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Úvod 
 
 
Východiska a priority Dlouhodobého záměru 
 
Dlouhodobý záměr ČVUT v Praze na období 2011 - 2015 vychází z Dlouhodobého záměru 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT), navazuje na Dlouhodobý záměr 
ČVUT v Praze na období 2006- 2010 a pokračuje v realizaci transformačních procesů 
odehrávajících se v evropském vzdělávacím a výzkumném prostoru, zahájených Boloňskou 
deklarací v roce 1999. Opírá se též o dokumenty schválené reformy vysokého školství v ČR 
z roku 2004 a o výsledky evropských deklarací a komuniké z konferencí ministrů 
zodpovědných za vysoké školství zapojených do Boloňského procesu z minulého období 
(Sorbona 1998, Praha 2001, Berlín 2003, Bergen 2005, Londýn 2007 a Leuven 2009). 
Významným zdrojem koncepce Dlouhodobého záměru jsou doporučení poslední mezinárodní 
evaluace EUA. Dlouhodobý záměr ČVUT v Praze bere v úvahu Bílou knihu terciárního 
vzdělávání a respektuje Strategii celoživotního učení ČR. 
 
Boloňská deklarace i celkový vývoj, k němuž v Evropě dochází, ovlivňuje struktury 
studijních programů. Přitom je nutné přihlížet k demografickému vývoji v České republice 
a slaďovat počty studentů v jednotlivých programech bakalářského a magisterského studia 
s tímto vývojem na jedné straně a s poptávkou průmyslu, energetiky, informatiky, trvale 
udržitelné výstavby a dopravy, kvality lidského života a dalších sfér ekonomického 
a společenského života v  naší zemi po vysokoškolsky vzdělaných odbornících na straně 
druhé. ČVUT v Praze je z velké části závislé na finančních prostředcích vázaných na počet 
studentů. Nejbližší budoucnost se bude bezesporu vyznačovat větším tlakem vlády na zvýšení 
poměru počtu studentů v bakalářských studijních programech ve srovnání s programy 
magisterskými a navíc, v důsledku očekávaného demografického vývoje, bude docházet ke 
zvýšenému riziku z důvodu relativního poklesu počtu uchazečů o studium. ČVUT v Praze se 
neobejde bez aktivního marketingu a profesionálního řízení. Trvalý tlak na snížení výdajů 
bude vyžadovat získávání dalších finančních zdrojů v užší spolupráci s průmyslem. 
 
ČVUT v Praze je univerzitou s ojedinělou třísetletou tradicí (zakládající listinu vydal císař 
Josef I Habsburský v roce 1707), čímž se řadí k nejstarším technicky zaměřeným univerzitám 
vůbec. Poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v rozsáhlém spektru zejména inženýrských 
disciplín, zajišťuje základní i aplikovaný výzkum a vědeckou činnost s důrazem na aplikace 
v průmyslu a úzce spolupracuje s tuzemskými i zahraničními institucemi. 
 
Vysoká úroveň a kvalita studia na ČVUT v Praze v mezinárodním srovnání i úroveň nákladů 
na studium mohou být mimo jiné významným argumentem pro atraktivnost a získávání 
kvalitních tuzemských i zahraničních studentů pro studium na ČVUT v Praze. 
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Strategické vize a priority ČVUT v Praze 
 
Vize: ČVUT v Praze směřuje k postavení významné a vyhledávané výzkumné univerzity 
v evropském vzdělávacím prostoru s náročným a vlídným přístupem ke studentům. V oblasti 
vědy chce ČVUT v Praze být důstojným partnerem předním pracovištím v Evropě i ve světě, 
přičemž bude usilovat o prohloubení vztahu s Akademií věd ČR. V oblasti výzkumu a 
inovací chce stát na čelném místě ve spolupráci s průmyslem a veřejnou správou a vytvářet 
podmínky pro růst inovačního potenciálu, uměleckou a další tvůrčí činnost, transfer 
technologií a znalostí pro společnost. Zvýšení konkurenceschopnosti vidí ČVUT v Praze 
v prohloubení užší spolupráce s vybranými vysokými školami, zejména pražskými, a to až 
na úroveň integrace. ČVUT v Praze bude vytvářet odpovědné vědomí o nutnosti podpory 
technického vzdělávání a vědy a výzkumu v technických oborech. 
 
Splnění této vize vyžaduje nejen vysokou kvalitu vzdělávací a výzkumné činnosti vycházející 
ze spolupráce fakult a součástí uvnitř univerzity, ale také účinnou spolupráci v oblasti 
vzdělávání a vědy a výzkumu s domácími a zahraničními univerzitami. Nedílnou součástí 
tohoto úsilí je výměna špičkových pedagogických a výzkumných pracovníků, úzká 
spolupráce se zahraničními univerzitami, výměna a mobilita studentů, tj. internacionalizace 
vzdělávání, vědy a výzkumu. 

 
Internacionalizace se týká všech pracovníků školy a zasahuje všechny oblasti ČVUT v Praze, 
tj. vzdělávací činnost, vědeckou a výzkumnou činnost, tvůrčí činnost a služby, které budou 
posilovat schopnost ČVUT v Praze obstát v konkurenčním prostředí evropských univerzit. 
 
ČVUT v Praze se v prestižním žebříčku univerzit, zveřejněném v roce 2009 v britských 
The Times (THES - The Higher Education Supplement), umístilo na 394. místě. Dostalo se 
tedy poprvé v tomto pořadníku do čtvrté stovky nejlepších univerzit na světě z více než 8 tisíc 
hodnocených univerzit. Současně v pořadníku pro technické univerzity se ČVUT v Praze 
umístilo na 171. místě. Strategickým cílem ČVUT v Praze je postavení mezi světovými 
univerzitami neustále systematicky zlepšovat. 
 
Strategie ČVUT v Praze vychází z výše uvedených základních dokumentů České republiky 
v oblasti vzdělávání a výzkumu a rozvoje. K dalším významným dokumentům patří také 
Národní inovační politika. Tyto dokumenty a zejména Dlouhodobý záměr vzdělávací 
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti MŠMT pro 
období 2011 - 2015 obsahují základní směry pro budování struktury a strategie univerzit 
a pracovišť výzkumu a rozvoje. Respektovány jsou další dokumenty, přijaté v rámci EU. Při 
pokračující globalizaci, nepříznivém demografickém vývoji a nedostatečném financování 
vysokých škol tento požadavek vyžaduje efektivní hospodaření se všemi zdroji i výstupy 
činnosti univerzity. 
 
Velikost a rozmanitost univerzity vyžadují možnost rozvoje každé její součásti, vycházejícího 
ze společně sdílených strategických cílů. Prestiž ČVUT v Praze musí být založena 
na dynamickém rozvoji univerzity jako celku i rozvoji jeho jednotlivých fakult a součástí, 
schopnosti přizpůsobit se novým podmínkám a potřebám, na vysoké kultuře prostředí, na 
mezinárodní spolupráci s důrazem na evropskou dimenzi, na svobodě projevu, výuky 
a výzkumu. Dlouhodobý záměr je zaměřen na celkové posílení kvality univerzity a na 
rozvíjení jejích specifických tradičních předností. 
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ČVUT v Praze přijímá do svého dlouhodobého záměru skupiny priorit, které si stanovilo 
MŠMT a které byly shrnuty do tří oblastí: 
 
1. Kvalita a relevance 

 
2. Otevřenost 

 
3. Efektivita a financování 

 
 

Vedení ČVUT v Praze za účasti děkanů fakult aktualizovalo analýzu SWOT, ze které 
vyplývají opatření, která v následujících letech mají úspěšné naplnění těchto priorit univerzity 
posílit. 

 
 
 

Kvalita a relevance 

1.1. Počet studentů, kvalita studia 
 

V roce 2010 má ČVUT v Praze 8 fakult, 3 vysokoškolské ústavy, 3 výzkumná centra, 
4 výzkumná centra v rámci programu MŠMT, spolupracuje v řadě dalších výzkumných 
center a sítí, 5 dalších celouniverzitních účelových zařízení a rektorát zajišťující 
centrální řízení univerzity. V akademickém roce 2009/2010 studovalo na ČVUT v Praze 
21 677 studentů a vzdělávání zajišťovalo 1 544 akademických pracovníků, při celkovém 
počtu 3 361 zaměstnanců (přepočtené počty). Podrobné údaje jsou uvedeny ve 
výročních zprávách, veřejně přístupných na webu ČVUT v Praze (http://www.cvut.cz/). 
 
ČVUT v Praze vychovává zejména vysoce kvalifikované inženýry v magisterských 
programech a doktory v doktorských programech, které se uskutečňují v českém 
a anglickém jazyce. V souladu s Boloňskou deklarací poskytuje v rámci 
strukturovaného studia bakalářské odborné vzdělání otevírající vstup do povolání 
a do náročného magisterského a doktorského studia v rámci EU i zámoří. Široká je 
rovněž nabídka v oblasti celoživotního učení. 
 
