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Preambule
Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT v Praze pro rok 2009 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 2009.
Zásadním cílem ministerstva zůstává i v roce 2009 další zvyšování konkurenceschopnosti vysokých škol
v národním i mezinárodním měřítku. Hlavní prioritní oblasti Aktualizace Dlouhodobého záměru MŠMT pro rok
2009 jsou:
I. počty studentů a sociální záležitosti,
II. rozvoj vysokých škol, včetně rozvoje materiálně technické základny a spolupráce s aplikační sférou,
III. rozvoj vysokých škol – výzkum, vývoj a inovace.
Hlavním strategickým cílem ČVUT v Praze je systematický rozvoj univerzity jako prestižní technické vzdělávací a
výzkumné instituce s významným postavením v evropském vzdělávacím a výzkumném prostoru.
Strategie rozvoje ČVUT vychází ze současného vývoje vzdělávání, ekonomiky a společnosti u nás i ve světě,
zohledňuje základní principy připravované transformace terciárního vzdělávání v ČR obsažené v návrhu tzv. Bílé
knihy terciárního vzdělávání, respektuje očekávaný demografický vývoj v České republice, výsledky evaluace
„Institutional Evaluation of the Czech Technical University in Prague“ (EUA 2004), Dlouhodobý záměr MŠMT a
jeho aktualizaci pro rok 2009 a rozvojové 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 ovlivňují výsledky hodnocení terciárního vzdělávání v ČR, provedeného OECD
v rámci projektu „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).
Pro stanovení prioritních oblastí rozvoje ČVUT pro rok 2009 a přípravu projektů do rozvojových programů MŠMT
na rok 2009 byla na ČVUT v roce 2008 zpracována SWOT analýza.
SWOT analýza ČVUT
SWOT analýza byla v roce 2008 postupně zpracována na úrovni Vedení ČVUT a na úrovni fakult ČVUT, ústavů a
dalších pracovišť ČVUT. Výsledky SWOT analýzy jsou uvedeny v Příloze 1.
Základní strategické cíle Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2009
Základní strategické cíle Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2009 (dále jen ADZ 09) se kryjí
s prioritními oblastmi vyhlášenými v Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti MŠMT pro oblast vysokých škol pro rok 2009. Podrobné rozpracování
jednotlivých priorit je dále uvedeno v kapitolách Prioritní oblast 1, Prioritní oblast 2 a Prioritní oblast 3.
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Kromě nově definovaných cílů jsou uvedeny i trvalé strategické cíle ČVUT a cíle Aktualizace Dlouhodobého
záměru ČVUT pro rok 2008, které pokračují i do roku 2009:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posilování vnitřní integrity školy a horizontální spolupráce mezi jejími součástmi.
Zvyšování vzdělávací a vědecké excelence ČVUT.
Posilování mezinárodní spolupráce ČVUT ve výuce i ve výzkumu.
Rozšiřování oboustranných mobilit studentů a akademických pracovníků.
Rozšiřování nabídky studijních programů (včetně programů pro zahraniční studenty).
Metodicky vést fakulty k rozšíření počtu studijních programům, které poskytují dvojí nebo společné diplomy.
Ve spolupráci s fakultami usilovat o získání zahraničních profesorů pro působení na ČVUT a nalézt
nejvhodnější formy jejich financování.
V programu rozvoje mezinárodní spolupráce v rámci Rozvojových programů MŠMT rozšířit oblasti
financované z těchto programů o podporu účasti zahraničních odborníků na MSc a PhD obhajobách.
Vyšší zapojení pracovišť ČVUT do mezinárodních vzdělávacích a výzkumných projektů a posilování a
rozšiřování spolupráce s průmyslem a institucemi.
Transformace knihoven ČVUT, realizace centrální knihovny ČVUT v souvislosti s výstavbou Národní
technické knihovny.
Vytvoření podkladových dokumentů pro založení jednotného systému řízení a měření kvality základních
aktivit ČVUT a zajištění jeho návaznosti na informační systém ČVUT.a
Pokračování v přípravě založení Fakulty komerčního inženýrství a managementu (pracovní název), vzniklé
transformací Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze.
Dokončit přípravu podkladů a zpracovat projekt k založení Fakulty informatiky.
Rozšiřování aktivit vzdělávacího střediska ČVUT ve Vietnamu.
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.
Výstavba Nové budovy ČVUT.
Pokračování příprav projektu založení Univerzitního centra pokročilých technologií (ve spolupráci s VŠCHT v
Praze a ČZU v Praze) a projektu revitalizace a dostavby Fakulty biomedicínského inženýrství na Kladně.
Pokračování příprav projektu Českého centra informatiky a kybernetiky ČVUT v Praze.
Pokračování v realizaci Institutu aplikovaných věd (IAV).
Podpora zakládání spin-off firem a jejich umístění ve Vědeckém inkubátoru ČVUT v Praze.
Průběžná revitalizace objektu „Technická menza“ pro potřeby výuky.
Dokončení projektové přípravy akademického a komerčního komplexu „Dejvice Center“ na Vítězném
náměstí.
Pokračování revitalizace areálu ČVUT na Karlově náměstí dle Generelu ČVUT.
Pokračování revitalizace univerzálního laboratorního objektu v Dejvicích.
Příprava využití objektu Masarykovy koleje po ukončení pronájmu ČSA.
Dobudování kvalitního odboru interního auditu kontroly pro aplikaci zákona o finanční kontrole.
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1. Prioritní oblast 1 - Počty studentů a sociální záležitosti
Anotace
V souvislosti s měnící se sociální stratifikací české společnosti a tedy také studentů, stejně jako s rostoucím
počtem zahraničních studentů, kteří již dnes tvoří významnou část celkového počtu členů akademické obce, je
třeba přizpůsobovat a rozčleňovat způsoby a metody sociální podpory pro potřebné studenty. ČVUT také musí
reagovat na změny v demografické struktuře České republiky, který se projevuje výrazným snížením velikosti
populačních ročníků odpovídajících obvyklému věku nastupujících studentů. ČVUT se také musí přizpůsobovat
vývoji na trhu práce a výrazně zvýšené poptávce po absolventech-inženýrech jak v České republice, tak v zemích
Evropské unie.
Stávající stav
Od roku 2004/2005 do akademického roku 2007/2008 počty studentů na ČVUT nadále vzrůstaly, i když nárůst
nebyl výrazný. Uvedený vývoj byl ovlivněn současně probíhajícím demografickým poklesem, takže se podíl
poprvé zapsaných studentů v akademickém roce 2008/2009 mírně snížil a nepřesáhne doporučené hodnoty
OECD (odhadem méně než 1,5 %).
V sociální oblasti má ČVUT v současné době rozvinutý systém podpory sociálních záležitostí studentů, který
