého inkubátoru ČVUT.
• Konkretizace přípravy založení Středočeského vědecko-technického parku (ve spolupráci s VŠCHT v
Praze a ČZU v Praze) na základě vyhodnocení studie proveditelnosti.
• Dopracování architektonicko - urbanistických studií aktualizujících Generel investičního rozvoje ČVUT a
jejich využívání formou aktuálních podkladů pro plánování přípravy investičních programů a zefektivnění
funkčního využití a provozu jednotlivých objektů a areálů univerzity.
• Zpracování časových návazností změn dislokace pracovišť ČVUT.
• Podpora rozvoje mimopražských pracovišť ČVUT v Praze (středisko Telč, středisko Děčín, středisko
Sezimovo Ústí, středisko Chomutov) při zajišťování potřeb pro jejich vzdělávací činnost.
• Podpora rozvoje Fakulty biomedicínckého inženýrství v Kladně.
• Optimalizace knihoven ČVUT.
• Zajištění každoroční aktualizace podkladů pro hodnocení univerzity (v rámci mezinárodního hodnocení
světových univerzit) a automatizované generování podkladů z databází IS ČVUT.
5. OBLAST PERSONÁLNÍ POLITIKY A KVALIFIKAČNÍHO RŮSTU
V oblasti personální politiky a kvalifikačního růstu vytvářet podmínky pro podporu kvalifikačního růstu pracovníků
s vynikajícími výsledky ve výzkumné, tvůrčí a vzdělávací činnosti, podporovat mladé a talentované pracovníky,
zaměřit se na získávání studentů, zejména doktorských studií, pro působení na ČVUT v Praze, získávat
významné odborníky z praxe a ze zahraničí pro působení na ČVUT v Praze.
K dosažení uvedených záměrů povede zejména:
• Vyžadování koncepce personální politiky od vedoucích pracovníků na všech úrovních.
• Podpora přijímání účinných opatření ke zlepšení kvalifikační a věkové struktury akademických
pracovníků.
• Oceňování význačných pedagogických a vědeckých osobností a tvůrčích týmů.
• Zvýšení počtu špičkových zahraničních odborníků v pozicích akademických pracovníků na ČVUT.
• Zajištění vysoké kvality habilitačních a jmenovacích řízení dodržováním vysoké náročnosti v hodnocení
uchazečů podle kvantifikovaných kritérií a zajišťováním účasti zahraničních odborníků s vysokou
kvalifikací v příslušných komisích.
• Vyžadování mezinárodní spolupráce, spolupráce s průmyslem a zapojením studentů v rámci výzkumné
činnosti.
• Postupné omezování počtu pracovníků nezapojených do výzkumných projektů a dalších tvůrčích
činností na pracovišti.
• Vyhledávání talentovaných studentů v průběhu studia a podpora jejich vstupu do doktorského studia.
• Zvyšování kvalifikace administrativních a dalších neakademických pracovníků.
• Příprava systému bonusů pro zaměstnance ČVUT.
6. OBLAST ROZVOJE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
V oblasti rozvoje informačních systémů v roce 2008 klást důraz zejména na:
• Zajištění kontinuity v přístupu k elektronickým informačním zdrojům pro VaV i pro vzdělávání po roce
2008, kdy skončí program 1N.
• Budování celoškolského systému eVŠKP jako digitálního repozitáře pro uchovávání a zpřístupňování
výsledků vzdělávání, výzkumu a vývoje a jako součásti budoucího národního systému šedé literatury.
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•
•
•

Vybudování a udržování procesního modelu pro zajištění integrity, konzistence a udržitelnosti IS.
Zvýšení úrovně zabezpečení všech částí IS, zajištění pravidelných bezpečnostních auditů a zavádění
PKI.
Rozšíření podpory rozhodování na všech úrovních univerzity prostřednictvím manažerské nadstavby
informačního systému (MIS).

