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dokumentu používána nová platná terminologie. Pouze pro odkazované dokumenty, schválené před účinností novely,

Praha, říjen 2019

je použito označení, pod kterým byly schváleny.

2. Východiska Plánu realizace strategického záměru ČVUT
pro rok 2020
Při zpracování PRSZ pro rok 2020 byly použity zejména následující dokumenty a podklady:

— Strategie ČVUT schválená 25. 11. 2015,
— Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké
a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze na období 2016–2020,

— Příloha Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze na období 2016–2020,

— zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
— Plán realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2020 zpracovaný
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dokument MŠMT, v Praze dne 14. května 2019),

— schválené projekty v rámci Operačního programu věda, výzkum a vzdělávání pro rok 2020
a roky následující,

3. Plán realizace strategického záměru ČVUT pro rok 2020

— Institucionální plán ČVUT na roky 2019–2020.
Při přípravě PRSZ ČVUT pro rok 2020 byly vzaty v úvahu výše zmíněné dokumenty a dále priority univerzity
vyplývající ze Strategie ČVUT a současně z platné aktualizované legislativy, zejména novelizovaného
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a související předpisy, a dále zákony a předpisy obecné
povahy, kterými je univerzita povinna se řídit. Při sestavování PRSZ byly reflektovány především povinné
aktivity vyplývající ze změněné legislativy.
Z druhé strany byla příprava tohoto plánu omezena finančními možnostmi univerzity, přičemž při
financování dále uvedených aktivit se počítá se standardními rozpočtovými příjmy univerzity, prostředky
přidělenými v rámci Institucionálního plánu ČVUT na roky 2019–2020 a jeho upřesněním pro rok
2020 a s prostředky získanými pro podporu Centralizovaného rozvojového programu pro rok 2020.
V neposlední řadě bude využito v souladu s jejich určením i financí v rámci projektů OP VVV pro vysoké
školy, které mohou být čerpány v roce 2020 a letech následujících. Samozřejmě, že i prostředky získané
pro financování ostatních projektů řešených v rámci univerzity se budou podílet na uskutečňování tohoto
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plánu v intencích těchto projektů. Prostředky, které jsou k dispozici, jsou dány rozdělením zdrojů pro VVŠ
MŠMT a ostatními zdroji.
Struktura předkládaného dokumentu vychází ze struktury Plánu realizace Dlouhodobého záměru
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast
vysokých škol pro rok 2020 z 14. května 2019 a sedmi prioritních cílů stanovených tímto dokumentem
MŠMT, přičemž u každého z nich jsou specifikovány aktivity, jejichž realizace se předpokládá v roce
2020, případně s přesahem do roků následujících. Některé aktivity jsou dlouhodobé a jejich realizace je
pokračováním z předchozích let.
V uvedeném dokumentu MŠMT jsou uvedeny zejména následující hlavní priority, které byly do PRSZ
přednostně zapracovány:
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■ ČVUT bude vytvářet prostředí, které bude

c.

inspiraci u srovnatelných zahraničních

podpůrné a motivující ke kariérnímu postupu.

institucí,
d.

Digitální knihovnu ČVUT (institucionální

Opatření:

repozitář) jako platformu pro ukládání

1. Univerzita se zaměří na rozvíjení systémů

a šíření studijních a vědeckých výsledků

vnitřního řízení a hodnocení kvality:
a.

s důrazem na změnu vědeckého prostředí

Rada pro vnitřní hodnocení ČVUT bude

v ČR tak, aby se otevřenost přístupu

pokračovat ve své činnosti včetně

k vědeckým poznatkům stala běžnou praxí.

kooperujících orgánů,
b.

bude dokončen návrh na institucionální
akreditaci pro vybrané oblasti vzdělávání
na ČVUT,

c.

5. Zlepšit podmínky pro výuku splňující
požadavky průmyslu a praxe:
a.

a tvůrčích ateliérů,

kvality všech činností ČVUT, prováděna
evaluace výstupů, výsledků i všech procesů,

Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality

d.

Kvalita bude hrát zásadní roli ve všech činnostech

Bude provedeno první vyhodnocení dosavadních

univerzity.

zkušeností s fungováním právních předpisů
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nadále budeme posilovat praktické
dovednosti studentů, zvyšovat

výuky v angličtině.

jejich připravenost pro praxi, vést je
k samostatnosti a schopnosti rozhodování,
podporovat jejich osobní rozvoj a všeobecný

2. Univerzita bude i nadále podporovat

upravujících oblast kvality. Na základě

horizontální spolupráci a prostupnost mezi

evaluace RVH budou přijata doporučení pro

fakultami a součástmi ČVUT i dalšími vysokými

zodpovědností za naplňování hodnot uvedených

činnost univerzity o standardech pro akreditace

školami s cílem zvýšit kvalitu, profil a relevanci

v preambuli Dlouhodobého záměru ČVUT vůči

ve vysokém školství směrem ke zjednodušení

studijních programů a oborů prostřednictvím

studentům, akademické obci a celé společnosti.

a zefektivnění akreditačního procesu a snížení

společných programů, projektů a týmů.