Respektujeme demografický vývoj, a proto nepředpokládáme výraznější navýšení 
celkového počtu studentů, ale chceme i nadále zvyšovat kvalitu studentů zejména 
v rámci programů magisterského a doktorského studia s vědomím růstu poptávky po 
technických specialistech. 
 
Kvalita studia je na všech fakultách sledována prostřednictvím studentských anket 
konaných na závěr každého semestru a také analýzou úspěšnosti absolventů po odchodu 
do praxe. Velmi cenné jsou konzultace vedení fakult i školy s představiteli vedoucích 
společností z jednotlivých odvětví a analýza spokojenosti s našimi absolventy. 
ČVUT v Praze bude usilovat o vytvoření celouniverzitního systému řízení kvality výuky 
včetně jeho podpory v informačním systému školy. Stále více získává na popularitě 
projektově orientovaná výuka založená na spolupráci s praxí. 
 
ČVUT v Praze usiluje o prohloubení spolupráce s průmyslem, resp. praxí a úzké 
propojení základního a aplikovaného výzkumu. Předností ČVUT v Praze je možnost 
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vytváření interdisciplinárních výzkumných týmů a zapojení studentů, zejména 
magisterského a doktorského studia, do výzkumu. Podmínky pro toto zapojení výrazně 
zvýší vybudování dalších center excelence především ze zdrojů OP VaVpI: Centrum 
vozidel udržitelné mobility a Univerzitní centrum energeticky efektivních budov 
a z jiných zdrojů financovaný Institut informatiky a kybernetiky Antonína Svobody. 
Kvalita pak je posuzována podle výstupů z projektů a ze schopnosti absolventů uplatnit 
se hned po skončení studia v praxi. 
 
Strategické cíle z hlediska Dlouhodobého záměru:  
• Operativní marketingový průzkum zájmu o studium na ČVUT v Praze, 

ve Středočeském kraji a v celé ČR. 
• Důsledné uplatňování skladby bakalářských studijních programů s cílem dosáhnout 

horizontální prostupnosti oborů a vyššího zájmu studentů o studium. 
• Odpovídající informovaností o magisterském studiu na ČVUT v Praze získat 

kvalitní uchazeče mezi absolventy bakalářského studia nejen z ČVUT v Praze, ale i 
z jiných domácích a zahraničních vysokých škol, čemuž by prospěla určitá regulace 
ve prospěch technických oborů ze strany MŠMT. 

• Posilování infrastruktury výzkumných pracovišť pro zkvalitňování doktorského 
studia; v tomto smyslu se jeví jako potřebné i pro účely doktorského studia a pro 
výzkumnou práci doktorandů využít a podpořit kapacity získané ve 2 projektech 
Operačního programu VaVpI – tj. technologie pořízené v rámci Univerzitního 
centra energeticky efektivních budov a Centra vozidel udržitelné mobility, 
jakož i investice do výstavby Českého institutu informatiky a kybernetiky – 
centra excelence Antonína Svobody v Praze 6. 

• Ve vnitřním hodnocení školy využívat fungující vnitřní audit a aktivní kontrolní 
práci Akademického senátu ČVUT v Praze a akademických senátů fakult. 

 
 
1.2. Vnit řní a vnější zajišťování kvality 

Cílem je upravit vnitřní a vnější systémy hodnocení kvality na ČVUT v Praze tak, aby 
byly v souladu s mezinárodními standardy, byl posílen jejich význam, zajištěné zpětné 
vazby z hodnocení do vzdělávání. 
 

Strategické cíle z hlediska Dlouhodobého záměru:  
• Rozvíjení systémů vnitřního hodnocení kvality a zajištění jejich provázanosti 

se strategickým plánováním univerzity. 
• Zajišťování a posilování vyvážené a diferencované role jednotlivých skupin aktérů 

vysokého školství (akademičtí pracovníci, management vysoké školy, studenti, 
absolventi, zaměstnavatelé a další sociální partneři) ve vnitřním zajišťování 
kvality. 

 
 

1.3. Národní kvalifika ční rámec jako prostředek zajišťování kvality 
Mimořádný význam má vytvoření systému kontroly kvality studia, garantujícího 
dosažení plánovaných cílů a vysoké úrovně studia. Kvalitní diferencované bakalářské 
studium musí být základem pro dosažení vysoké úrovně magisterského a doktorského 
studia na ČVUT v Praze. Diferencované bakalářské studium umožní lépe strukturovat 
široké nároky a zajistit větší úspěšnost tohoto studia. Magisterské i doktorské studijní 
programy je bezpodmínečně nutné realizovat v těsné návaznosti na vědeckou, 
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výzkumnou a vývojovou činnost na katedrách a ústavech. Musí být také založeny 
na významných osobnostech, jimž je třeba poskytnout prostor pro vytvoření vědních 
škol a disciplin. Kreditní systém musí umožnit nadaným studentům sestavování 
individuálních studijních plánů a rozvoj jejich talentu. 
 
Chceme se soustředit na dosažení vysoké úrovně ve všech stupních strukturovaného 
studia, přičemž zejména vysoká úroveň magisterských a doktorských studií musí tvořit 
základ vysoké úrovně ČVUT v Praze. Vzdělávací proces musí být vnímán jako zdroj 
podnětů pro základní výzkum a zapojení studentů do tohoto výzkumu na ČVUT v Praze. 
Organické prolínání výzkumu a tvůrčí práce se vzdělávací činností a s výchovou 
zejména doktorandů je předpokladem pro dosažení vynikající úrovně ČVUT v Praze. 
Součástí tohoto procesu je koncentrace na excelentní pracoviště a na oblasti, v nichž je 
excelence potenciálně dosažitelná. 
 
Bude nutné zvýšit důraz na aktivní účast doktorandů na domácích a zahraničních 
konferencích a povinné absolvování zahraničních stáží. Témata doktorských prací musí 
být v souladu s úrovní a poznáním v mezinárodním měřítku, mít návaznost na řešení 
otázek dalšího rozvoje společnosti. 
 
Předpokladem pro dosažení vysoké úrovně vzdělávací činnosti na ČVUT v Praze je 
získání dostatečného počtu kvalitních uchazečů o studium. Dosavadní skladba studentů 
na ČVUT v Praze je charakteristická v průměru nízkým podílem žen (rozdílná podle 
fakult, v průměru na ČVUT v Praze činí 17 %). S ohledem na tyto skutečnosti bude 
zapotřebí přistoupit k odpovídajícím opatřením v rámci získávání uchazečů o studium 
na ČVUT v Praze a v rámci nabídky studijních programů. 
 
Strategické cíle z hlediska Dlouhodobého záměru: 
V souladu se závěry evaluační zprávy expertů EUA a s úsilím o dosažení vysoké 
kvality a excelence akademických činností budou realizována opatření se snahou: 
• Implementovat Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání v návaznosti 

na jeho zavedení do procesu akreditací. 
• Uplatňovat Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání především 

stanovením profilů jednotlivých nabízených studijních programů a jejich 
převedením do podoby očekávaných kompetencí, jejichž dosahování bude 
ověřitelné. 

• Prohloubit systém hodnocení kvality vzdělávací činnosti, který bude reflektovat 
výsledky sebehodnocení subjektů kontroly, objektivní výsledky kontrolních 
anonymních anket a periodická hodnocení stálých kontrolních orgánů. 
ČVUT v Praze bude usilovat o vytvoření celouniverzitní metodiky hodnocení 
kvality výuky a systému jejího řízení podporované informačním systémem školy. 
Výsledkem budou opatření pro dosažení kvality vzdělávací činnosti v konkrétním 
časovém horizontu. Součástí systému hodnocení kvality je i vnější hodnocení školy, 
které musí vycházet ze zavedeného systému evaluace prováděné např. mezinárodní 
asociací EUA a ze základních požadavků kladených na akreditaci studijních 
programů. Výsledky evaluace a podmínky akreditace jsou dílčími vstupy pro 
stanovování dalších cílů a priorit školy. 

• Usilovat o vedoucí postavení mezi technickými univerzitami u nás i v Evropě, 
tzn. zlepšovat především ty oblasti, které tvoří kriteria hodnocení THES. 
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• Dosáhnout zapojení všech doktorandů do vědeckovýzkumné činnosti i do výuky 
a tím zajistit účinnější předávání zkušeností starších pedagogických a vědeckých 
pracovníků. 

• Podpořit činnost vědecko výzkumných center excelence, k niž patří zejména nově 
budovaná centra v rámci operačních programů VaVpI a PK: Univerzitní centrum 
energeticky efektivních budov, Centrum vozidel pro udržitelnou mobilitu a Český 
institut informatiky a kybernetiky – centrum excelence Antonína Svobody. 

• Ke kvalitě jistě přispěje i plánovaná podpora návratových programů a projektů 
ERC CZ. 

 
 
1.4. Progresivní formy a metody vzdělávání 

ČVUT v Praze chce vytvořit dynamický systém umožňující restrukturalizaci, obměnu 
stávajících a vytváření nových studijních programů, s cílem dosažení vyšší kvality 
studia a zvýšení zájmu o studium na ČVUT v Praze. 
 