7. OBLAST VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
V oblasti vnějších vztahů se rozvoj v roce 2008 zaměří zejména na:
• Analýzu procesu spolupráce s podniky v souladu se zpracovanou komunikační strategií ČVUT zacílenou
na podniky a instituce (např. formou anket a jiných vhodných komunikačních kanálů). Na základě
analýzy případně revidovat, upravit a modifikovat dosavadní cílové oblasti spolupráce a realizovat je.
• Pokračování v realizaci základních procesů spolupráce s podniky a institucemi v souladu s platnými
rámcovými smlouvami o spolupráci. Zejména zjišťovat odezvu praxe na pedagogický proces a ve
spolupráci s odborem pedagogiky a fakultami napomáhat při modernizaci a aktualizaci učebních plánů
jednotlivých pracovišť. Spolupracovat s podniky na projektech směřujících k praxím studentů (včetně
zahraničních) v průmyslu a v institucích a využívat trainee programů. Usilovat o uplatnění vědeckého a
výzkumného potenciálu ČVUT formou výzkumné a technické spolupráce (např. společné projekty,
testování v laboratořích ČVUT atd.). Podniky a instituce pravidelně informovat o dění na ČVUT formou
tištěného bulletinu a webového odkazu.
• Další prohlubování smluvní spolupráce s Městskou částí Praha 6, s Magistrátem hl. m. Prahy a s
Magistrátem města Kladna.
• Na základě těsné spolupráce s podniky informovat účinně Centrum kariérního poradenství o nabídkách
podniků.
• Vyhodnocení 1. etapy programu mentoring, na základě analýzy zavádění mentoringu do běžného života
univerzity a dosáhnout, aby jeho úroveň byla srovnatelná s úrovní na vyspělých evropských
univerzitách.
• Spolupráci se základními školami a s organizacemi, které sdružují jejich žáky, např. s Asociací malých
debrujárů ČR. Přibližovat jim populární formou vědu a techniku, motivovat je ke studiu technických
disciplín a podchytit výjimečné a nadané žáky jako budoucí studenty ČVUT.
• Vytváření pozitivního obrazu ČVUT u odborné a laické veřejnosti jako univerzity s 300 letou tradicí,
s vysokou kvalitou pedagogické a vědecké práce, s vynikajícími výsledky využitelnými pro praxi a
s vysokou úrovní kulturní a společenskou. Organizování akcí, na nichž se mohou pravidelně setkávat
pracovníci ČVUT s představiteli průmyslu, např. koncerty, plesy a jiné společenské akce. Iniciování
vzniku symfonického orchestru ČVUT, který by posilovat jméno ČVUT v ČR i v zahraničí.
• Pravidelné informování ČTK a médií prostřednictvím tiskových zpráv, tiskových konferencí, rozhovorů a
PR článků o dění na ČVUT s časovým předstihem. Navázání užší spolupráce s katedrami, fakultami a
jejich vedením pro získávání informací o vynikajících výsledcích z oblasti a vědy a výzkumu, o
vědeckých konferencích, studentských pracích, otevírání nových laboratoří, oborů atd. Usilovat, aby se
k odborným tématům vyjadřovali v médiích odborníci z ČVUT a tím zviditelňovat jméno ČVUT na
veřejnosti. Sledovat ohlas médií na pravidelné poskytování informací o dění na ČVUT. Vyhodnocovat
publicitu ČVUT.
8. OBLAST MARKETINGU A PROPAGACE
V roce 2008 bude v oblasti rozvoje marketingu činnost ČVUT zaměřena především na:
• Realizace nové marketingové strategie.
• Využívání studentských médií ke zlepšení informovanosti, včetně elektronických a tištěných
studentských časopisů.
• Podporu studentských kulturních a vzdělávacích projektů a vzniku nových zájmových klubů Studentské
unie ČVUT, podpora minoritních klubů.
• Zvýšení informovanosti o ČVUT prostřednictvím ČTK a dalších medií, zlepšení PR. Dobudovaní
databáze odborníků – mediálních specialistů ČVUT pro média.
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•
•
•
•

9.

Vytipování marketingově zajímavých oborů a jejich podpora všemi prostředky (zejména architektura,
informatika, biomedicína a další, tvorba nových oborů).
Zahájení činnosti Alumni klubu ČVUT.
Zapojení studentů ČVUT do propagace školy.
Srovnávání výsledků ČVUT s ostatními vysokými školami v rámci marketingových a PR organizací.