Tato zodpovědnost bude realizována skrze silné

s ním spojené administrativní zátěže.

mechanismy zajišťování kvality, jasnou profilaci

b.

bude věnována zvláštní pozornost kvalitě

Autonomie univerzity je úzce spojena se

a kompetentní strategické řízení, efektivní vnitřní

v rámci OP VVV budeme zajišťovat inovaci
výukových laboratoří pro praktickou výuku

budou připraveny mechanismy hodnocení

rozhled i přes hranice oboru.
6. Zlepšit podmínky pro výuku spojenou
s výzkumem:
a.

v rámci projektů OP VVV budeme
modernizovat přístrojové vybavení

3. V rámci vnitřního systému zajišťování kvality

pro výuku a výzkum, přičemž bude současně

budeme upřednostňovat zaměření na výkon

podpořeno i budování lokálních výzkumných

Podle doporučení MŠMT bude univerzita

studijních programů a dostupnost spolehlivých

■ na základě Rámce kvalifikací

a srozumitelných informací pro studenty, uchazeče

vysokoškolského vzdělávání České republiky

i veřejnost. Univerzita nastaví a bude udržovat

popisovat a kategorizovat studijní programy

získávání akreditací budeme rozvíjet

a provoz vybavení výzkumných pracovišť

vysoké standardy kvality všech svých činností,

a předměty prostřednictvím stanovení výsledků

podmínky pro získání akreditací jednotlivých

ČVUT moderní přístrojovou technikou,

včetně nároků na kvalitu tvůrčích výstupů

učení.

činností a jejich výsledky:
a.

programů a získání institucionální akreditace,
b.

a na znalosti, dovednosti a kompetence absolventů
studijních programů. Významným činitelem při

■ Škola bude dále posilovat výuku kurzů

zajišťování kvality je Rada pro vnitřní hodnocení

základních akademických dovedností, zejména

ČVUT, která vedle svých základních činností

akademického psaní, které budou začleněny

již zajišťuje zpětnou vazbu nutnou pro řízení

do odborných předmětů, a zasadí se tak o rozvoj

univerzity a procesů na ní probíhajících.

akademické integrity.

Univerzita bude podporovat prostřednictvím

■ Budou implementována doporučení

rozvoje pedagogických kompetencí akademických

z národních i mezinárodních projektů v oblasti

pracovníků kvalitu vzdělávací činnosti.

kvality vzdělávání a inovací v něm, zejména

I v následujícím období bude naše škola dále

doporučení pracovních skupin Evropské

v souvislosti se změnou pravidel pro

a výukových laboratoří,
b.

c.

připravíme model vnitřního schvalování
univerzita jako celek bude realizovat
jednotlivé kroky vedoucí k získání HR Award,

d.

technikou a jejího možného sdílení,
d.

budeme pokračovat v modernizaci stávající
infrastruktury.

ve spolupráci s partnerskými univerzitami
budeme aktualizovat a koordinovat kritéria

e.

nastavíme systém sledování
vybavenosti součástí přístrojovou a strojní

studijních programů,
c.

budeme dbát na efektivní pořizování

7. Budeme pokračovat v rekonstrukcích

hodnocení kvality,

a úpravách stávajících prostor využívaných

v informačním systému ČVUT budeme zajišťovat

pro výuku a výzkum a zaměříme se na jejich

podporu hlavních a podpůrných procesů

efektivní využívání.

(činností) pro potřeby zajišťování kvality,
f.

budeme podporovat podpůrné aktivity

8. Budeme podporovat získávání a rozvoj

sledovat rozvoj činnosti RVH a její administrativní

asociace univerzit a Evropské studentské unie,

udržitelné správy a provozu nemovitostí

pedagogických kompetencí u doktorandů

podporu, realizací opatřeni k implementaci

směřující vzdělávací činnost k větší reflexi

za využití technologie BIM a nástrojů CAFM.

s cílem vychovat nejen excelentní vědecké

metodiky 17+ a dosažení co nejlepších parametrů

potřeb studentů i celé společnosti nebo uznání

v jejím rámci.

výuky jako jedné z ústředních částí profese

Budou nastaveny podmínky pro uplatnění

akademického pracovníka.