Dosáhnout vysoké kvality zejména magisterských a doktorských studijních programů, 
realizovaných v těsné návaznosti na vědeckovýzkumnou činnost pracovišť, ústavů 
a kateder ČVUT v Praze. 

 
Strategické cíle z hlediska Dlouhodobého záměru: 
• Podpora zavádění neprezenčních forem studia; u těchto forem studia zajistit kvalitu 

shodnou s prezenční formou. 
• Rozvíjení systému podpory studentských praxí. 
• Rozvíjení systému propojování vzdělávání s výzkumem, vývojem, inovační, 

uměleckou a další tvůrčí činností. 
• Zahrnutí dalšího vzdělávání (pedagogické, odborné apod.) akademických 

pracovníků do kariérních řádů. 
• Podpora mimořádně nadaných studentů. 
• Vytváření a další rozvoj podmínek umožňující studium osobám se specifickými 

potřebami. 
• Vytváření podmínek pro uznávání předchozího vzdělávání včetně neformálního 

a v návaznosti na to uzpůsobování akademického kurikula skutečným vzdělávacím 
potřebám v jednotlivých případech. 

• Programová orientace na moderní komunikační a výukové technologie (e-learning, 
e-teaching). 

• Informovanost studentů o poptávce po absolventech na domácím i zahraničním trhu 
pracovních sil, o možnostech získání stipendia z průmyslových a podnikatelských 
institucí, možnostech absolvování praxe a další. 

• Příprava nových pracovišť pro implementaci atraktivních studijních programů, 
zahrnující výstavbu Českého institutu informatiky a kybernetiky – centra excelence 
Antonína Svobody, který bude sloužit rovněž pro zkvalitnění vzdělávací činnosti 
v rámci doktorského studia. 

• Zajištění kvalitní výchovy k inovačnímu chování a podnikání napříč ČVUT v Praze 
a rozvoje podnikatelského inkubátoru ČVUT v Praze. 

• Pozvání významných vědců a pedagogů ze zahraničních vysokých škol 
ke krátkodobým i dlouhodobým stážím a ke spolupráci na projektech, aby zejména 
doktorandi mohli získávat nové znalosti a zkušenosti ze zahraničních pracovišť. 
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• ČVUT v Praze bude podporovat i následné výjezdy doktorandů na zahraniční 
pracoviště. 

• Podpora již zavedených konferencí s účastí středoškoláků, směřující k popularizaci 
výsledků vědy a techniky, dosažených na ČVUT v Praze. 

• Ověřování efektivity metod vzdělávacího procesu na ČVUT v Praze průzkumem 
úspěšnosti absolventů a získanou zpětnou vazbou využívat pro řízení kvality studia. 

 
 

1.5. Odpovědnost za zaměstnavatelnost a uplatnitelnost absolventů 
Cílem je zvýšit odpovědnost univerzity za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů. 
 

Strategické cíle z hlediska Dlouhodobého záměru: 
• Inovovat studijní programy s ohledem na budoucí potřeby společnosti 

a uplatnitelnost absolventů. 
• Vytvářet a upevňovat vazby na potenciální zaměstnavatele absolventů. 
• Podporovat vedle odborných znalostí a odborných dovedností rovněž rozvoj 

obecných způsobilostí studentů. 
 
 
1.6. Lidské zdroje pro výzkum, vývoj a inovace 
 

Nedílnou součástí vysoké kvality vzdělávací činnosti poskytované na ČVUT v Praze je 
její propojení s výzkumnou činností, při níž jsou studenti součástí výzkumného procesu 
jako inspirativní a kreativní potenciál, doktorandi jako významný zdroj tvůrčích 
aktivit. Výzkumná činnost je založena na nových vědeckých metodách a zaměřena 
především na moderní a progresivní aplikace v příslušných oborech. Úkolem je 
zajištění kvalitních lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace v období 2011 – 2015. 
 
Univerzita provádí základní i aplikovaný výzkum ve spolupráci s významnými 
domácími i zahraničními pracovišti a výsledky svého výzkumu veřejně publikuje. 
Podílí se též na navazujícím vývoji, transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, 
inovacích a související patentovou politikou. 

 
Strategické cíle z hlediska Dlouhodobého záměru: 
• Vytvořit vnitřní motivační systém a program podpory post-doktorandských míst 

obsazovaných prostřednictvím veřejných soutěží. 
• Jako technická univerzita musí ČVUT v Praze neustále sledovat světové trendy 

a přizpůsobovat zaměření a vědeckou činnost rozvoji techniky. 
• Činnost fakult zaměřit na výchovu tvořivých a vůdčích osobností s respektem 

vědecké i technické veřejnosti a směřovat k získání užší spolupráce s vědeckými 
osobnostmi ze zahraničí. 

• Výsledky výzkumu a výchova absolventů musí uspokojovat společnost ve všech 
základních požadavcích na jejich kvalitu, význam a inovační potenciál. V tomto 
směru je nezbytná úzká součinnost s průmyslem, především domácím a s dalšími 
oblastmi veřejného života užívajícími technické a vědecké vymoženosti. 

• Podporovat vědu, výzkum a inovace na ČVUT v Praze 
- vybudování kvalitního systému výchovy k inovačnímu myšlení a podpoře 

komercionalizace výsledků VaV upevní pozici ČVUT v Praze jako 
významného partnera podnikové sféry. 
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- prohloubení a úzká spolupráce ČVUT v Praze s průmyslem a ostatními 
významnými institucemi formou společně řešených projektů, vzájemnou 
výměnou odborníků, působením významných odborníků z praxe na univerzitě a 
realizací studentských praxí patří k mimořádně aktuálním a závažným úkolům, 
kterým je třeba věnovat pozornost. Sem patří také již zmíněná podpora 
návratových grantů pro vědce ze zahraničí a podpora projektů ERC. 

- podpora stávajících výzkumných center ČVUT v Praze, které rozvinuly 
v nebývalé míře horizontální vazby mezi institucemi (univerzity, ústavy AV 
ČR, privátní výzkumné a inženýrské organizace, průmysl) a akumulují v sobě 
kapitál jak v podobě materiální, tedy ve formě investic do vybavení, tak i 
kapitál intelektuální ve formě znalostí řešitelského týmu, pedagogických aktivit 
vychovávající studenty a mladé pracovníky a velmi dobrých kontaktů na 
podnikovou sféru. 

 
 
 

2. Otevřenost 

2.1. Internacionalizace 
Po přijetí České republiky do Evropské unie v květnu 2004 se otevřely další možnosti 
využití dalších programů Evropské unie, tj. Erasmus Mundus, znovu program 
TEMPUS, tentokrát na koordinační straně, Tacis (program zaměřený na partnerství 
se 13 zeměmi bývalého Sovětského svazu a Mongolska), ALFA (América Latina – 
Formación Académica), program pro spolupráci mezi vysokými školami v EU 
s Latinskou Amerikou) a dalších dvoustranných dohod EU s různými částmi světa 
(Kanada, země Latinské Ameriky a jihovýchodní Asie). Do programu Erasmus Mundus 
vstoupilo ČVUT v Praze jako jedna z mála českých univerzit již po první výzvě v roce 
2005. Výzvu pro inovativní a aktivní pracovníky ČVUT v Praze představují rovněž 
granty, vypisované Evropskou radou pro výzkum (ERC). 

 
2.1.1. Mobilita studentů a učitelů 

Mobilita studentů a učitelů je zajišťována především v programu Erasmus. Cílem 
ČVUT v Praze je udržovat neustálý meziroční nárůst studentských mobilit. Mobilita 
učitelů se nemění a je ve srovnání s jinými školami a finančními možnostmi školy 
relativně nízká. V této oblasti bude univerzita dále posilovat zájem pedagogů 
o zahraniční mobility. Dalším významným nástrojem mobility jsou dvoustranné 
dohody, které má ČVUT v Praze uzavřené s ca 140 s vysokými školami v Evropě i ve 
světě. Zájem o výměnu studentů je oboustranný a lze čekávat jeho další nárůst 
v nejbližších letech. 
 
Individuální mobility v rámci dalších projektů (COST, mezivládní dohody, nevládní 
instituce DAAD, SI, NUFFIC, Marie Curie Scholarship, stipendia firem a nadací, 
univerzitní stipendia apod.) mohou rovněž významně podpořit mobilitu, především 
doktorandů a mladých pracovníků. 
 
Veškerá opatření by měla směřovat k zásadnímu posílení mobility studentů tak, aby 
počínaje akademickým rokem 2010/11 velká část studentů ČVUT v Praze mohla 
strávit během studia alespoň jeden semestr na zahraniční partnerské univerzitě nebo 
jiném odborném pracovišti v zahraničí. Součástí tohoto úsilí je i zásadní zintenzivnění 
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zahraničních pobytů akademických, zejména mladých pracovníků a dosažení vysoké 
úrovně znalosti především anglického jazyka. 
 