OBLAST EKONOMIKY A ŘÍZENÍ

Trvalým úkolem v oblasti ekonomiky a řízení je budování kvalitní vnitřní legislativy ČVUT a zapracování všech
legislativních změn, ke kterým dochází v roce 2007, do vnitřních předpisů školy. Hlavní úkoly v oblasti ekonomiky
a řízení se zaměří na:
• Vytvoření systému procesní řídicí dokumentace založené na závazných pravidlech její tvorby, přijetí a
dodržování.
• Dobudování profesionálně vybaveného organizačního útvaru pro organizaci a vedení výběrových řízení
a soutěží na všech úrovních.
• Dobudování kvalitního odboru interního auditu a kontroly pro aplikaci zákona o finanční kontrole.
• Zdokonalení analytického hodnocení průběžných i závěrečných výsledků hospodaření účetních středisek
školy s cílem předkládání aktuálních návrhů na optimalizaci finančních toků.
10. OBLAST INVESTIČNÍHO ROZVOJE
V roce 2008 bude investiční rozvoj ČVUT zaměřen na přípravu a realizaci těchto akcí:
• Dokončení projektové přípravy výstavby objektu „Nová budova ČVUT“ v Praze - Dejvicích a zahájení její
realizace.
• Průběžná revitalizace objektu „Technické menzy“ v Praze Dejvicích pro potřeby výuky.
• Rekonstrukce prostor stravování v budově B Fakulty stavební v Praze – Dejvicích.
• Realizace III. etapy komplexní výměny obvodových plášťů na monobloku v Praze - Dejvicích v rámci
snižování energetické náročnosti provozu objektů ČVUT.
• Revitalizace prostor bývalého kina Orlík v Praze – Dejvicích.
• Příprava využití objektu Masarykovy koleje pro výuku (po ukončení pronájmu ČSA).
• Projektová příprava výstavby univerzálního laboratorního objektu v areálu Dejvice.
• I. etapa rekonstrukce Bubenečské koleje.
• Opravy a údržba objektů kolejí v rámci areálu Strahov.
• Pokračování revitalizace areálu ČVUT na Karlově náměstí v Praze 2.
• Rekonstrukce poslucháren v objektu Fakulty dopravní v Praze 1, Konviktská ul.
• Revitalizace objektu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské v Praze 1, Břehová ul.
• Revitalizace objektu Betlémské kaple.
• Dokončení II. etapy rekonstrukce objektu Fakulty biomedicínckého inženýrství na Kladně.
• Dokončení projektové přípravy Akademického a komerčního komplexu „Dejvice Center“ na Vítězném
náměstí v Praze 6.

Příloha:
Seznam investičních akcí plánovaných k realizaci v roce 2008.
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Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti
ČVUT v Praze pro rok 2008 byla projednána ve Vědecké radě ČVUT v Praze dne 26. června. 2007.
Akademický senát ČVUT schválil Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové,
umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze pro rok 2008 dne 26. září. 2007.

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
rektor
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Příloha
Seznam investičních akcí plánovaných k realizaci v roce 2008
č.

Název akce

1. Rekonstrukce objektu č.p. 3105 kú Kročehlavy - Kladno II
2. Rekonstrukce Bubenečské koleje
3. Rekonstrukce prostor stravování v budově B Fakulty stavební
4. Revitalizace areálu Karlovo náměstí
5. Revitalizace areálu Strahov
6. Revitalizace Betlémské kaple
7. Revitalizace objektu Břehová
8. Rekonstrukce fasády monobloku Dejvice III. a IV. etapa
9. Revitalizace prostor bývalého kina Orlík
10. Revitalizace Technické menzy
11. Výstavba nové budovy ČVUT
12. Zastřešení atria v objektu D Fakulty stavební
13. Revitalizace objektu Horská
14. Revitalizace objektu monobloku Dejvice
15. Rekonstrukce poslucháren Konviktská
Celkem

Předpokládané náklady
(tis. Kč)
27 000
50 000
20 000
26 000
20 000
10 000
15 000
70 000
60 000
80 000
150 000
22 600
20 000
58 000
8 000
636 600

9