Metodiky stimulace ke zlepšování kvality (finanční

a výzkumné pracovníky a pracovnice, ale také
4. Pro ověřování a porovnání kvality výsledků všech

kvalitní vyučující pro další rozvoj univerzity.

činností ČVUT budeme využívat mimo jiné:
a.

srovnávání kvality s univerzitami v ČR,

b.

9. V oblasti zajišťování kvality podpoří univerzita

metodika, další systémová opatření).

■ Škola bude rozvíjet již nastoupená opatření

mezinárodní žebříčky vysokých škol, včetně

nasazení IT nástrojů určených pro podporu

Bude probíhat příprava na zavedení systémů

na podporu vyrovnaného zastoupení žen

oborově specifických, při kompletaci

a řízení kvality.

institucionální akreditace.

a mužů v rozhodovacích pozicích.

požadovaných dat,
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o.

pracovat s novými médii zaměřenými
na cílové skupiny – dnešní generaci zájemců

7. V oblasti studijních opor budeme:
a.

dbát na zajištění studijní literatury
pro studenty prezenčních a zejména

o studium.

kombinovaných studijních programů, a to jak
v tištěné, tak elektronické verzi,

2. Bude věnována soustavná pozornost přípravě
nově akreditovaných studijních programů

b.

tak, aby odpovídaly požadavkům moderního
vzdělávání a potřebám průmyslové praxe

podporovat vydávání vlastní univerzitní
studijní literatury,

c.

a výzkumu.

rozšiřovat služby knihovny na podporu
informační gramotnosti tak, aby byly
dostupné všem studujícím a aby se

3. V oblasti doktorského studia bude věnována
trvalá pozornost zvýšení efektivity studia:
a.

Prioritní cíl 2: Diverzita a dostupnost
Hlavním cílem v této oblasti je získat dostatečný

b.

počet studentů studujících na univerzitě, a tak
zajistit její trvalý rozvoj. Významným dílem mohou

představit veřejnosti maximální počet oborů,

k publikacím bez jakýchkoliv poplatků nebo

v souladu s individuálními studijními plány,

omezení,

umožnit maximální stupeň variability

individuálního studijního plánu.

na elektronické studijní opory a rozšiřovat
potenciál specifických skupin studentů,

4. Budeme odstraňovat bariéry a dále usnadňovat

Při současné populační křivce bude v této snaze

kteří pracují – otevřenější přístup, distanční

ke vzdělání na ČVUT, zejména budeme

hrát rovněž roli péče o hendikepované a jinak

přístup, přístup distančních samoplátců,

pokračovat v pomoci studentům se specifickými

znevýhodněné studenty, která jim umožní

d.

rozšířit možnosti studia v anglickém jazyce,

potřebami, včetně dalšího zajišťování

absolvovat studium bez snížení úrovně, případně

e.

vytvářet a rozvíjet řadu interdisciplinárních

bezbariérovosti objektů ČVUT a IT podpory.

f.

■ Zaměřit se na kvalitu studia v prvních ročnících
g.

podporovat rozvoj mezinárodních double či

v otázkách studia, profesní kariéry, osobní

joint-degree programů,

a sociální situace, a dále:

rozvíjet kontakty se žáky a učiteli základních

a.

základních předmětů či předsemestrálních

letních škol a soutěží pro žáky základních

zájemců o studium a zaměstnanců

kurzů vyrovnávat připravenost diferencované

škol,

vysokých škol,

h.

škole.
■ Rozšiřovat služby poradenských a kariérních
i.

vhodným způsobem propagovat tak, aby

pokračovat v podpoře a rozvíjení

j.

studenty středních škol, rozvíjet partnerství

soustavnou pozornost jejímu snižování bez

s vybranými středními školami,

omezení kvality poskytovaného vzdělání,

k.
l.

propagací ČVUT a jeho aktivit na veřejnosti,

b.

zdokonalením systému dalšího vzdělávání
vlastních pracovníků (jazykové, pedagogické,
rétorické a ostatní dovednosti),

c.

zajištěním podpůrných procesů v rámci
informačního systému ČVUT.