Pedagogika a internacionalizace 

 
Zapojení ČVUT v Praze do mezinárodních programů umožňujících mobilitu 
studentů 
ČVUT v Praze se již v počátku 90. let zapojilo do programů EU, především 
do programu TEMPUS. Od roku 1997 spolupracuje rovněž v řadě podprogramů 
programu SOCRATES (Erasmus, Lingua, Minerva) a Leonardo da Vinci, které byly 
otevřeny pro asociované země EU. Z dalších programů využívá od roku 2000 program 
CEEPUS, otevřený pro středoevropské země a Rakousko. V roce 2002 
se ČVUT v Praze zapojilo aktivně do programu ATHENS (Advanced Technology 
Higher Education Network/Socrates), který sdružuje 20 významných technických 
evropských univerzit a v roce 2004 bylo přijato do programu T.I.M.E. (Top Industrial 
Managers for Europe), který připravuje v síti 40 technických univerzit a 76 
průmyslových partnerů, řízené francouzskou École Central Paris, studenty k získání 
tzv. double degree - dvojitých diplomů (DD). 

 
Posílení konkurenceschopnosti v Evropském a světovém měřítku 
Na ČVUT v Praze pokračují změny, které směřují k dosažení plné 
konkurenceschopnosti v rámci evropského vzdělávacího prostoru. Součástí těchto 
změn je důraz na rozvoj špičkového výzkumu a podpora vynikajících výzkumných 
pracovníků a studentů doktorských studijních programů. Zajištění kvalitního výzkumu 
a vzdělávání vyžaduje širokou spolupráci mezi fakultami a ústavy, posílení zahraniční 
spolupráce univerzit a internacionalizaci výzkumu a vzdělávání.  
 
Mezi hlavní strategické záměry v podpoře internacionalizace výuky patří 
následující strategické cíle: 
• Zapojení do komunitárních programů EU – Life Long Learning Programme, 

programů pro spolupráci EU s ostatními částmi světa (Erasmus Mundus, Tempus, 
EU – USA, EU – Canada, EU – Australia, EU – Korea apod.). 

• Vytváření podmínek pro skutečné mezinárodní prostředí na univerzitě, kdy 
běžným komunikačním jazykem nejen výuky bude angličtina (popř. jiný cizí 
jazyk). 

• Prohloubení stávajících kontaktů s partnerskými školami v novém integrovaném 
programu mobility EU společnou účastí na výzkumných programech a realizací 
výzkumných projektů. 

• Navyšování počtu zahraničních studentů studujících u nás. 
• Příprava a uskutečňování studijních programů, které vedou k dvojitému diplomu, 

zejména v rámci evropského sdružení T.I.M.E. 
• Příprava a uskutečňování studijních programů, které vedou ke společnému 

diplomu, a to jak v rámci EU, tak v rámci programu Erasmus Mundus, ATLANTIS 
a v rámci dvoustranných smluv. 

• Finanční podpora dlouhodobých pobytů studentů v zahraničí, získaná zejména 
z rozvojových programů MŠMT ČR a vzdělávacích programů EU. 

• Podpora individuální mobility doktorandů a mladých vědeckých pracovníků 
v rámci výzkumných projektů EU. 
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2.1.2. Mezinárodní spolupráce v oblasti výuky (společné studijní 

programy) 
V současné době probíhají na úrovni fakult ČVUT v Praze jednání o tzv. 
double degree - dvojitých diplomech (DD) a tzv. joint degree - společných diplomech 
(JD). V rámci těchto aktivit ČVUT v Praze organizuje společně s Francouzskou 
ambasádou setkání s představiteli francouzských univerzit (zástupci cca 40 univerzit) 
o česko-francouzské spolupráci v této oblasti. Příkladem je dohoda v rámci projektu 
Erasmus Mundus pro společný program SpaceMaster – Joint European Master in 
Space Science and Technology Fakulty elektrotechnické, společně s Lulea Tekniska 
Universitet (S), Cranfield University (UK), Helsinki University of Technology (FI), 
Bayerisch Julius-Maximilians Universität Würzburg (D), Université Paul Sabatier-
Toulouse III (F). 
 
Vytváření společných magisterských studijních programů je nezbytnou podmínkou 
profilování ČVUT v Praze jako významné univerzity s rozsáhlou mezinárodní 
spoluprací. Je také účinným opatřením pro získávání kvalitních studentů ve studijních 
programech univerzity. Absolventům společných programů umožňuje toto studium 
získání diplomů ze zahraničních univerzit a tím i uplatnění na evropském trhu práce. 

 
2.1.3. Otevřený přístup na vysokou školu 

V současné době umožňuje ČVUT v Praze i zahraničním studentům studovat bezplatně 
v českém jazyce. Tuto možnost využívají zejména studenti ze Slovenska a Ukrajiny, 
kteří studují na základě mezinárodních kulturních dohod, popř. studenti z ostatních 
zemí, kteří absolvovali předchozí přípravu v českém jazyce. V současnosti méně 
početná skupina zahraničních studentů studuje na ČVUT v Praze v jazyce anglickém 
na základě dvoustranných dohod, popř. jako studenti-samoplátci. 
 
Strategické cíle z hlediska Dlouhodobého záměru: 
Zahraniční studenti v cizojazyčných a českých programech 

• Zvýšit počet zahraničních studentů, do roku 2015 dosáhnout podílu 12 – 14 % 
zahraničních studentů na celkovém počtu studentů ČVUT v Praze. 

• Získávat nové uchazeče z EU a z celého světa pro studia v magisterských nebo 
doktorských studijních programech. 

• Přijmout odpovídající opatření z hlediska získávání studentů ze zemí na východ 
od ČR, především ze Slovenska, ze zemí bývalého Sovětského svazu, Číny, 
Vietnamu, Indie, Indonésie, Thajska a dalších. 

• Zvláštní pozornost věnovat získání studentů se Střední a Jižní Ameriky. 
• Prohloubit informovanost o programech, stipendiích a podmínkách studia 

zahraničních magistrů a doktorandů na ČVUT v Praze. 
• V rámci možností rozšířit stipendijní podporu zahraničním studentům 

v magisterských a doktorských studijních programech. Zvýšit efektivitu nabídky 
studijních programů, pro přicházející studenty zjednodušit způsob přijímání. 

• Dle možností získávat studenty z tradičních partnerských zemí pro studium 
v českých studijních programech po placené jazykové i odborné přípravě 
v rámci celoživotního vzdělávání. Vytvářet podmínky pro získávání studentů 
pro studium v českých studijních programech s nabídkou stipendií na pokrytí 
části nákladů. 
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Zahraniční akademičtí pracovníci působící na ČVUT v Praze 
• ČVUT v Praze bude vytvářet podmínky pro vstup zahraničních odborníků 

vysoké úrovně na významné pozice v pedagogické a vědeckovýzkumné oblasti 
(mezinárodní konkurzy, platové podmínky, úprava studijních oborů, předmětů 
apod.). 

• Finanční zdroje pro působení špičkových zahraničních odborníků bude 
ČVUT v Praze získávat z vlastních zdrojů, zdrojů EU (program Marie Curie) 
a z průmyslu. 

• Zájem ČVUT v Praze se bude soustřeďovat jak na krátkodobé tak na 
dlouhodobé pobyty zahraničních akademických pracovníků, podmínky jejich 
působení a výsledky jejich činnosti. 

 
2.1.4. Nabídka studijních programů akreditovaných v cizích jazycích 

Všechny fakulty ČVUT v Praze již od roku 1992 realizují akreditované studijní 
programy v jazyce anglickém, některé fakulty mají akreditovány v jazyce anglickém 
kompletní studijní programy. V rámci programu ERASMUS je zajišťována v jazyce 
anglickém výuka skupin popř. jednotlivých předmětů. Informace o možnostech studia 
v anglickém jazyce jsou uvedeny na webových stránkách ČVUT v Praze. Dobře 
pracuje mezinárodní magisterský program – European Master of Automotive 
Engineering na Fakultě strojní. 
 
Strategické cíle z hlediska Dlouhodobého záměru: 

• Dosáhnout vysoké informovanosti zahraničních studentů o možnostech studia 
a o studijních programech na ČVUT v Praze prostřednictvím kvalitních 
a aktuálních webových stránek, informačních materiálů a intenzivních kontaktů 
a spolupráce se zahraničními univerzitami. 

• Zlepšit úroveň výuky poskytované v rámci akreditovaných studijních programů 
v cizích jazycích. 

• Dosáhnout významného rozšíření meziuniverzitní spolupráce při realizaci 
studijních programů (společné a dvojité diplomy). 

 
2.1.5. Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje 

Mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu je nezbytnou součástí činnosti 
ČVUT v Praze. ČVUT v Praze je v řadě oborů respektovaným členem mezinárodní 
vědecké komunity. 
 
Strategické cíle z hlediska Dlouhodobého záměru: 

• Dále rozvíjet mezinárodní spolupráci ČVUT v Praze v rámci výzkumných 
projektů a grantů v rámci EU i s dalšími zeměmi, s cílem zvýšit podíl 
mezinárodních výzkumných projektů. 