vychází jednak z uzákoněných sociálních podpor pro studenty (ubytovací stipendium, sociální stipendium apod.),
které byly implementovány v období 2006 - 2008, jednak z iniciativy školy – Vedení i studentů (fungující poradna
pro handicapované studenty, psychologická, právní, studijní poradna atd., fungující Studentská unie ČVUT,
jakožto největší organizace svého druhu v ČR). ČVUT studentům poskytuje také ubytování na vlastních kolejích
a stravování v menzách.
Cíle pro rok 2009
ČVUT musí nárůst nově přijímaných studentů propojit s podporou rozvoje kvalitní, ale rozmanité studijní
nabídky, která bude schopna uspokojit různá očekávání i schopnosti studentů. Tato nabídka však v žádném
případě nebude implikovat pokles kvality absolventů studia. Jejím cílem je nárůst úspěšnosti v absolvování
studia v bakalářských programech a zachování nebo zvýšení úrovně studia v programech magisterských. Při
naplnění tohoto cíle lze očekávat udržení i zvýšení úspěšnosti absolventů na trhu práce.
Větší pozornost bude věnována uchazečům ze skupin sociálně a ekonomicky znevýhodněných, tedy ze skupin,
které jsou mezi studenty vstupujícími na vysokou školu dosud méně zastoupeny.
Konkrétně:
• další zjednodušení a elektronizace systému žádostí-rozhodnutí o jednotlivých stipendiích sociálního
charakteru a poplatcích za studium, přístup přes internet
• podpora studentů a uchazečů o studium se speciálními potřebami (závažně postižení pohybově, smyslově,
dále se závažným chronickým onemocněním, popř. s psychologickými a psychiatrickými poruchami, se
specifickými poruchami učení, např. dyslexie), zmapování dostupnosti a vhodnosti jednotlivých oborů pro
studenty s různými typy znevýhodnění, propagace vhodných oborů na specializovaných středních školách a
ve specializovaných organizacích občanů, zvýšení počtu fyzicky handicapovaných studentů na ČVUT
• uvádění do praxe a důsledné uplatňování vzniklých pravidel pro studium studentů se speciálními potřebami
na součástech ČVUT (Metodický pokyn prorektora a novelizace Studijního a zkušebního řádu)
• rekonstrukce vybraných ubytovacích a stravovacích kapacit
• další optimalizace systému ubytování studentů s ohledem na měnící se požadavky studentů a fakult; se
snahou garantovat ubytování všech zájemců-studentů s trvalým bydlištěm mimo Středočeský kraj, podpora
studentů se speciálními potřebami.
• podpora studentských volnočasových aktivit studijního, kulturního, sportovního a společenského charakteru,
především v rámci Studentské unie ČVUT.
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Kontrolovatelné výstupy
Nárůst počtu studentů bude odpovídat nárůstu, který je důsledkem počtu přijímaných studentů v uplynulých
letech. Pokud bude dosaženo nárůstu nově přijímaných studentů, bude odpovídat maximálně průměru vyspělých
zemí OECD (méně než 3 %) a bude zaměřen i na sociálně a ekonomicky znevýhodněné skupiny. Dalšími
kontrolovatelnými výstupy jsou fungující poradna pro studenty se speciálními potřebami a studenty ze
znevýhodněných skupin, rekonstruované objekty kolejí a optimalizovaný systém ubytování.
Předpokládané zdroje
• rozvojové programy MŠMT
• příspěvek ze státního rozpočtu
• dotace ze státního rozpočtu
• poplatky za studium podle § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů
Způsob kontroly
• výsledky hodnocení a úspěšnost podaných projektů podporující různost nabídky studijních programů a
podporu sociálních záležitostí studentů
• kontrola dodržování implementačních plánů započatých projektů
Pozn.: Většina podnětů v této prioritní oblasti směřuje k naplnění opatření soustředěných ve SWOT analýze
(Příloha 1) v sekcích „Příležitosti“ opatření k bodu „Poptávka po studentech“) a „Ohrožení“ (opatření k bodu
„Pokles kvality výuky“).
Tématicky jsou podněty rozpracovány ve skupině decentralizovaných projektů programů 3, 4, 6, 7 a 9 a ve
skupině centralizovaných projektů programů 4 a 6.
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2. Prioritní oblast 2 - Rozvoj vysokých škol, včetně rozvoje materiálně technické
základny a spolupráce s aplikační sférou
Priorita 1: Rozvoj materiálně technické základny v rámci operačních programů i v rámci tzv.
Programového financování (Programů reprodukce majetku)
Anotace
V souladu se záměrem aktualizace cílů jsou priority ČVUT stanoveny na základě vyhodnocení současného stavu
(SWOT analýza) s cílem zabezpečit výukové a výzkumné programy připravované v rámci dlouhodobého záměru.
Jedná se především o vytvoření nových výukových prostorů potřebných pro tyto činnosti a modernizaci
stávajících výukových prostor.
Záměrem je soustředit se na novou výstavbu, rekonstrukce a modernizace stávajících objektů a částí budov,
které zásadně ovlivňují snižování energetické náročnosti jejich provozu. Systémovou snahou je využívat
vícezdrojového financování.
a) Na základě zkušeností, které má řada pracovišť ČVUT s projekty předloženými do JPD3, JPD2 a RLZ, dále
do operačních programů Praha Adaptabilita (OPPA) a Praha Konkurenceschopnost (OPPK), budou
předloženy dále uvedené projekty do operačních programů VaVpI, OPPK, OPVK a OPŽP:
• Institut aplikovaných věd (výstavba budovy IAV na Praze 8, infrastruktura a přístrojové vybavení) OPPK
• Univerzitní centrum pokročilých technologií na Kladně - OP VaVpI
• Revitalizace stávajících fasádních a střešních plášťů s využitím operačního programu „Životního
prostředí – prioritní osa 3a) Realizace úspor energií“. Jedná se zejména o tyto akce:
 dokončení rekonstrukce fasádního pláště monobloku Dejvice
 rekonstrukce fasádního pláště objektů Fakulty stavební
 rekonstrukce fasádního pláště Technické menzy
 rekonstrukce fasádní pláště Studentského domu
 rekonstrukce fasádního pláště objektu Kladno Sítná (výšková budova KOKOS)
 realizace dalších opatření vyplývajících z energetických auditů
Projekty předkládané do operačního programu OPPA budou vycházet především z výsledků hodnocení
projektů podaných z ČVUT do 1.výzvy OPPA.
b) V systému vícezdrojového financování jsou uvažovány následující akce:
• výstavba Nové budovy ČVUT Dejvice, která umožní výrazně snížit deficit potřebných výukových ploch
pro obory, které vykazují dlouhodobě nejvyšší poptávku ze strany uchazečů o studium (s využitím
kombinace státní dotace a vlastních zdrojů)
• rekonstrukce a modernizace stávajících objektů s využitím kombinace státní dotace a vlastních zdrojů:
 revitalizace objektu Masarykova kolej (nová budova); po ukončení dlouhodobého pronájmu budou
dílčí přestavbou získány další výukové prostory umožňující další integraci součástí ČVUT do
dejvického areálu
 revitalizace původního objektu Technická menza, která probíhá formou realizace dílčích
etap, v rámci nichž dochází k přestavbě na výukové prostory
 modernizace výukových a laboratorních prostorů objektů „A“ „B“ „C“ a „D“ Fakulty stavební
 modernizace poslucháren v rámci komplexní revitalizace Monobloku Dejvice
 modernizace jednotlivých objektů v lokalitě Starého a Nového Města (Karlovo náměstí, Horská,
Břehová, Trojanova, Konviktská, areál Betlémské kaple)
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Stávající stav
V současné době byly dokončeny následující akce :
• rekonstrukce objektu č.p. 3105, Kročehlavy - Kladno - 2. část
• koleje Podolí, rekonstrukce bloku F
• zastřešení atria v objektu D, Thákurova
V roce 2008 jsou k zahájení připravené následující investiční akce:
• revitalizace areálu Karlovo náměstí - využití dvorního prostoru
• zastřešení II. dvora, Břehová
• rekonstrukce studijního oddělení, Konviktská
• stavební úpravy v rámci půdní vestavby, Konviktská
• rekonstrukce objektu Horská - I. Etapa
• rekonstrukce poslucháren 266 a 366, Technická
• rekonstrukce prostor stravování v budově B, Thákurova
• rekonstrukce Bubenečské koleje
• revitalizace halových laboratoří, Dejvice
Realizace části těchto akcí je podmíněna zvýšením objemu přidělených finančních prostředků ze státní dotace.
Cíle pro rok 2009
Cílem pro rok 2009 je jednak dokončit rekonstrukce zahájené v roce 2008
• rekonstrukce poslucháren 266 a 366, Technická
• rekonstrukce prostor stravování v budově B, Thákurova
• rekonstrukce Bubenečské koleje
• rekonstrukce objektu Horská - I. Etapa
a jako nové zahájit tyto akce:
• rekonstrukce objektů A, B, C, D, Thákurova
• revitalizace objektu Jugoslávských partyzánů č.p. 1580/3
• revitalizace objektu monobloku, Technická
• rekonstrukce objektu Masarykových kolejí (po ČSA)
• revitalizace areálu Karlovo náměstí
• revitalizace prostor bývalého kina Orlík a výstavba Intermediálního centra.
• revitalizace areálu Podolí
• opravy v areálu Strahov
• revitalizace Betlémské kaple
• komplexní rekonstrukce obvodových plášťů objektů ČVUT
Současně s probíhajícími akcemi bude v roce 2009 prováděna příprava významných investic plánovaných
v dalších letech. V této oblasti se jedná zejména o Univerzitní centrum pokročilých technologií na Kladně, Český
institut informatiky a kybernetiky (Centrum excelence Antonína Svobody) v Praze-Dejvicích, Institut aplikovaných
věd - společný projekt s Akademií věd ČR na Mazance v Praze 8 a projekt revitalizace a dostavby Fakulty
biomedicínského inženýrství na Kladně.
Kontrolovatelné výstupy v roce 2009
• počty úspěšných projektů
• plnění harmonogramů započatých projektů
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Předpokládané zdroje
• operační programy SF EU
• vícezdrojové financování
Způsob kontroly
• výsledky hodnocení a úspěšnost podaných projektů
• kontrola dodržování implementačních plánů započatých projektů
Pozn.: Většina podnětů v této prioritní oblasti směřuje k naplnění opatření soustředěných ve SWOT analýze
(Příloha 1) v sekcích „Silné stránky“ (opatření k bodu „Vědecký potenciál“), „Slabé stránky“ (opatření k bodu
„Nesystémové využití prostor“) a „Ohrožení“ (opatření k bodu „Nejasnost zaměření univerzity – věda x výuka“).
Tématicky jsou podněty rozpracovány ve skupině decentralizovaných projektů k programům 5 a 9 a ve skupině
centralizovaných projektů k programu 3.
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Priorita 2: Implementace národní soustavy kvalifikací na úrovni jednotlivých vysokých škol
Anotace
Při přípravě nových studijních programů a inovaci stávajících studijních programů je třeba postupovat s ohledem
na vytváření jednotného evropského vzdělávacího prostoru a používat deskriptory, na kterých bude založena
národní soustava kvalifikací. Připravit pilotní projekt pro naše podmínky.
Stávající stav
Analýza současného/výchozího stavu v dané oblasti neexistuje, je třeba se na implementaci národní soustavy
kvalifikací připravit včas.
Cíle pro rok 2009
Aktivity v této prioritě připraví podmínky pro vytvoření nového pojetí vymezování a popisování vzdělávání.
Podstatným rozdílem je posun k výsledkům (výstupům) z učení, jejichž pomocí je možno porovnávat kvalifikace
podle jejich obsahu a profilu, a nikoli podle metod a postupů poskytování vzdělání. Činnosti budou směřovat
k vytvoření jednotného jazyka a metodologie pro potřebné popisy a definice v pracovních týmech, které vytvoří
bázi pro stanovení deskriptorů ve vybraných oborech na ČVUT.
Kontrolovatelné výstupy
Kontrolovatelné výstupy/indikátory (kvantitativní i kvalitativní) budou tvořit názvy deskriptorů, popisy výstupů ze
studia a získaných kompetencí, definice profilů absolventa podle nových kriterií.
Předpokládané zdroje
• rozvojové programy MŠMT
Způsob kontroly
• nově definované studijní programy
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Priorita 3: Vyhodnocení provedené restrukturalizace studijních programů a jejich inovace
Anotace
Analýza a zhodnocení restrukturalizace studijních programů povede ke zvýšení kvality výuky, ukáže výhody a
zhodnotí změny a využije je pro nové aktivity.
Stávající stav
Analýza současného/výchozího stavu v dané oblasti vychází z vyhodnocení předchozích postupů, poučení
z případných chyb a doporučení optimálních postupů pro nové programy v integraci s prioritou „Implementace
národní soustavy kvalifikací na úrovni jednotlivých vysokých škol“. V rámci návrhů rozvojových programů MŠMT
bylo pro rok 2009 připraveno 5 projektů, které charakterizují uvedené kontrolovatelné výstupy.
Cíle pro rok 2009
Cílem je shrnout zkušenosti získané v průběhu přechodu na strukturované studium na ČVUT v Praze, definovat
přínosy a kvalitativně i kvantitativně je vyhodnotit, poučit se z případných negativních jevů a vytvářet zpětné
vazby vedoucí k zlepšování náplně i metod výuky.
Kontrolovatelné výstupy
Kontrolovatelné výstupy/indikátory (kvantitativní i kvalitativní) tvoří optimální znaky studijního programu, definice
studijních výstupů a kompetencí. V rámci ČVUT jsou tyto výstupy rozpracovány v následujících dílčích tématech:
•
•
•
•