9. Budeme se zaměřovat na zkvalitňování
poskytovaného vzdělání s cílem zlepšit
uplatnění absolventů ČVUT na trhu práce:
a.

pravidelně budeme vyhodnocovat výsledky

například prostřednictvím mentorských

studentské ankety za účelem zkvalitnění
vzdělávání a života na univerzitě,

popularizovat techniku, výzkum a tvůrčí

b.
6. Budeme cíleně pracovat s nadanými studenty:
a.

podporovat vzdělávací aktivity

informovanosti a propagace studia,
podporovat mediální vystoupení

v médiích i při speciálních akcích pořádaných

úspěšných tvůrců, vědců, pedagogů

v rámci regionů,

a studentů,

budeme vyhledávat a podporovat nadané

c.

budeme podporovat individuální přístup
k osobnímu rozvoji studentů.

prostřednictvím kontaktů s absolventy
a zaměstnavateli budeme trvale zlepšovat

vyučované na ČVUT,
b.

budeme podporovat zapojení studentů
do studentské ankety,

studenty a studenty se zájmem o obory

snažit se o větší počet dívek v oborech, kde

m. rozvíjet způsoby možného zlepšení
n.

a veřejnou správu a průmysl včetně U3V,

programů.

mimopražských pracovišť ČVUT,

získávat zájemce o studium soustavnou

rozvojem nabídky kurzů celoživotního

vědu a výzkum a jejich přínosy, prezentovat

dívky chybějí,

a úplné informace o studiu na ČVUT nejširší
veřejnosti:

celoživotního vzdělávání:
a.

propagovat technické vzdělávání, inženýrství,

před veřejností a mládeží,

bakalářských, magisterských i doktorských

a.

na základě statistického vyhodnocení
studijní neúspěšnosti budeme věnovat

činnost prostřednictvím praktických ukázek
Opatření:

programů bude univerzita poskytovat relevantní

b.

odborných aktivit na ČVUT pro nadané

význam kvality života, prostředí a designu,

byly dostupné skutečně všem studujícím

1. V oblasti získávání nových studentů

8. Budeme podporovat a dále rozvíjet program

budeme pokračovat a rozvíjet poradenské
služby pro široký okruh osob včetně

a posilovala se sociální integrace.

verzi

vzdělávání pro širokou veřejnost, státní

a středních škol formou dětských univerzit,

center pro studující. Zároveň tyto služby

vytvářet plnohodnotnou podporu v anglické

5. Budeme poskytovat kvalitní poradenské služby

vyrovnávacích kurzů, intenzivnější výuky

studentské populace na studium na vysoké

f.

oborů a oborů reflektujících potřeby
společnosti (učitelé),

rozvíjet systémy pro efektivní administrativu
studií a komunikace se studenty, klást důraz

přístup jednotlivých znevýhodněných skupin

bakalářských studijních programů a pomocí

e.

diferenciací výšky stipendia podle plnění

studia, aby bylo dostupné i pro studenty,

bez prodloužení doby studia.
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výzkumných projektů a/nebo do výuky

které dokážeme nabídnout,
c.

podporovat otevřený přístup (Open Access,
OA) jako okamžitý volný online přístup

k naplnění tohoto cíle přispět zahraniční studenti.

Doporučení MŠMT

d.

zapojením studentů do řešení jednotlivých

a to i v rámci částečného úvazku,
b.

posilovala sociální integrace,

úroveň vzdělávacího procesu,
d.

budeme spolupracovat s významnými
zaměstnaneckými a zaměstnavatelskými
organizacemi, veřejnou správou
a průmyslem.
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e.

podílet se na evropských iniciativách,
jejichž cílem je vytvoření digitální platformy

4. Realizace dalších aktivit:
a.

umožňující komunikaci mezi informačními

aktivně se zapojovat do činnosti
mezinárodních organizací, jichž je ČVUT

systémy vysokých škol v Evropě a mající

členem, například CERN, CESAER, T.I.M.E, EAIE,

výrazně usnadnit rozpoznávání statusu

C.E.L.S.A., SEFI a další,

a identity studujících (např. European

b.

Student Card).

podpořit prezentaci českých vysokých
škol v zahraničí, například prostřednictvím
různých forem marketingových aktivit

3. Aktivity v prioritních teritoriích:
a.

pokračovat v podpoře zahraniční
propagace studia na ČVUT, šířit potřebné

b.