• Podpořit spolupráci na programech 7. a 8. Rámcového programu ze strany fakult 
i rektorátu zejména po organizační a ekonomické stránce včasným nastavováním 
vnitřních pravidel ČVUT v Praze. 

• Využívat mezinárodních vědeckých programů k posilování role ČVUT v Praze 
ve vědeckém světě ve všech oblastech, v nichž výsledky výzkumu na 
ČVUT v Praze jsou excelentní a na mezinárodně srovnatelné úrovni. Tyto oblasti 
výzkumu cíleně podporovat. 

• Posílit význam účasti pracovišť i jednotlivých pracovníků ČVUT v Praze 
v mezinárodních vědeckých programech při hodnocení jejich činnosti v rámci 
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habilitačních a jmenovacích řízení a při hodnocení pracovišť. Vytvořit 
celoškolský systém vykazování výsledků vědeckovýzkumné činnosti. 

 
Zdroje pro podporu budou vytvářené v rámci rozvojových projektů a v rámci 
bilaterálních partnerských vztahů s průmyslem v České republice i v EU. 

 
2.1.6. Mobilita akademických pracovníků a studentů a mezinárodní 

spolupráce ve výzkumu a vývoji 
Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech a zahraniční zkušenosti 
získané nejméně půlročním pobytem na zahraniční univerzitě nebo pracovišti se musí 
stát nedílnou součástí působení akademických pracovníků a doktorandů 
na ČVUT v Praze. 

 
Strategické cíle z hlediska Dlouhodobého záměru: 

• Podpora dlouhodobých i krátkodobých výjezdů akademických pracovníků 
a doktorandů, přijímání externích spolupracovníků. 

• Podpora mezinárodní spolupráce v rámci projektů EU, NATO, IAEA atd., 
i bilaterálních programů spolupráce. 

• Podpora zapojení odborníků ČVUT v Praze do mezinárodních i národních orgánů 
výzkumu a vývoje, hodnotících a dalších komisí a expertních skupin. 

• Podpora praxe studentů na externích pracovištích v tuzemsku i v zahraničí 
a realizace částí diplomových a zejména disertačních prací v zahraničí. 

 
2.1.7. Mezinárodní mobilita pracovníků ve výzkumu a vývoji 

Mobilita akademických pracovníků ČVUT v Praze v rámci mezinárodní spolupráce 
ve výzkumu a vývoji je nedílnou součástí, bez níž nelze dosáhnout kvalitních výsledků. 
Uskutečňuje se v rámci programů EU, různých bilaterálních programů (např. 
Barrande s Francií, Aktion s Rakouskem apod.), grantových projektů, výzkumných 
záměrů, interních grantů ČVUT v Praze, účelových fondů ČVUT v Praze, 
popř. přímou podporou z příslušných finančních zdrojů pracovišť, fakult a R ČVUT. 
Dosud nejsou k dispozici žádné centrální fondy v národním měřítku, které by 
specificky podpořily mobilitu za účelem výzkumu, s možností financování zahraničních 
vědeckých kontaktů. Počítá se s podporu mobility vědeckých pracovníků z různých 
grantových programů a v rámci výzkumných záměrů. Ze zdrojů ČVUT v Praze je též 
možné využít interní grantové soutěže (zejména pro doktorandy), resp. prostředky na 
cestovné v rámci fakult a ústavů. 

 
Strategické cíle z hlediska Dlouhodobého záměru: 

• Prostřednictvím řady systémových opatření – mezi něž patří např. Centrum pro 
přípravu projektů ČVUT v Praze, účelové fondy pro podporu mezinárodní 
spolupráce, pravidelné oceňování přínosu jednotlivců a výzkumných týmů 
dosahujících vynikajících výsledků v rámci mezinárodní spolupráce, podpora 
vytvoření účelových fondů a posílení kategorie mezinárodní spolupráce v rámci 
interní grantové soutěže ČVUT v Praze – dosáhnout výrazného zvýšení 
mezinárodní spolupráce, a to jak akademických pracovníků, pracovišť a součástí 
ČVUT v Praze, tak zejména mladých akademických pracovníků, doktorandů a 
studentů magisterského studia. 

• V oblasti vědy a výzkumu  bude věnována pozornost a podpora návratových grantů 
pro vědce ze zahraničí a bude poskytována podpora projektům ERC. 
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• V rámci mobility pracovníků ve výzkumu a vývoji přijmout opatření, v rámci 
nichž by každý akademický pracovník do dosažení 35 let absolvoval minimálně 
půlroční stáž na zahraniční univerzitě v rámci řešení výzkumného projektu a každý 
student nejméně jeden semestr na zahraniční univerzitě nebo jiném odborném 
pracovišti v zahraničí. 

• Z hlediska vytváření dlouhodobých předpokladů pro úspěšnou účast 
ČVUT v Praze v soutěžích o mezinárodní výzkumné projekty a granty realizovat 
vybrané části akreditovaných studijních programů v cizím jazyce (anglickém, popř. 
jiném). 

• Dosáhnout účinné spolupráce s předními domácími a zahraničními univerzitami 
a výzkumnými institucemi (zejména pak Akademií věd ČR) v rámci domácích 
a zahraničních výzkumných projektů. Zvláštní pozornost věnovat spolupráci 
s významnými evropskými výzkumnými centry a agenturami, jako je např. CERN, 
JRC EU, ESA, IAEA a další. 

• Usilovat o členství ČVUT v Praze ve vznikajícím prestižním European Institute 
of Technology (EIT). 

 
 
2.2. Spolupráce s praxí 

Univerzita jako centrum nejvyššího stupně vzdělání, výzkumu a vývoje se musí více otevřít 
spolupráci s praxí. 

 
Strategické cíle z hlediska Dlouhodobého záměru: 

• Podporovat vstup do vědeckotechnologických parků, budovat centra transferu 
technologií a podnikatelských inkubátorů. 

• Vytvářet studijní programy/obory s ohledem na požadavky zaměstnavatelů. 
• Zapojit odborníky z praxe do výuky, tvorby studijních programů, orgánů školy, 

do přípravy strategických záměrů univerzity a rovněž do výzkumu a vývoje. 
• Podporovat stáže/praxe studentů a pracovníků vysokých škol v podnicích. 
• Rozvíjet kariérové poradenství, spolupracovat s podniky v oblasti zaměstnávání 

absolventů. 
• Vytvářet podmínky pro spin-off z akademické obce. 

 
 
2.3. Celoživotní vzdělávání 

Celoživotní vzdělávaní (CŽV) tvoří nezbytnou součást vzdělávací činnosti 
ČVUT v Praze. Jeho organizace musí umožňovat pružnou reakci na společenskou 
poptávku po tomto typu vzdělání. Vzhledem k rychlému vývoji nových poznatků 
a technologií, potřebě rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pracovníků bude nutné tuto 
formu studia zařadit mezi priority ČVUT v Praze. 
 
Strategické cíle z hlediska Dlouhodobého záměru: 

• Podporovat tvorbu kurzů celoživotního vzdělávání (i v návaznosti na studijní 
programy) ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli a úřady práce v souladu 
s požadavky praxe a také s ohledem na zajištění podmínek pro studium osob 
se specifickými potřebami. 

• Inovovat kurzy celoživotního vzdělávání ve vazbě na zavedení kreditového 
systému. 

• Vytvořit transparentní a flexibilní mechanizmus uznávání výsledků studia. 
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• Začlenit kurzy celoživotního vzdělávání do systému vnitřního hodnocení 
vzdělávací činnosti. 

• Posílit poradenství pro zájemce a účastníky celoživotního vzdělávání (včetně 
zahrnutí hodnocení kvality poradenských služeb do systému vnitřního 
hodnocení). 

• Aktivně nabízet podnikům CŽV. Využívat pro přednášky i odborníky z podniků, 
pro něž se přednášky konají. Pro organizaci CŽV využít podniků, s nimiž jsou 
uzavřeny smlouvy o spolupráci. 

• Prostřednictvím celoživotního vzdělávání přispět ke zvyšování kvalifikace 
pracovníků a šíření nových poznatků. 

• Prostřednictvím celoživotního vzdělávání přispět k vyšší operativnosti a mobilitě 
pracovních sil, ke zvýšení kvalifikace a rekvalifikace absolventů vysokých škol 
a středních škol. 

• Prostřednictvím Univerzity třetího věku přispívat k celkovému zvyšování kultury 
vzdělanosti české společnosti. 

• Dále rozvíjet moderní komunikační technologie pro CŽV (e-learning, e-teaching). 
• Při organizaci Univerzity třetího věku vytvářet podmínky k výuce počítačových 

dovedností, zajišťovat kvalitní kurzy z atraktivních oblastí zaměření jednotlivých 
fakult a získávat zdroje pro posilování kurzů. 