vyhodnocení přechodu na strukturované studium na ČVUT
vyhodnocení přechodu na strukturované studium a analýza výsledků přechodu na Fakultě stavební
analýza restrukturalizace studijního oboru Biomedicínský technik na Fakultě biomedicínského inženýrství
analýza restrukturalizace výuky na Ústavu urbanismu na Fakultě architektury

Předpokládané zdroje
• rozvojové programy MŠMT
Způsob kontroly
• nově definované programy a jejich počet
• výsledky analýz
Pozn.: Většina podnětů v této prioritní oblasti směřuje k naplnění opatření soustředěných ve SWOT analýze
(Příloha 1) v sekcích „Silné stránky“ (opatření k bodu „Osobnosti“), „Slabé stránky“ (opatření k bodu
„Konzervativnost univerzity – uzavřenost fakult a kateder “) a „Ohrožení“ (opatření k bodu „Pokles kvality výuky“).
Tématicky jsou podněty rozpracovány ve skupině decentralizovaných projektů k programům 3 a 9.
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Priorita 4: Podpora oboustranné mobility studentů a pracovníků vysokých škol
Anotace
Naplňování této priority je jedním z hlavních cílů a opatření SWOT analýzy ČVUT. Ze SWOT analýzy vyplývá, že
silnou stránkou ČVUT je trvalá podpora a pozornost, věnovaná mladým pracovníkům a získávání zahraničních
pracovníků pro působení na ČVUT.
ČVUT si je rovněž vědomo dalších rezerv, které má v oblasti podpory odborných pobytů mladých pracovníků ve
věku do 35 let i dalších pracovníků ČVUT na zahraničních univerzitách, v motivaci návratu pracovníků na
pracoviště ČVUT i v oblasti podpory zahraničních pracovníků přijíždějících na ČVUT.
Příležitosti, které v této prioritě ČVUT má, se soustřeďují především do oblasti získání většího počtu zahraničních
studentů, rozšíření počtu studijních programů a oborů vyučovaných v anglickém jazyce a na zvýšení kvality
webových stránek v cizích jazycích.
Stávající stav
ČVUT má velmi dobré výsledky v oblasti jak výjezdů studentů na zahraniční univerzity a přijímání zahraničních
studentů (zejména v rámci programu ERASMUS), tak i v oblasti výjezdů pedagogického a vědeckého personálu
univerzity na zahraniční pracoviště. Podstatně slabší jsou aktivity získávání zahraničních studentů k plnému
studiu a aktivity zajišťující dlouhodobé působení kvalitních zahraničních profesorů na ČVUT. V rámci univerzity je
rovněž málo pracovníků ČVUT se zahraniční pedagogickou nebo vědeckou zkušeností.
Cíle pro rok 2009
Aktivity této priority směřují ke zvýšení pozornosti talentovaným studentům (zlepšování podmínek pro dosahování
výrazných studijních a odborných výsledků, stáže, včasné zapojování do řešení kvalitních mezinárodních
projektů) bezprostředně po ukončení studia s cílem jejich uplatnění ve vědeckých a odborných týmech pracovišť
ČVUT nebo AV ČR.
Kontrolovatelné výstupy
Naplňování priority bude kontrolováno v rámci monitorovacích zpráv, závěrečných zpráv a v rámci oponentur
k rozvojovým projektům podaným v rámci této priority, především
• realizace společného magisterského oboru "Advanced Master’s in Structural Analysis of Monuments and
Historical Constructions" (SAHC)
• podpora působení významných zahraničních akademických pracovníků na ČVUT
• příprava společného magisterského studijního programu evropských univerzit pro studenty ze třetích zemí
• stipendijní program ČVUT pro nadané zahraniční studenty
• propagace technických oborů na evropských veletrzích pomaturitního vzdělávání pro zvýšení počtu
zahraničních studentů ČVUT
• spolupráce fakult a pracovišť ČVUT se zahraničními univerzitami, internacionalizace doktorského studia, atd.
(např. projekty Fakulty architektury, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské)
• modernizace laboratoří a jejich vybavení pro dosahování špičkové úrovně vzdělávání inženýrů
Předpokládané zdroje
• rozvojové programy MŠMT
• operační programy SF EU (OPPA, OP Nadnárodní, OP Meziregionální spolupráce, OP Lidské zdroje a
zaměstnanost)
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Způsob kontroly
• monitorovací zprávy, závěrečné zprávy a oponentury k rozvojovým projektům
• monitorovací ukazatele operačních programů
Pozn.: Většina podnětů v této prioritní oblasti směřuje k naplnění opatření soustředěných ve SWOT analýze
(Příloha 1) v sekcích „Silné stránky“ (opatření k bodům „Osobnosti“ a „Vědecký potenciál“), „Slabé stránky“
(opatření k bodům „Věková struktura “ a „Málo zahraničních pracovníků a pracovníků se zahraniční zkušeností“).
Tématicky jsou podněty rozpracovány ve skupině decentralizovaných projektů k programům 4 a 7 a ve skupině
centralizovaných projektů k programu 1.
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Priorita 5: Podpora přípravy projektů do operačních programů
Anotace
V rámci této priority budou realizovány dílčí záměry pro přípravu podkladů a projektů do operačních programů
Praha Adaptabilita (OP PA), Praha Konkurenceschopnost (OP PK), Vzdělávání pro Konkurenceschopnost (OP
VK) a operačních programů Věda a výzkum pro inovace (VaVpI) a Podnikání pro Inovace (PI). Současně bude
posílen management přípravy těchto projektů z pozic R ČVUT. Na základě SWOT analýzy bude Vedení ČVUT
usilovat o zřízení centra pro přípravu a zpracování projektů do operačních programů i projektů do grantových
soutěží EU
Stávající stav
Pro koordinaci a konzultace v oblasti přípravy projektů do OP je vyčleněna část kapacity Odboru rozvoje ČVUT.
Služby tohoto odboru ovšem zdaleka nepokrývají problematiku v potřebné šíři.
Cíle pro rok 2009
• využít všechny možnosti pro přípravu projektů do operačních programů
• zajistit funkční centrální podporu přípravy a zpracování projektů do operačních programů i projektů do
grantových soutěží EU (např. 7. RP)
•
zlepšit podmínky pracovníků připravující projekty do OP SF EU
Kontrolovatelné výstupy
Naplňování této priority bude kontrolováno v rámci monitorovacích zpráv, závěrečných zpráv a v rámci oponentur
k podaným rozvojovým projektům, především
• zřízení centra pro přípravu a zpracování projektů do operačních programů i projektů do grantových soutěží
EU
• zpracování projektu "Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef", (OP VaVpI)
• zpracování projektu na vybavení laboratoře plastů, mikroskopie a tribometrie (OP PA)
• zpracování projektu pro založení univerzitní školky (OP PA)
• zpracování projektu Biokos Kladno (OP VaVpI se synergií připravovaných projektů OP VK)
Předpokládané zdroje
• rozvojové programy MŠMT
• vlastní zdroje
• operační programy OP PA, OP PK, OP VK, VaVpI, PI.
Způsob kontroly
počet projektů podaných do příslušných operačních programů a úspěšnost přijetí podaných projektů