Budeme dále budovat prostředí univerzity se

a.

formou patronátů, vysílání pedagogů/
doktorandů nebo podporu komunitám
ve spolupráci s RAČR, EU, OSN, OECD.

při propagaci zahraničních aktivit

c.

systematicky usilovat o získávání

d.

zvážit a vyhodnotit využití služeb

budeme podporovat výjezdy a dlouhodobé
studijní pobyty pracovníků i studentů všech

rozvíjet pomoc v rozvojovém světě

o studium,
d.

pořádánímletních škol pro zahraniční

e.

připravit program „tváře/vyslanci ČVUT

studenty,

pražskými VŠ,

zřetelným mezinárodním charakterem založeným

v mezinárodním prostředí“,

zahraničních studentů samoplátců,
f.

podporovat informační zabezpečení

na plné integraci přijíždějících studentů

forem studia na přední zahraniční univerzity

marketingových nástrojů propagace studia

cizojazyčné výuky formou široké nabídky

a hostujících vyučujících do života akademické

i vědecko-výzkumná pracoviště,

ve světě.

zahraniční literatury včetně špičkových

obce, intenzivních mezinárodních kontaktech

budeme podporovat možnost studia

oborových elektronických informačních

v tvůrčích činnostech a zohledňování světového

vybraných předmětů v anglickém jazyce

zdrojů (e-knihy, e-časopisy, databáze).

kontextu a zahraničních zkušeností při přípravě

i českých studentů, tato možnost bude

studijních programů.

začleněna do studijních plánů,

Budeme se i nadále zapojovat do mezinárodních
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studentských výměnných výjezdů),
c.

informace mezi zahraničními zájemci

spolupracovat s ostatními, zejména

Prioritní cíl 3: Internacionalizace

(Study in Prague, prezentace ČVUT v rámci

b.

c.

budeme pokračovat v technickém

sítí technických univerzit, evropských

a materiálním zabezpečení cizojazyčné

univerzit, rozvoje výměnných stáží, pobytů,

výuky podporou knihovních

postdoktorandských pozic a motivovat zahraniční

a nakladatelských služeb (např. vydáním

specialisty k působení na ČVUT (pro trvalý

vlastních cizojazyčných materiálů, nákupem

i dočasný pobyt).

zahraniční literatury, učebnic, předplatným
elektronických informačních zdrojů).

Doporučení MŠMT
■ Do režimu student zařazovat pouze zájemce
o studium, u kterých byla spolehlivě prověřena
jejich připravenost ke studiu z hlediska
předchozího vzdělání, jazykových kompetencí,

2. Hlubší integraci zahraničních členů akademické
obce do jejího života podpoříme tak, že
budeme:
a.

podporovat zapojení zahraničních studentů

b.

podporovat jazykové znalosti akademických

motivace ke studiu a dalších aspektů.
■ Systematicky podporovat rozvoj

i pedagogů do života ČVUT,

kompetencí akademických i administrativních

i ostatních pracovníků a tyto pracovníky

pracovníků českých vysokých škol zaměřený

motivovat ke zvýšení této kompetence,

na budování znalostí a kapacit v oblasti

c.

připravit a prověřit možnosti pomoci

internacionalizace.

zahraničním vědeckým a pedagogickým

■ Uznávat předchozí zahraniční studium jak

pracovníkům s jejich zapojením do života

v rámci studijních programů, tak mobilitních

v České republice v oblasti bydlení, podpory
rodinných příslušníků a vzdělávání dětí,

programů, a to s cílem jednodušší prostupnosti
vysokoškolského vzdělávání a odstraňování
bariér v mobilitě.

d.

klíčovým opatřením pro zapojení
zahraničních členů akademické obce je
existence veškerých předpisů a výnosů (např.

Opatření:

příkazů rektora) v angličtině. Vedení školy

1. Reflexe zahraničních studijních pobytů studentů

a součástí určí, které dokumenty budou

ve studijních plánech:

postupně takto vybaveny,

| 11

b.

trvale budeme rozvíjet a zkvalitňovat

podporovat rozvoj univerzity, jejích studentů,

doktorské studium tak, aby doktorandi řešili

pedagogů a výzkumných pracovníků.

aktuální a náročné problémy v průběhu
studia a jako absolventi byli připraveni
pracovat v moderním globálním vědecko-

3. Budeme posilovat třetí roli univerzity:
a.

zeměmi EU v oblasti působnosti univerzity,

výzkumném prostoru,
c.

d.

budeme podporovat inovativní studentské

b.

z aplikační sféry s cílem využití vzájemné

sociálního podnikání, akcelerátorů a dalších,

synergie při vzdělávání a přenosu

budeme propojovat obsahové složky

výsledků činnosti univerzity do praxe,

studijních programů a rozvíjet tak

například pořádáním Inovačních veletrhů/

interdisciplinární přístup: například rozvoj IT

konferencí, kde budou pravidelně

kompetencí ve společenských a humanitních

představovány výsledky i témata, na nichž se

přenositelných kompetencí v technických
e.