 
 

2.4. Dostupnost vysokoškolského vzdělání 
Cílem je snižovat bariéry v přístupu ke vzdělávání a v průběhu studia. 

 
Strategické cíle z hlediska Dlouhodobého záměru: 

• Podporovat sociálně znevýhodněné studenty formou stipendií. 
• Vytvářet podmínky pro studium zdravotně znevýhodněných studentů a studentů 

se specifickými vzdělávacími potřebami. 
• Inovovat studijní programy s ohledem na snazší přístup ke studijním materiálům 

a pomůckám. 
• Vytvářet přípravné kurzy pro zájemce o studium. 
• Spolupracovat se základními a středními školami při rozvoji motivace žáků 

a jejich přípravě pro studium na vysoké škole. 
• Podporovat zapojování studentů do vlastní tvůrčí činnosti. 

 
 
2.5. Poradenství na vysokých školách 

Cílem je zlepšovat a přizpůsobovat poradenské služby potřebám studentů. 
 

Strategické cíle z hlediska Dlouhodobého záměru: 
• Zajišťovat, popř. zprostředkovávat poradenské služby zájemcům o studium, 

studentům, účastníkům celoživotního vzdělávání i pracovníkům vysokých škol – 
studijní, kariérové, psychologické, sociální apod. s cílem získat zájemce o studium, 
snížit studijní neúspěšnost a přispívat k lepšímu uplatnění absolventů na trhu 
práce. 

• Umožnit další vzdělávání akademických a ostatních pracovníků univerzity, 
vhodnou formou poskytovat informace cílové skupině (webové stránky apod.), 
rozvíjet spolupráci s ostatními vysokými školami v ČR i v zahraničí. 

• Poskytovat zvláštní poradenské služby osobám se specifickými potřebami. 
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2.6. Propagace a marketing. 
Cílem je zlepšovat prezentaci univerzity navenek i dovnitř. 

 
Strategické cíle z hlediska Dlouhodobého záměru:  

• Vytvořit strategii marketingových a propagačních aktivit včetně jednotných 
vizuálních stylů s cílem posílit identifikaci prezentaci univerzity navenek 
i směrem dovnitř. 

• Zaměřit se na propagační aktivity určené potencionálním zájemcům 
o spolupráci, studium/celoživotní vzdělávání (spolupráce se středními školami 
apod.). 

• Zkvalitňovat webové stránky univerzity i další informační a propagační 
materiály. 

 
 
 
3. Efektivita a financování 
  
3.1. Efektivně řízený systém školy 

Dosavadní systémy řízení a organizace vysokých škol odpovídají více stabilním vnějším 
podmínkám. Řada modelů uplatňovaných na českých i evropských vysokých školách 
má charakter kolegiálního řízení, které je výsledkem tlaku na demokratizaci univerzit. 
Kolegiální řízení - „partner management“ - rozvíjí iniciativu a tvořivost. Je proto 
přirozenou formou řízení na univerzitách. Dobře funguje v případě, že hlavní 
a podpůrné procesy spolu vytvářejí „procesní“ nebo „maticovou“ formu 
organizačního schématu. Určitou nevýhodou jsou časté, dlouhé konzultace a diskuze, 
odrážející často neochotu akademické obce přijímat změny. 
 
Vedení fakult zajišťuje koordinaci jejich činnosti z hlediska realizace studijních 
programů, stanovuje a udržuje směrnice a předpisy související s realizací studijních 
programů, zajišťuje výukové prostory, činnost podpůrných zařízení, vybavení učeben 
a laboratoří a finanční zdroje. 
 
Narůstající ekonomický tlak na efektivnost vysokých škol na jedné straně a potřeba 
vysoké kvality vzdělávací a výzkumné činnosti, které nelze dosáhnout bez špičkových 
a vysoce kvalitních akademických pracovníků (s odpovídající mzdou) a kvalitního 
vybavení výzkumných výukových pracovišť (vyžadujících odpovídající investiční zdroje) 
a straně druhé, vyžadují účelné hospodaření s finančními prostředky, založené 
na efektivní organizační struktuře a ekonomickém modelu řízení uplatňovaném v rámci 
vysoké školy. 
 
Důležitou roli má proces reorganizace Rektorátu ČVUT v Praze (R ČVUT) na bázi 
rozdělení procesů probíhajících na ČVUT v Praze. Zatímco většina hlavních procesů 
(výuka, věda a výzkum) probíhá na fakultách, součástech a výzkumných centrech, R 
ČVUT Praze a jeho odbory, Správa účelových zařízení (SÚZ), Výpočetní a informační 
centrum (VIC), Technologické a inovační centrum (TIC), Útvar výstavby a investiční 
činnosti ČVUT (ÚVIČ) (po jeho transformaci na odbor R ČVUT) plní funkce spojené 
s podpůrnými a koordinačními procesy. 
 
Důležitou součástí řízení je soustava základních komponent a několika dalších aplikací 
informačního systému ČVUT v Praze, který pokrývá všechny významné oblasti života 
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školy a zabezpečuje základní administrativní činnost. Rozvoj informačního systému 
výrazně ovlivní řízení a rozhodovací procesy na škole. Manažerská nadstavba 
informačního systému poskytne neocenitelné podklady pro všechna důležitá rozhodnutí 
vedení školy a jejích součástí. 

 
Strategické cíle z hlediska Dlouhodobého záměru: 

• Při respektování principů demokracie na vysokých školách a jejich orgánech bude 
důležité výrazně posílit kvalitu a odpovědnost administrativního aparátu a zejména 
jeho vedoucích pracovníků, jednoznačně definovat práva a povinnosti jednotlivých 
orgánů, odborů a součástí ČVUT v Praze a důsledně dbát na jejich dodržování. 

• Průběžně rozvíjet a zkvalitňovat jednotlivé komponenty informačního řídicího 
systému jako základu moderního řízení. 

• V oblasti základních priorit dosáhnout shodu na všech úrovních ČVUT v Praze. 
• Vytvořit systém průběžného zvyšování manažerské kvalifikace vrcholových 

představitelů ČVUT v Praze, fakult a ostatních součástí ČVUT v Praze a všech 
vedoucích pracovníků. Nástrojem efektivně řízeného systému školy by se měla stát 
rovněž možnost kariérního růstu administrativních pracovníků. 

• Pravidelně hodnotit mechanizmy řízení ČVUT v Praze z hlediska realizace 
strategických záměrů a priorit, požadavků vysoké hospodárnosti a schopnosti 
získávání druhotných finančních zdrojů. 

• Posílit význam kontrolního finančního systému a interního auditu pro efektivní 
řízení univerzity a jejích součástí. 

• Podporovat úzké propojení základního a aplikovaného výzkumu v rámci úzké 
spolupráce s průmyslem. 

• Vytvořit podmínky pro podporu inovací a urychlený transfer výsledků výzkumu 
do praxe propracováním licenční a patentové politiky. Zvýraznit úlohu 
Technologického a inovačního centra ČVUT v Praze (TIC). 

• Podporovat všechna opatření vedoucí k vytváření center excelence a všech 
pracovišť, v nichž je excelence dosažitelná. 

• Vytvořit systém účinného marketingu pro získávání zakázek a uplatnění výsledků 
výzkumu realizovaného na ČVUT v Praze. 

• Spolupracovat s průmyslem, rozvíjet účast v technologických platformách, jako 
důležitých lobovacích orgánech, získávat podporu výzkumných týmů 
ČVUT v Praze. 

 
 
3.2. Posílení horizontální spolupráce a integrity uvnitř školy, zlepšení 

komunikace 
Mezi základní prostředky, které mají integrační charakter a na nichž spočívá integrita 
univerzity, patří kvalitní informační systém ČVUT v Praze. Ten pokrývá jak centrální 
a celoškolská pracoviště, tak jednotlivé součásti a podsoučásti s cílem realizovat 
strategické cíle a záměry obsažené v Dlouhodobém záměru a strategii dlouhodobého 
rozvoje. 
 
Strategické cíle z hlediska Dlouhodobého záměru: 
Mezi hlavní strategické cíle podporující integritu ČVUT v Praze patří: 

• Kvalitní podpůrná činnost a služby účelových a celoškolských pracovišť 
(R ČVUT, SÚZ, VIC, TIC) včetně efektivního informačního systému univerzity. 
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• Vytváření a realizace společných mezioborových a mezifakultních studijních 
programů a oborů, založených na horizontální spolupráci a prostupnosti. 

• Spolupráce při řešení společných mezifakultních a meziústavních výzkumných 
projektů, společná účast na mezinárodních a externích výzkumných projektech 
a grantech. 

• Trvalá podpora výzkumné činnosti v rámci stávajících výzkumných center 
excelence. 

• Podpora rozvojových projektů v oblasti přístrojového vybavení pro zlepšení 
podmínek v inovačních procesech, zkvalitnění výuky a procesu transferu 
technologií. 

• Podpora center vytvářených s podporou projektů v rámci VaVpI, tj. – Centrum 
vozidel pro udržitelnou mobilitu a Univerzitní centrum energeticky efektivních 
budov 

• Podpora vzniku Českého institutu informatiky a kybernetiky – centra excelence 
A. Svobody ve spolupráci s MŠMT a Hl. městem Prahou. 