•

Pozn.: Většina podnětů v této prioritní oblasti směřuje k naplnění opatření soustředěných ve SWOT analýze
(Příloha 1) v sekcích „Silné stránky“ (opatření k bodu „Vědecký potenciál“), „Příležitosti“ (opatření k bodům
„Využití evropských financí“ a „Spolupráce s podnikatelskou sférou“) a „Ohrožení“ (opatření k bodu „Snížení
financování ze SR“).
Tématicky jsou podněty rozpracovány ve skupině decentralizovaných projektů k programu 5 a ve skupině
centralizovaných projektů k programu 3.
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Priorita 6: Podpora mladých lidí sociálně, ekonomicky i zdravotně znevýhodněných při vstupu do studia,
během studia i po jeho absolvování
Anotace
ČVUT má velmi dobré výsledky v projektech zaměřených na podporu znevýhodněných studentů. Záměrem
naplňování této priority je udržení současné pozornosti této problematice a zapojení více pracovišť do vývoje
potřebných aktivit.
Stávající stav
V roce 2007 byl řešen centralizovaný projekt „Podpora integrace zdravotně handicapovaných studentů na
ČVUT“, který koordinovala pracoviště FJFI a R ČVUT. Tématika je opakovaně zařazována do rozvojových
projektů a úspěšnost jejího řešení je velmi dobrá.
Cíle pro rok 2009
udržet úspěšnost řešení problematiky z minulých let
připravit další nové aktivity
zapojit do řešení priority další pracoviště ČVUT

•
•
•

Kontrolovatelné výstupy
Výstupy priority budou kontrolovány v rámci monitorovacích zpráv, závěrečných zpráv a v rámci oponentur
rozvojových projektů, především projektů:
• příprava, realizace a provoz stavebních úprav pro zdravotně handicapované studenty
• snižování nerovnosti v přístupu k VŠ vzdělání pro studenty ze znevýhodněných skupin v Severočeském kraji
• rozvoj poradenství a odborné pomoci pro znevýhodněné skupiny studentů Fakulty biomedicínského
inženýrství
• zvyšování úrovně informační a poradenské péče pro zdravotně handicapované studenty
Předpokládané zdroje
• rozvojové programy MŠMT
Způsob kontroly
• monitorovací zprávy, závěrečné zprávy a oponentury k rozvojovým projektům
Pozn.: Většina podnětů v této prioritní oblasti směřuje k naplnění opatření soustředěných ve SWOT analýze
(Příloha 1) v sekcích „Příležitosti“ (opatření k bodu „Poptávka po absolventech“) a „Ohrožení“ (opatření k bodu
„Pokles kvality výuky“).
Tématicky jsou podněty rozpracovány ve skupině decentralizovaných projektů k programu 6 a ve skupině
centralizovaných projektů k programu 4.
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Priorita 7: Podpora talentovaných studentů a absolventů bezprostředně po ukončení studia
Anotace
Záměrem je věnovat se magisterským a doktorským studentům s výrazným talentem a podpořit je po ukončení
studia. Intenzita pozornosti musí být podstatně vyšší, než tomu bylo v minulých letech. Cílem je získat nadané
studenty a doktorandy k práci na fakultách i po dokončení studia. Je to jednou z hlavních priorit a opatření SWOT
analýzy ČVUT.
Stávající stav
Analýza současného/výchozího stavu v dané oblasti ukazuje, že studenty je třeba vyhledávat podle definovaných
kriterií a vytvořit podmínky pro optimální využití jejich talentu, a pokud ukončí studium a zůstanou po studiu
v akademickém prostředí, optimalizovat jejich odborný a kariérní růst.
Cíle pro rok 2009
Aktivity dané priority směřují ke zvýšení pozornosti talentovaným studentům (zlepšování podmínek pro
dosahování výrazných studijních a odborných výsledků, stáže, včasné zapojování do řešení kvalitních
mezinárodních projektů) bezprostředně po ukončení studia s cílem jejich uplatnění ve vědeckých a odborných
týmech pracovišť ČVUT nebo AV ČR.
Kontrolovatelné výstupy
Výstupy budou kontrolovány v rámci monitorovacích zpráv, závěrečných zpráv a v rámci oponentur k rozvojovým
projektům podaným především v oblastech
• individuální rozvoj talentů na ČVUT mezi doktorandy a mladými postdoktorandy
• profesní rozvoj mladých pracovníků na fakultách a součástech ČVUT (např. na FSv, FEL, FJFI, FA, KÚ, atd.)
• podpora mezinárodní soutěže STOČ (Studentská tvůrčí a odborná činnost) stavebních fakult České a
Slovenské republiky
Předpokládané zdroje
• rozvojové programy MŠMT
Způsob kontroly
• sledování a vyhodnocování výsledků podporovaných studentů
• monitorovací zprávy, závěrečné zprávy a oponentury k rozvojovým projektům
Pozn.: Většina podnětů v této prioritní oblasti směřuje k naplnění opatření soustředěných ve SWOT analýze
(Příloha 1) v sekcích „Silné stránky“ (opatření k bodu „Osobnosti“ a „Vědecký potenciál“), „Slabé stránky“
(opatření k bodu „Věková struktura“ a „Málo zahraničních pracovníků a pracovníků se zahraniční zkušeností“) a
„Příležitosti“ (opatření k bodu „Poptávka po absolventech“).
Tématicky jsou podněty rozpracovány ve skupině decentralizovaných projektů k programům 7 a 9.
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Priorita 8: Spolupráce s aplikační sférou
Anotace
Cílem této priority je nadále rozvíjet vztahy s aplikační sférou, založení funkčního útvaru komercionalizace a
zvýšit hmotnou zainteresovanost řešitelů na komercionalizaci výstupů vědeckovýzkumného procesu. Dále pak
vytváření společných center a laboratoří s průmyslem a podpora akreditací laboratoří ČVUT.
Naopak, rozvoj ČVUT v této oblasti může omezit nízký podíl podpory získávané z privátní sféry, grantů a OP EU
a omezená spolupráce ČVUT s externisty (VVŠ, průmysl, státní správa, EU) při přípravě a oponentuře studijních
programů.
Stávající stav
Spolupráci s aplikační sférou zajišťuje Odbor vnějších vztahů R ČVUT. Činnost v této oblasti vychází ze studie
„Komunikační strategie pro spolupráci s podniky“, schválené Vedením ČVUT dne 11. 12. 2006. Při realizaci
komunikační strategie vznikla databáze podniků optimalizovaná podle parametrů relevantních k potřebám ČVUT.
S databází se soustavně pracuje. Výsledkem komunikační strategie je soustavná aktivní spolupráce s 28 firmami
a organizacemi – partnery ČVUT, která spočívá zejména v
• zapojení podniků a institucí do výchovy a vzdělávání studentů ČVUT formou
 přednášek a seminářů
 vedení diplomových prací
 nabídek pracovních příležitostí pro studenty a absolventy
 pořádání exkurzí, apod.
• sponzoringu ČVUT
Spolupráce s partnery a eventuálně s dalšími podniky a institucemi se mj. využívá při kariérním poradenství.
V rámci kariérního poradenství pro studenty ČVUT byla v roce 2008 zahájena série seminářů zaměřujících se na
rozvoj „soft-skills“ dovedností. V seminářích působí většinou specialisté ze spolupracujících podniků.
Aplikační sféra (průmysl a instituce) je pravidelně informována o významných výsledcích vědecké a výzkumné
činnosti a o novinkách a zajímavostech na ČVUT prostřednictvím tištěného čtvrtletníku TechniCall, který je
rozesílán na základě komunikační strategie partnerům ČVUT a vedení dalších významných subjektů aplikační
sféry.
Cíle pro rok 2009
• prohloubit spolupráci se stávajícími partnery a rozšířit jí o další aktivity a zároveň navázat nové spolupráce s
dalšími firmami podle zpracované komunikační strategie; jde o dynamický proces
• navázat na úspěch seminářů z oblasti kariérního poradenství, rozšířit nabídku o další témata vyplývající
z průzkumu mezi studenty. Tím bude naplňován požadavek aplikační sféry na lepší vybavení studentů
v oblasti tzv. „soft-skills“ a bude podporován osobnostní rozvoj studentů ČVUT a jejich snadnější uplatnění
v praxi. Bude se mj. využívat zkušeností získaných v této aktivitě v roce 2008
• zvýšit informovanost průmyslu o ČVUT a jeho výsledcích v oblasti vědy a výzkumu a vzdělávací činnosti
nejen mezi firmami v České republice, ale i v zahraničí. Připravit proto anglickou verzi čtvrtletníku TechniCall
a tak usnadnit navazování spolupráce se zahraničními subjekty, jejichž zájem o kontakty s ČVUT neustále
vzrůstá
• aktualizovat případovou studii ČVUT vzniklou ve spolupráci s firmou CzechInvest a vytvořit její anglickou
verzi
Kontrolovatelné výstupy
Kontrolovatelné výstupy naplňování této priority tvoří:
• systematické získávání partnerů mezi podniky a institucemi, kteří budou na základě smluv spolupracovat
s ČVUT v celé řadě oblastí, jako je např. technická pomoc při budování laboratoří, oponentura studijních
programů, výměna přednášejících, apod.
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•
•