Relevance z hlediska
studia – poskytování špičkového vzdělání
v oborech, které ČVUT rozvíjí a
výzkumu – generování co nejlepších

Doporučení MŠMT

prohloubením spolupráce s partnery

a akademické aktivity v podobě inkubátorů,

studijních programech nebo rozvoj

Prioritní cíl 4: Relevance

spoluprací se všemi regiony ČR a dalšími

na ČVUT pracuje,
c.

navržením instituce „Skautů“ – zkušených

studijních programech,

akademických pracovníků, kteří budou

budeme mezi významnými absolventy

vyhledávat a následně navrhovat hlavní

a mecenáši nebo relevantními partnerskými

■ Zohledňovat v rámci projektové výuky

firmami hledat možnosti vytvoření

a zadávání témat kvalifikačních prací regionálně

sponzorských institucí, které budou

témata a směry inovací,
d.

podporou Spolku absolventů a přátel ČVUT
a jeho aktivit.

relevantní témata a výzvy. Kde to bude možné,

výzkumných výsledků ve všech oblastech

podporovat využití výsledků studentských

výzkumu:

projektů v praxi, přičemž jejich implementace

základním – vytváření nových poznatků,

může být řádnou součástí výuky, a tím přispívat

aplikovaném – zapojení poznatků do řešení

k řešení lokálních problémů.

problémů,

■ Podporovat inovativní studentské

kolaborativním – ve spolupráci s průmyslem

aktivity v podobě inkubátorů, start-ups,
spin-offs a další formy vzdělávání k nabytí

— v této oblasti vytvořit a řídit co nejexcelentnější
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podnikatelských dovedností.

projekty, spolupráci při inovacích
— využití našich znalostí pro inovace
ve firmách ve vztahu ke společnosti
a státu, vznikne tak expertní základna
a podpora pro stát, samosprávné
celky, parlament atd.,

Opatření:
1. Kromě tradičních akademických dovedností
budeme klást důraz i na jazykové dovednosti
a další kompetence absolventů tak, že budeme:
a.

soustavně zvyšovat jazykové dovednosti

b.

integrovat výuku jazyků do odborných

zaměstnanců i studentů ČVUT,

— podpora rozvoje regionů (memoranda s kraji),
— podpora rozvoje technického vzdělávání

předmětů jejich praktickým používáním

na středních a základních školách,

s cílem zvýšit jazykové kompetence

— otevřená platforma s dalšími VŠ,
— rozvoj partnerství se ZŠ a SŠ v projektech
private-public (budeme iniciovat, aby průmysl

absolventů,
c.

rozšiřovat počet akreditovaných studijních

podpořil akce partnerství VŠ a ZŠ a SŠ – např.

programů v angličtině či jiných světových

dary vybavení).

jazycích.

Významným prvkem relevance je edukace

2. Ve vzdělávací, tvůrčí a další činnosti budeme

veřejnosti, podpora rekvalifikace v důsledku změn

reagovat na lokální, regionální, celostátní

spojených s robotizací a AI revolucí, celoživotní

i mezinárodní podmínky a problémy:

vzdělávání, příprava učitelů technických předmětů

a.

bakalářské a magisterské programy

ZŠ a SŠ z absolventů specializovaného technického

budeme vytvářet a trvale udržovat tak, aby

vzdělání.

poskytovaly základ k celoživotnímu výkonu
povolání a reflektovaly nejen výzvy současné,
ale i budoucí,
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a partnerskými univerzitami/institucemi,
g.

e.

dbát o finanční ohodnocení a další

například v rámci CRP,

motivační faktory pro udržitelnou a kvalitní

podporovat otevřený přístup, který je

práci doktorandů.

prostředkem pro volné online zpřístupnění
výsledků výzkumu celé vědecké komunitě
h.

v národním a mezinárodním měřítku,

za účelem zvyšování relevance výzkumu pro

finančně podporovat nákup informačních

potřeby aplikační sféry:

zdrojů pro VVI,
i.

5. Rozvíjet spolupráci s vnějšími partnery

a.

aktivně vyhledávat spolupráci

podporovat a rozvíjet informační

s průmyslovými partnery při definování

a publikační dovednosti mladých vědců.

výzkumných agend v souladu se
socioekonomickými potřebami společnosti

3. Posilovat internacionalizaci výzkumné
a vývojové činnosti a integraci výzkumné

Prioritní cíl 5: Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace

podporovat členství ČVUT v technologických

infrastruktury do mezinárodních sítí a formovat

platformách, sdružujících instituce

ČVUT nadále jako atraktivní místo pro

veřejného výzkumného sektoru,

provádění excelentního výzkumu s výrazným

s odvětvovými seskupeními podnikatelských

mezinárodním přesahem.

subjektů a s orgány státní správy, popř.