• Spolupráce příslušných součástí ČVUT v Praze při návrhu a následném zahájení 
činnosti nových mezioborových výzkumných a vzdělávacích pracovišť 
a výzkumných center. 

 
 
3.3. Odpovědně řízená vysoká škola, vzdělaný management 

ČVUT Praze je členem sdružení CESAER a má svého zástupce od roku 2004 
ve Správní radě. V souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT v Praze sdružení 
podporuje poskytování inženýrského vzdělání vysoké kvality v evropském vzdělávacím 
prostoru a upevňování vzájemných kontaktů v oblasti výzkumu, postgraduálního 
a celoživotního vzdělání a řízení vysokých škol. 
 
ČVUT v Praze je současně členem další významné evropské nevládní organizace 
inženýrského vzdělávání - SEFI (European Society for Engineering Education), 
v němž je dlouhodobě zastoupeno v Administrativním výboru (Administrative Council) 
jako jejím hlavním orgánu. 
 
ČVUT v Praze využívá aktivního členství v těchto organizacích ke sdílení zkušeností 
v řízení technických univerzit a koordinaci inženýrského vzdělávání v Evropě. 

 
Strategické cíle z hlediska Dlouhodobého záměru: 

• Využít zahraničních kontaktů k prohloubení znalostí vedoucích akademických 
pracovníků zejména v oblasti řízení lidských zdrojů. 

• Vytvořit infrastrukturu internacionalizace ČVUT v Praze, která odpovídá 
předním evropským univerzitám a umožnit i administrativním pracovníkům 
pobyt na odpovídajících pracovištích zahraničních univerzit. 

• Vzdělávání neakademických zaměstnanců. 
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3.4. Oblast infrastruktury a informa čních zdrojů 

ČVUT v Praze má propracovaný program rozvoje infrastruktury. Z hlediska IT je 
centrálním celoškolským pracovištěm Výpočetní a informační centrum (VIC), lokální 
pracoviště jsou umístěna na velkých fakultách. VIC koordinuje provoz a rozvoj 
počítačové sítě ČVUT v Praze, do které je zapojeno kolem 16 tisíc počítačů, provozuje 
superpočítačové centrum, rozvíjí jeho programové vybavení a poskytuje další služby 
(IP telefonie, videokonferenční služby, přenos multimédií). Po přestavbě páteřní sítě 
ČVUT v Praze byla nasazena nová technologie CWDM, vedoucí ke zvýšení přenosové 
kapacity datových spojů a zvýšení spolehlivosti sítě. Po systémové stránce koordinuje 
provoz a rozvoj informačního systému ČVUT v Praze založeného na komponentách 
a zabezpečuje veřejné informační služby v počítačové síti. Počítačová síť ČVUT v Praze 
je svázána s pražskou akademickou počítačovou sítí PASNET. Mezinárodní 
a meziměstskou konektivitu zajišťuje pro ČVUT v Praze zájmové sdružení právnických 
osob CESNET. Oblast knihovnicko-informační podpory studia, vědecké, výzkumné, 
tvůrčí a umělecké činnosti zajišťuje Ústřední knihovna ČVUT v Praze jako celoškolské 
pracoviště. 
 
ČVUT v Praze bude cílevědomě rozvíjet technicko-materiální a informační 
infrastrukturu pro efektivní chod univerzity v oblastech vzdělávání, výzkumu a vývoje 
i administrativě. Cílem je rozvoj infrastruktury s napojením na národní i mezinárodní 
zdroje, včetně využívání vysokorychlostních sítí a gridů. Dále bude podporovat 
budování a zveřejňování specializovaných fondů tištěných i elektronických dokumentů 
z vědních a studijních disciplín pěstovaných na ČVUT v Praze a umožňovat jejich 
integrované sdílení. 

 
Strategické cíle z hlediska Dlouhodobého záměru: 

• Transformace současného studijního informačního systému na jednotný plně 
funkční celouniverzitní systém podporující výuku napříč fakultami a umožňující 
efektivní evidenci všech studijních a administrativních údajů v souladu 
s požadavky Evropské komise. 

• Rozvoj a stabilizace programového vybavení zajišťujícího administrativní chod 
univerzity a dokončení jeho integrace v nejvíce provázaných oblastech. Zvýšení 
efektivity a operability přenosu dat mezi jednotlivými komponentami IS při 
zachování interní stability dílčích částí IS. 

• Vytváření technologického zázemí pro využívání moderních informačních 
a multimediálních technologií. 

• Stanovení optimálního a udržitelného modelu financování chodu a rozvoje IS 
a infrastruktury univerzity s ohledem na financování vlastních hlavních činností. 

• Rozvoj informační infrastruktury pro zajištění podmínek k využívání kapacit 
a zdrojů IT pomocí vysokorychlostní počítačové sítě. 

• Příprava zavedení „Facility Management“ pro optimalizaci provozu budov a jeho 
organizačního uspořádání s cílem vykonávat tyto služby efektivně, trvale a rutinně 
s uplatněním současných nástrojů řízení a kontroly procesů. 

• Budovat a provozovat Digitální knihovnu ČVUT v Praze jako institucionální 
depozitář. 

• Vytvářet podporu pro rozvíjení informační gramotnosti studentů a spolupracovat 
na utváření jejich klíčových kompetencí pro studium, budoucí profesi a celoživotní 
učení. 
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• Vytvářet infrastrukturu podpory pro hodnocení výsledků činnosti akademických 
pracovníků univerzity v oblasti výzkumu a vývoje. 

 
 
3.5. Zajišťování kvality činností 

ČVUT v Praze provádí pravidelné hodnocení vzdělávací, výzkumné, vývojové, umělecké 
a další tvůrčí činnosti a výsledky uvádí ve výročních zprávách o činnosti univerzity. 
Hodnocení kvality činností je kontinuální proces, který aktivuje široký vnitrouniverzitní 
a mimouniverzitní dialog o vzdělávání a další činnosti univerzity a opatřeních 
k zajištění jejich kvality. 
 
Vnitřní hodnocení kvality vychází ze studentských anket, evaluací akademických 
pracovníků v rámci kateder a ústavů a z pravidelných celoškolských sociologických 
průzkumů. Výrazným nástrojem vnitřního hodnocení jsou též webové stránky 
studentských organizací. 
 
Vnější hodnocení externími znalci představuje významnou zpětnou vazbu pro stanovení 
střednědobé koncepce rozvoje univerzity a zaměření studijních oborů. Vnější hodnocení 
je od roku 1997 prováděno mezinárodním týmem expertů EUA (Evropská asociace 
univerzit), poslední hodnocení z roku 2005 je uvedeno 
na http://www.cvut.cz/cz/basic/reports.html. Evaluace prováděné nezávislými 
národními nebo mezinárodními evaluačními agenturami na základě objektivních 
a všeobecně přijatelných kriterií poskytují významnou informaci pro porovnání stavu 
zajištění kvality vzdělávání a porovnání účinnosti vzdělávacích systémů jednotlivých 
univerzit a mohou přispívat k vytváření konkurenčního prostředí mezi univerzitami. 
 
Průběžným vnějším hodnocením kvality jsou rovněž akreditační řízení v oblasti 
vzdělávací, výzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti, úspěšnost v grantových 
tuzemských i zahraničních soutěžích a výsledky oponentních řízení výzkumných záměrů, 
výzkumných center i jiných projektů. 

 
ČVUT v Praze bude zdokonalovat systémy vnitřního hodnocení kvality všech svých 
činností na bázi pravidelného hodnocení  a využívat výsledky hodnocení k řízení chodu 
univerzity. Pravidelně bude zadávat hodnocení svých činností vnějším institucím 
v národním i mezinárodním systému hodnocení. Vysokou váhu bude mít pro 
ČVUT v Praze hodnocení úrovně studia průmyslovými partnery. 
 
Výsledky hodnocení budou k dispozici vedoucím pracovníkům na fakultách 
a součástech, aby mohli zpětně vyhodnotit efektivitu svých řídicích činností. V souladu 
s Berlínským a Bergenským komuniké budeme sledovat zejména kvalitu výstupů své 
činnosti s cílem přispět k budování evropského kvalifikačního rámce. 

 
Strategické cíle z hlediska Dlouhodobého záměru: 

• ČVUT v Praze definuje a hodnotí jak v rámci celé školy, tak na fakultách kvalitu 
probíhajících procesů výuky a jejich efektivitu. Procesy dělí na procesy hlavní – 
výuka a výzkum, poradenství a expertní činnost (3. role) a procesy podpůrné – 
administrativa a materiálová, procesní podpora. 

• Hodnocení hlavních procesů i kvality podpory bude intenzivněji využívat 
Manažerský informační systém – MIS, který je stále zdokonalován a který 
umožňuje průběžně sledovat efektivitu procesů. 
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• ČVUT v Praze postupně přejde na procesně řízenou organizační strukturu namísto 
struktury převážně pyramidální. 

• Účinné využívání vnitřního auditu, aktivní kontrolní práce Akademického senátu 
ČVUT Praze i akademických senátů fakult k vnitřnímu hodnocení školy. 