zpracovávat a rozšiřovat informaci o odezvě praxe na pedagogický proces a ve spolupráci s Odborem pro
studium a studentské záležitosti R ČVUT a s fakultami iniciovat na jejím základě modernizaci a aktualizaci
studijních programů jednotlivých pracovišť
vyvinout atraktivní webovou prezentaci ČVUT umožňující moderně, efektivně a srozumitelně komunikovat
s podnikatelskou sférou

Předpokládané zdroje
• operační programy VaVpI a VK
• rozvojové programy MŠMT
• vlastní zdroje
• sponzorské prostředky z privátní sféry a od firem
Způsob kontroly
• naplňování priority bude kontrolováno v rámci informací o plnění výstupů, které bude předkládat prorektor
pro vnější vztahy na porady Vedení ČVUT
Pozn.: Většina podnětů v této prioritní oblasti směřuje k naplnění opatření soustředěných ve SWOT analýze
(Příloha 1) v sekcích „Příležitosti“ (opatření k bodu „Spolupráce s podnikatelskou sférou“) a „Ohrožení“ (opatření
k bodům „Snížení financování ze SR“ a „Nejasnost zaměření univerzity – věda x výuka“).
Tématicky jsou podněty rozpracovány ve skupině decentralizovaných projektů k programu 9.
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Priorita 9: Podpora vzdělávání seniorů
Anotace
Vzdělávání seniorů přispívá k udržení konsistence společnosti. Na ČVUT úspěšně probíhají řadu let programy
Univerzity třetího věku (U3V), ale i dalšími programy pro vzdělávání a rekvalifikaci odborníků.
Stávající stav
Kurzy univerzity třetího věku probíhají na šesti fakultách ČVUT a na ÚTEF se soustředěním na zájemce, kteří
rozšíření odborných znalostí a neprofesních dovedností považují za nezbytné pro plnohodnotný život.
V současné době každoročně přibývá zájemců a zvyšuje se také nabídka tématických zaměření kurzů, v kterém
převažují dovednosti týkající se práce s počítačem a jeho aktivní využívání ke komunikaci a dalším činnostem
souvisejících s učením. Účast seniorů ve výukovém programu univerzity je obohacením nejen pro účastníky
kurzů U3V, ale přináší zkušenosti s mezigeneračním dialogem přednášejícím.
Cíle pro rok 2009
Aktivity v této oblasti budou směřovat k rozšíření nabídky kurzů a k vytvoření podmínek zavedení širšího bloku
vyučovaných předmětů uspořádaného tématicky do jednoho většího celku tak, aby se mohl otestovat zájem o
postupný přechod a také zjistit možnosti zavedení skutečného uceleného studijního programu U3V jak na straně
seniorů, tak z hlediska materiálních podmínek a zdrojů univerzity.
Kontrolovatelné výstupy
Naplňování této priority je soustředěno na vybudování centrálního pracoviště U3V na R ČVUT a zaměřeno na
programy U3V připravené na fakultách ČVUT pro vzdělávání seniorů především v problematice:
• biomedicínské techniky
• diagnostiky staveb a ochraně proti vodě a vlhkosti
• nových a perspektivních měřicích technologií v aplikované fyzice
• využití moderních informačních technologií
a na
• všeobecný rozvoj tělesné kultury seniorů na ČVUT v Praze prostřednictvím pohybových aktivit
Předpokládané zdroje
• rozvojové programy MŠMT
• zdroje z prostředků programů MPSV věnovaných vzdělávání starší generace
Způsob kontroly
• monitorovací zprávy, závěrečné zprávy a oponentury k rozvojovým projektům
Pozn.: Většina podnětů v této prioritní oblasti směřuje k naplnění opatření soustředěných ve SWOT analýze
(Příloha 1) v sekci „Ohrožení“ (opatření k bodu „Snížení financování ze SR“).
Tématicky jsou podněty rozpracovány ve skupině decentralizovaných projektů k programu 8.
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Priorita 10: Odstraňování slabých a/nebo podpora silných stránek ČVUT založená na důsledné SWOT
analýze předchozího vývoje a současného stavu.
Anotace a stávající stav:
Na základě analýzy rozvoje ČVUT v minulých letech a jeho současného stavu byla na úrovni Vedení ČVUT,
fakult a součástí zpracována v roce 2008 SWOT analýza (Příloha 1). SWOT analýza vymezila oblasti, ve kterých
by ČVUT mělo své aktivity výrazně posílit a rozšířit (tzv. slabé stránky) a současně definovala ty oblasti, které
vzhledem k historickému vývoji a současné úrovni považuje ČVUT za svoje přednosti (tzv. silné stránky), a které
by mělo nadále rozvíjet a posilovat.
Oblasti, do kterých bude ČVUT směřovat opatření k jejich odstranění a podporovat jejich rozvoj:
1. Zlepšování věkové struktury pracovníků na ČVUT:
• motivace ke kariérnímu růstu pracovníků (i vedoucích pracovníků)
• motivace vedoucích pracovišť ke zlepšení věkové struktury na pracovištích
• podpora odborných pobytů mladých pracovníků ČVUT do 35 let na zahraničních univerzitách a
pracovištích
• podpora přijímání mladých akademických pracovníků ze zahraničí na ČVUT
2. Odstraňování konzervativnosti univerzity a uzavřenosti fakult a kateder:
• podpora horizontální spolupráce pracovišť v oblasti vědy a výzkumu
• podpora vytváření studijních programů v rámci horizontální prostupnosti v rámci ČVUT
3. Zvýšení vymahatelnosti rozhodnutí:
• větší finanční motivace (resp. sankce při neplnění rozhodnutí)
4. Optimalizace využití prostor ČVUT:
• redislokace k optimalizaci prostorů jednotlivých fakult a součástí ČVUT
• maximální využití současných zdrojů
• příprava centrálního plánování využití poslucháren
• zavedení pružného systému výměny prostor mezi fakultami a součástmi ČVUT
5. Posilování komunikace mezi součástmi (vzájemná důvěra):
• teambuilding
• zpřístupňování závěrů z jednání orgánů ČVUT na novém Inforeku
• prezentace dobrých příkladů
• přesný popis pravidel spolupráce ve všech oblastech (např. popis pravidel pronájmů prostor a placení
pronájmů)
6. Zvýšení počtu zahraničních pracovníků a pracovníků se zahraniční zkušeností na ČVUT:
• podpora pobytů pracovníků ČVUT na zahraničních univerzitách a vědeckovýzkumných pracovištích
• zvýšení motivace návratů mladých pracovníků ze zahraničí
• podpora přijíždějících zahraničních pracovníků
V oblastech, ve kterých má ČVUT přednosti, se jejich další rozvoj a posílení soustředí zejména na
1. Zvyšování úlohy a postavení osobností na ČVUT:
• podpora mladých pracovníků do 35 let a získání zahraničních pracovníků pro působení na ČVUT
• posilování motivace vedoucí k získání osobností na ČVUT
• zvyšování finančního i společenského ohodnocení osobností
• zvyšování vlivu osobností na rozvoj ČVUT
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2. Rozvoj vědeckého potenciálu ČVUT:
• získávání mladých a zahraničních pracovníků pro působení na ČVUT
• posilování motivace vedoucí k získání osobností
• modernizace výzkumných pracovišť jejich vybavení přístrojovou a laboratorní technikou
Cíle pro rok 2009
• připravit rozvojové projekty a projekty do operačních programů SF EU (OPPA, OPPK a OPVK) podporujících
realizaci uvedených opatření
• postupně přecházet na ČVUT od „Silných“ a „Slabých stránek“ k „Příležitostem“
Kontrolovatelné výstupy
Naplňování priority a jeho kontrola budou soustředěny do následujících bodů:
• zefektivnění vnitřní komunikace na ČVUT (SLS oblast 5),
• modernizace grafického manuálu ČVUT a jeho implementace na pracoviště ČVUT jako nástroje pro
ztotožnění se pracovníků s pracovištěm (SLS oblast 5)