Kvalitní výzkum je nedílnou součástí činnosti

včetně zapojení veřejnosti, popularizace

výzkumné univerzity, jakou ČVUT je.

a vzdělávání, podporovat široký a otevřený

Důležitými tématy jsou podpora excelence

přístup, z hlediska obsahového zohledňovat

vysoké školy pro přenos poznatků mezi

ve výzkumu, podpora kontaktu s průmyslem

genderovou dimenzi nebo se významně

akademickou a aplikační sférou:

v kolaborativním a smluvním výzkumu, podpora

věnovat etickým aspektům výzkumu.

finančními institucemi.
4. Zvyšovat kompetence studentů i pracovníků

a.

zapojení do inovačního procesu (v inovačních

6. Posilovat kapacity pro komercializaci poznatků:
a.

intenzivněji využívat stávající struktury

podporovat zapojení studentů doktorského

pro přenos poznatků z výzkumu a vývoje

studia do vědecko-výzkumných aktivit školy

do praxe v podobě technologických parků

voucherech a dalších akcích motivujících firmy

Opatření:

a národních a mezinárodních vědeckých

(center) a podnikatelských inkubátorů (spin-

k inovaci s univerzitou), edukace v oblasti inovací,

V této souvislosti bude ČVUT podporovat vznik

projektů,

off, start-up, transfer technologií) a hledat

technologického transferu, spolupráce private-

excelentních pracovišť a týmů s požadavkem

public při technologickém transferu.

na odpovídající výsledky. V roce 2020 bude třeba

zdrojů pro výzkum v přímé návaznosti

zejména:

na vzdělávací činnosti, např. rozvíjením

včetně inovací a patentů a výsledků

1. Implementovat novou metodiku 2017+ pro

výuky v oblasti podnikatelství, patentového

využitelných v průmyslu.

Doporučení MŠMT
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(např. v inovačních voucherech),
b.

■ Připravit efektivní mechanismy rozdělování

hodnocení výzkumných organizací.

prostředků institucionální podpory
na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných

2. Zaměřit pozornost na excelentní výzkum
s vysokými společenskými přínosy:
a.

na dlouhodobou udržitelnost výzkumných

výzkumných činností, dosahovat výsledků

a vývojových center vybudovaných za podpory
Operačního programu Výzkum a vývoj

zvyšovat úroveň řízení a provádění
mezinárodně konkurenceschopné úrovně,

b.

zapojovat špičková pracoviště ve velké míře

pro inovace po ukončení čerpání podpory

do makro-regionálních, panevropských

z Národních programů udržitelnosti.

i globálních projektů a pro získávání

Při rozdělování prostředků součástem
zohledňovat strategické priority vysoké školy

prestižních mezinárodních grantů,
c.

pokračovat v procesu aktualizace „Cestovní

a vytvořit mechanismy solidarity kompenzující

mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum,

strukturální znevýhodnění některých

experimentální vývoj a inovace pro léta 2016

pracovišť nebo zohledňující jejich možnosti
získání dalších zdrojů mimo institucionální

až 2022“,
d.

prohloubit spolupráci s prestižními

e.

podporovat mezinárodní spolupráci

financování formou příspěvku či dotace
na DKRVO.

výzkumnými organizacemi,

■ V souladu s přístupem zodpovědného

v rámci vědeckých projektů a dlouhodobé

výzkumu a inovací a efektivním využíváním

mezinárodní spolupráce (strategické

veřejných prostředků zohledňovat
ve výzkumné činnosti a v inovacích
perspektivy, jako je jejich sociální dopad

partnerství),
f.

podporovat vznik a činnost
leader týmů napříč součástmi

formovat koncepci rozvoje lidských

jejich inovativní koncepty,
b.

podporovat vznik excelentních výsledků

práva, znalostního a kreativního inženýrství,
c.

organizací pro jednotlivé součásti vysokých
škol se zvláštním zřetelem kladeným

b.

d.

vytvářet motivační prostředí, zajišťovat

7. Usilovat o zajištění relevantních dat a informací

kvalitní laboratorní a technické zázemí,

umožňujících vyhodnocování a řízení celé

posilovat vazby mezi školiteli a doktorandy,

oblasti vědy a výzkumu.

| 15

modelů budov pro zajištění kvalitnějších,

c.

nastavením mechanismu sběru,

přesnějších a spolehlivějších projektových

vyhodnocování a sdílení dat pro strategické

informací investičních akcí,

rozhodování o efektivitě vynakládaných
prostředků na akvizici elektronických

m. rozvíjet metodiku digitálního pasportu
nemovitostního portfolia ve spolupráci

informačních zdrojů financovaných

s ekonomickou sekcí MŠMT.

a spolufinancovaných ČVUT (státní rozpočet,
dotace, výzvy OP VVV),

2. Budeme rozvíjet informační technologie

d.

součástí ČVUT dle různě volitelných kritérií,

činnost, zejména:
a.

b.