• Prohloubení efektivního systému hodnocení kvality vzdělávací a výzkumné 
činnosti, respektujícího strategii hodnocení výstupů činností. 

• Sledování odezvy průmyslu na kvalitu přípravy absolventů. 
• Provádění pravidelných auditů a kontrol zajišťujících kvalitu služeb, činností 

a hospodaření ČVUT v Praze. 
• Využívání poznatků hodnocení kvality z národních projektů (např. projektu CSVŠ 

„Hodnocení kvality vysokých škol") i mezinárodních doporučení, zejména 
Evropské komise a významných evropských institucí (např. EUA, ENQA, 
EURASHE, ESIB). 

• Výrazné zapojení studentů do zaváděných systémů hodnocení kvality. 
 
 
3.6. Oblast financování ČVUT v Praze 

Současný rozpočet ČVUT v Praze je v části výnosové postaven zejména na prostředcích 
poskytovaných státem prostřednictvím MŠMT na vzdělávací činnost, výzkum, ubytování 
a stravování studentů a na jiné specifikované účely (zahraniční studenty, doktorandy, 
výzkumné záměry apod.). 
 
ČVUT v Praze se musí věnovat zlepšení metodiky řízení nákladů a po důkladné analýze 
hlavních a podpůrných procesů přejde na kalkulaci a vykazování nákladů metodou 
„Full Cost“. 
 
Významnou složkou této výnosové části rozpočtu jsou grantové prostředky, 
např. z Grantové agentury ČR a jiných grantových agentur a disponibilní prostředky 
ze zisku z doplňkové činnosti. 
 
Bude třeba přijmout veškerá opatření pro výrazný nárůst tzv. druhotných zdrojů, 
získávaných zejména spoluprací s průmyslem, soukromými a státními institucemi 
a subjekty v rámci jejich podpory výzkumu a v rámci hospodářské spolupráce s těmito 
subjekty.  
 
Rozpis dotací ČVUT v Praze je sestaven v souladu se zákony a navazujícími předpisy 
ve dvou částech, mimonormativní na pokrytí celoškolských projektů, programů 
a činností a normativní, ve které se rozepisují na fakulty a ostatní součásti prostředky 
na vzdělávací činnost a výzkum podle normativních vzorců. Pro normativní rozpis 
se na ČVUT v Praze užívají zejména pravidla odvozená od pravidel rozpisu dotací 
na MŠMT pro veřejné vysoké školy. 
 
V rámci mimonormativního rozpisu dotací pro celoškolské útvary, jako je Rektorát, 
Výpočetní a informační centrum, Nakladatelství apod., podporuje ČVUT v Praze také 
celoškolské programy, jako je mobilita studentů, motivace v oblasti výzkumné 
a vývojové činnosti, apod. 

 
Strategické cíle z hlediska Dlouhodobého záměru: 

• Přijmout veškerá systémová opatření, která zajistí hospodárnost a efektivnost 
využívání získaných finančních prostředků. V rámci tohoto cíle bude nutné přejít 



 21  

na procesní model řízení, „Full Cost“ model pro kalkulaci nákladů, zefektivnit 
práci odborů R ČVUT především s ohledem na potřeby fakult a součástí, které 
vykonávají hlavní procesy. 

• Organizací výuky a výzkumu dosáhnout jejich vysoké kvality při maximální 
efektivitě využívání finančních prostředků. 

• Operativností, aktivním přístupem pracovišť, ústavů a součástí ČVUT v Praze 
a realizací účinných mechanizmů dosáhnout v období do roku 2015 dvou- až 
trojnásobného nárůstu druhotných finančních zdrojů. 

• Vypracovat efektivní systém kontroly využití finančních prostředků v rámci 
Portálu ekonomických služeb (PES) a Manažerského informačního systému 
(MIS). 

 
Součástí uvedených strategických cílů dále je: 

• Analýza modelů rozpisu dotací podle kritérií vztažených ke vzdělávací činnost 
(která jsou dosud převážně závislá na počtech studentů) a kritérií odvozených 
od výkonů ve vědě a vývoji. 

• Zavedení podílu kvalitativních motivačních kritérií do pravidel normativního 
rozpisu místo plného užívání kvantitativních kritérií. 

• Vyhodnocování nezbytnosti pořízení investice. 
• Analýza nákladovosti jejího provozování. 
• Vyhodnocení úspor a přínosu investice žadatelem. 

 
 
 
4. Oblast investičního rozvoje 
 

V rámci oblasti investičního rozvoje je pro období 2011 - 2015 stanoveno pět základních 
cílů rozvoje infrastruktury ČVUT v Praze: 

• Prvním cílem je optimalizace využití stávajících prostor v objektech tak, aby je bylo 
možné v maximální možné míře využít jako prostory sloužící pro výukovou 
a výzkumně vývojovou činnost. 

 
• Druhým cílem je modernizace stávajících výukových prostor a objektů na úroveň 

odpovídající potřebám moderního vysokoškolského vzdělávání. Jedná se zejména 
o rekonstrukce stávajících poslucháren a laboratoří a přístrojového vybavení. 

 
• Třetím cílem v této oblasti je reagovat na výsledky zpracovaných energetických auditů 

a doporučení ze studie „Celková optimalizace řízení energetiky objektů ČVUT“. Jedná 
se zejména o snížení provozní energetické náročnosti objektů. 

 
• Čtvrtým cílem je zajištění odpovídající infrastruktury pro výzkumně vývojovou 
činnost s využitím jednotlivých prioritních os operačních programů, konkrétně 
OP VaVpI a OP PI. Prioritou je budování Univerzitního centra energeticky efektivních 
budov, Centra vozidel udržitelné mobility a Českého institutu informatiky 
a kybernetiky – centra excelence Antonína Svobody v Praze 6. 

 
• Pátým cílem bude příprava a realizace výstavby výukových, výzkumných, vývojových, 

ubytovacích a společenských prostorových kapacit např. s využitím principu metodiky 
financování Public Private Partnership (PPP). 
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Z hlediska investiční politiky je v budoucnosti nutné dbát o udržitelnost vybavení, 
tj. systematické naplňování a adresné využívání FRIM k reinvesticím. 



 23  

 
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí 
činnosti ČVUT v Praze na období 2011 - 2015 byl projednán dne 8. června 2010 ve Vědecké 
radě ČVUT v Praze a dne 15. června 2010 ve Správní radě ČVUT v Praze. 
 
Akademický senát ČVUT v Praze schválil Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 
výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze na období 2011 – 2015 
dne 22. září 2010. 
 
 
 
 
 
 
 

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

SWOT analýza ČVUT v Praze –  aktualizace pro rok 2010 
 
 
 

 SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 
1 Značka, tradice, trvající zájem 1 Horizontální prostupnost, komunikace 

2 Kvalita teoretického základu vzdělání absolventů 2 
Nerespektování společných závěrů a dodržování 
dohod 

3 Lidské zdroje (osobnosti pedagogů a výzkumníků) 3 
Neexistence procesního modelu řízení, váznoucí 
elektronizace toku dokumentů (procesní informační 
systém školy) 

4 Široká nabídka programů 4 Nesystémové využití prostor 
5 Lokalita 5 Spor o nákladovost podpůrných procesů 
  6 Vnitřní konkurence 
  7 Problematická udržitelnost růstu majetku 
    
 Posílení  Odstranění 
 Fúze (chemie, ekonomie,...)  Posílit spolupráci a synergii (společné projekty) 
 Motivace k získávání zdrojů  Nákladová optimalizace 
 Marketing  Optimalizace využití prostor, redislokace 

 Jazyková příprava administrativních týmů  
Spolupráce AS fakult + AS školy, ekonom. komisí 
(vedení připraví rámec pro tuto spolupráci, 
semináře, workshopy,...) 

   Dopracování a implementace ITC podpory 
    
 PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY - RIZIKA 
1 Rostoucí poptávka po odbornících 1 Vnitřní konflikty 

2 
Aktivní využití nových podmínek podpory a 
financování VŠ 

2 Problémy vnitřní komunikace 

3 
Využití procesního modelu organizace školy, fakult, 
implementace „Full Cost“ modelu kalkulace 
nákladů 

3 Pokles kvality uchazečů 

4 Profesní a celoživotní vzdělávání 4 Demografický pokles 

5 
Využití zájmu ve vnějším prostředí (využití PPP, 
účast v certifikačním a akreditačním procesu jako 
nezávislá pracoviště 

5 Dlouhodobé podfinancování VŠ 

  6 Pobočky zahraničních VŠ 
    
 Podpora  Opatření 
 Spolupráce s průmyslem a státní správou  Vyjasnění kompetencí, odpovědností a přístupů 
 Podpora marketingu  Procesní modely řízení 
 Zdokonalování podpory zahraniční mobility  Marketing 
 Podpora spin-off firem  Zatraktivnit výuku, zvýšit kvalitu výuky 

   
Maximalizovat příjem z grantů, projektů EU, 
spolupráce s průmyslem 

   Nabídka nových oborů 
    

 