• vytváření podmínek pro neformální setkávání pracovníků a vzájemné diskuse – k tomu bude sloužit (SLS
oblast 5)
 revitalizace Betlémské kaple jako kulturního a reprezentačního centra ČVUT
 budování Orchestru ČVUT
• podpora profesorských a habilitačních řízení pro mladé pracovníky ČVUT (SLS oblast 1, oblast 2, oblast 6,
SIS oblast 2)
• příprava celoškolského studijního programu Průmyslový design (SLS oblast 2)
• přehlídka prací středoškolských studentů a jejich škol na ČVUT v Praze (StreTech 2009), (SLS oblast 5,
oblast 2)
• posílení vědecké úrovně projektové výuky studentů ČVUT v rámci spolupráce mezi fakultami a pracovišti
ČVUT (SLS oblast 2)
(Pozn.: Řada témat naplňujících opatření pro odstranění slabých a posílení silných stránek byla uvedena v rámci
předchozích priorit).
Předpokládané zdroje
• rozvojové programy MŠMT
• operační programy (OPPA, OPPK)
• vlastní zdroje
Způsob kontroly
• monitorovací zprávy, závěrečné zprávy a oponentury k rozvojovým projektům
Pozn.: Většina podnětů v této prioritní oblasti směřuje k naplnění opatření soustředěných ve SWOT analýze
(Příloha 1) v sekcích „Slabé stránky“ a „Silné stránky“.
Tématicky jsou podněty rozpracovány ve skupině decentralizovaných projektů k programům 1 a 9.
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3. Prioritní oblast – Rozvoj vysokých škol – výzkum, vývoj a inovace
Priorita 1: Příprava ČVUT na Reformu systému výzkumu, vývoje a inovací
Anotace
Od r. 2009 začnou být postupně realizovány kroky k zavedení Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací, která
zásadně změní způsob institucionálního financování výzkumu, vývoje a inovací. ČVUT musí být na tuto
skutečnost plně připraveno. Klíčový je akcent na hodnotné výstupy, jež musí být správně zaneseny do databází.
Zároveň je třeba zahájit diskusi o vnitřních kriteriích rozdělování prostředků na výzkum, vývoj a inovace v rámci
ČVUT. Z tohoto hlediska je nutný aktivní podíl ČVUT na přípravě a připomínkování nově vznikající legislativy a
politiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
Stávající stav
Stávající způsob financování výzkumu, vývoje a inovací je funkční a ČVUT má řadu kvalitních výsledků, ale na
druhé straně také pracoviště, jejichž výstupy neodpovídají tradicím školy ani vloženým finančním prostředkům.
Kromě toho byla zjištěna řada nedostatků v databázích CEP a RIV, které zkreslují hodnocení výzkumu, vývoje a
inovací na ČVUT a na jeho jednotlivých součástech. Tyto nedostatky jsou postupně odstraňovány, respektive
poskytovatelé finančních prostředků jsou žádáni o jejich odstranění. Posiluje se vědomí o principech Reformy
systému výzkumu, vývoje a inovací a nutnosti změny přístupu k výsledkům činnosti v této oblasti. Programově
byla posílena podpora ochrany duševního vlastnictví.
Cíle pro rok 2009
• plně připravit ČVUT na realizaci Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací
• položit významný akcent na výsledky, které jsou hodnoceny podle metodiky zpracované Radou pro výzkum a
vývoj a pracovníky, kteří těchto výsledků dosahují, odpovídajícím způsobem oceňovat
• odstranit dosavadní nedostatky v evidenci výsledků v databázích výzkumu a vývoje
• udržet úspěšnost chodu a výsledků výzkumných center fungujících na ČVUT
• udržet úspěšnost chodu a výsledků týmů pracujících na výzkumných záměrech
Kontrolovatelné výstupy
• počty a kvalita výsledků výzkumu, vývoje a inovací na ČVUT zaznamenaných v databázi RIV. Omezení
počtu nepřesných nebo neúplných záznamů
• ocenění pracovníků, kteří se významně podíleli na výsledcích výzkumu, vývoje a inovací na ČVUT cenami
rektora a dalšími formami ocenění
• návrh systému rozdělování institucionálních finančních prostředků v rámci ČVUT na fakulty, další součásti a
na jednotlivá pracoviště
Předpokládané zdroje
• institucionální prostředky ČVUT
• rozvojové programy MŠMT
Způsob kontroly
• hodnocení v rámci Odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost R ČVUT a porady příslušných proděkanů
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Pozn.: Většina podnětů v této prioritní oblasti směřuje k naplnění opatření soustředěných ve SWOT analýze
(Příloha 1) v sekcích „Silné stránky“ (opatření k bodu „Vědecký potenciál“), „Příležitosti“ (opatření k bodům
„Servisní středisko pro přípravu projektů“ a „Spolupráce s podnikatelskou sférou“) a „Ohrožení“ (opatření
k bodům „Snížení financování ze SR“ a „Nejasnost zaměření univerzity – věda x výuka“).
Tématicky jsou rozpracovány ve skupině decentralizovaných projektů k programům 1 a 9 a ve skupině
centralizovaných projektů k programu 3.
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Priorita 3: Podpora projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
Anotace
Závažnou součástí vědecké práce na ČVUT, přispívající k prestiži i financování školy, je účast na mezinárodních
projektech výzkumu a vývoje, a to jak v rámci EU, tak i dalších mezinárodních organizací (NATO, IAEA, ESA
atp.) i v rámci bilaterálních dohod. Odborná náplň těchto projektů bude vždy na navrhovatelích projektů, je však
třeba posílit administrativní podporu navrhovatelům při přípravě i v průběhu řešení projektů.
Stávající stav
Při odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost R ČVUT je vytvořeno oddělení pro podporu projektů, které má
konzultační funkci jak pro jednotlivé navrhovatele v rámci ČVUT, tak i formou pořádání seminářů a diskusí o
problematice mezinárodních projektů. Právní a ekonomické poradenství však musí být zajišťováno převážně
externě.
Cíle pro rok 2009
• zkvalitnit činnost pracovní skupiny pro podporu projektů a rozšířit spektrum jeho aktivit na všechny typy
mezinárodních vědeckých projektů
• dosáhnout stavu, kdy pracovníci tohoto oddělení za případné externí spolupráce budou schopni plně zajistit
přípravu projektů po administrativní stránce a tím umožnit navrhovatelům projektů, aby se zabývali pouze
jejich odbornou náplní
Kontrolovatelné výstupy
• úspěšnost projektů podaných do mezinárodních výzkumných programů
Předpokládané zdroje
• institucionální prostředky ČVUT
• prostředky získané z mezinárodních projektů
Způsob kontroly
hodnocení v rámci Odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost R ČVUT a porady příslušných proděkanů
Pozn.: Většina podnětů v této prioritní oblasti směřuje k naplnění opatření soustředěných ve SWOT analýze
(Příloha 1) v sekcích „Silné stránky“ (opatření k bodu „Vědecký potenciál“), a „Ohrožení“ (opatření k bodům
„Snížení financování ze SR“ a „Nejasnost zaměření univerzity – věda x výuka“).
Tématicky jsou rozpracovány ve skupině decentralizovaných projektů k programům 1 a 9.
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Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti
ČVUT v Praze pro rok 2009 byla projednána ve Vědecké radě ČVUT v Praze dne 16. září 2008.
Akademický senát ČVUT schválil Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové,
umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze pro rok 2009 dne 29.října 2008.

prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.,
rektor
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Příloha 1:

SWOT analýza ČVUT – 2008

SILNÉ STRÁNKY
Osobnosti
podpora mladých a získání zahraničních pracovníků
motivace vedoucích k získávání osobností
ohodnocení finanční i společenské
zvýšení vlivu osobností na rozvoj ČVUT

2
1
1
1

SLABÉ STRÁNKY
Vzájemná nedůvěra
zpřístupnění závěrů z jednání
prezentování dobrých příkladů
Věková struktura
motivace ke kariérnímu růstu pracovníků (i nadřízených)
podpora zahraničních odborných pobytů mladých
pracovníků do 35 let
motivace vedoucích ke zlepšení věkové struktury
přijímání mladých akademických pracovníků ze zahraničí

Vědecký potenciál
podpora mladých pracovníků a získávání zahraničních
pracovníků
motivace vedoucích k získávání osobností

2

Nevymahatelnost rozhodnutí

1

modernizace výzkumných pracovišť

1

větší využití finanční motivace
Konzervativnost univerzity – uzavřenost fakult a
kateder
podpora tvorby studijních programů napříč součástmi
podpora horizontálních struktur VaV
Nesystémové využití prostor
optimalizace prostor – redislokace
maximální využití současných zdrojů
zavedení pružného systému výměny prostor mezi
fakultami
Komunikace mezi součástmi
společné mimopracovní aktivity managementu univerzity a
fakult
přesný popis pravidel spolupráce ve všech oblastech
Málo zahraničních pracovníků a pracovníků se
zahraniční zkušeností
podpora zahraničních pobytů pracovníků ČVUT
zajistit motivaci návratů mladých pracovníků k působení
na ČVUT po pobytu v zahraničí
podpora působení zahraničních pracovníků na ČVUT

Poloha univerzity v Praze
300 let úspěšné tradice

PŘÍLEŽITOSTI
Poptávka po absolventech
zajišťování stipendií pro studenty a absolventy
prezentace zájmu zaměstnavatelů o absolventy
razantní využití v marketingu
Využití „evropských“ financí
servisní středisko pro přípravu projektů

1
1
1
2

Spolupráce s podnikatelskou sférou
funkční útvar komercionalizace
budování společných center a laboratoří s průmyslem

2
2

podpora akreditace laboratoří

1

hmotná zainteresovanost řešitelů na komercionalizaci

1

rozšíření počtu oborů a programů v AJ
kvalita webových stránek v jiných jazycích

2
1

Pozn:

zelené pole:
bílé pole:

OHROŽENÍ
Snížení financování ze SR
maximalizovat příjem z privátní sféry, grantů a EU
udržení dosavadního počtu studentů ČVUT
Pokles kvality výuky
ohodnocování kvalitních učitelů
oponentura studijních plánů externisty (EU, VVŠ, průmysl,
státní správa)
zavedení různé úrovně předmětů (zkoušek), selektivní
postup do magisterského studia
Nejasnost zaměření univerzity - věda x výuka
jasné definování kritérií typu univerzity
rozhodnutí vedení a děkanů o zaměření ČVUT a jeho
oponentura vnějším prostředím
diskuse zaměření univerzity v širším managementu školy
promítnutí závěrů (rozhodnutí a oponentury) do
ekonomického modelu školy
vyhodnocení pozice ČVUT podle vnějších kritérií

1
1
1
1
1
1

1

1
1
2
1
1

2
1

2
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

nejvýznamnější identifikované silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení
vyhodnocená preferovaná opatření k jednotlivým oblastem SWOT analýzy
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