Prioritní cíl 6: Rozhodování založené na datech

rozšířením přístupu k elektronickým

při hodnocení vědeckých výsledků
s implementací možností srovnatelnosti

podporující pedagogickou a výzkumnou
e.

inovací přidružených služeb Digitální

informačním zdrojům prostřednictvím

knihovny ČVUT (institucionální repozitář)

Ústřední knihovny ČVUT,

a knihovního systému Aleph.

průběžným doplňováním knižního
i časopiseckého fondu uloženého ve všech
knihovních sbírkách (na fakultách, katedrách)
Ústřední knihovny ČVUT,

Pro řízení veškerých činností univerzity je třeba

c.

mít k dispozici relevantní, transparentní a přesná

ČVUT a jeho sjednocení s ostatními

data pro řízení univerzity, získávaná z univerzitního
informačního systému v co nejjednodušší struktuře

pokračovat v rozvoji informačního portálu
informačními zdroji,

d.

implementovat do informačního systému

potřebné pro řízení na jednotlivých stupních, při

ČVUT změny vyplývající z platné legislativy,

minimalizaci nároků na sběr dat, a to za využití již

aktualizovaných/nových vnitřních předpisů

jednou vzniklých záznamů a propojení databází.
Při tom dbát na zlepšení konzistence metody

a dalších zákonných ustanovení,
e.

vykazování a kodifikace těchto dat.

trvale zajišťovat, aby informační
systém obsahoval relevantní informace
a předpřipravené výstupy pro řízení studia,

Bude sledována automatizace procesu tvorby
vnitřních předpisů a kontroly jejich konzistence
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vědy a výzkumu a ekonomiky (datový sklad),
f.

zajišťovat maximálně efektivní a finančně

a souběhu s právními a dalšími normami

dostupnou úroveň bezpečnosti zpracování

a nařízeními.

informací v digitální podobě s řízenými
přístupy, spolehlivost používaných služeb

V této souvislosti se v roce 2020 univerzita
především zaměří na:

a ochranu intelektuálního vlastnictví ČVUT,
g.

1. vybudování/modifikaci moderního
konkurenceschopného IT systému a bude:
a.

informační bezpečnosti,
h.

spolupracovat s MŠMT na zajištění

dále rozvíjet informační systém ČVUT,

realizace rozsáhlého mezinárodního

komplexně podporující hlavní procesy

šetření studujících na vysokých školách

univerzity, manažerské rozhodování

EUROSTUDENT VII,

(MIS) i administrativní zabezpečení

i.

realizace začala v roce 2018,

je řízen v souladu s nejnovějšími
trendy, mezinárodními standardy

pokračovat v aktivní účasti na pilotu
evropského šetření EUROGRADUATE, jehož

chodu univerzity, jehož provoz a rozvoj
j.

zajišťovat průběžně koncept provozně trvalé

a doporučeními s využitím moderních

udržitelnosti chodu ICT univerzity, včetně

nástrojů pro řízení IS/ICT (systémy řízení),

odpovídající obnovy HW a SW infrastruktury
ČVUT,

a to ve směru rozšiřování funkcionalit,
integrace systému, zajištění spolehlivosti
b.

navrhovat a realizovat opatření pro řízení

k.

usilovat o podporu všech procesů univerzity

a kontinuity služeb,

prostřednictvím jasných a aktualizovaných

připravovat podrobnou analýzu možností

metodik,

pro přestěhování Datového centra VIC

l.

implementovat povinnosti veřejného

do vlastních prostor splňujících požadavky

zadavatele vyplývající z usnesení vlády

na provozní bezpečnost a redundanci,

č. 682 – aplikace využití informačních
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4. Plán realizace strategického záměru v oblasti
investičního rozvoje infrastruktury ČVUT pro rok 2020
V roce 2020 budou zahájeny a realizovány akce dlouhodobě připravované v minulých letech a bude
zahájena příprava nových záměrů, a to jak nutných z provozních důvodů jako nový Kloknerův ústav nebo
přemístění archivu a VIC, tak záměrů připravovaných v rámci Strategicky významných investičních
projektů OP VVV.
a) Rekonstrukce a modernizace stávajících objektů
■

rozvoj a obnova materiálně technické základny ČVUT,

■

rozvoj a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit ČVUT,

■

materiálně technická obnova podpůrné infrastruktury.

realizace:
■

Prioritní cíl 7: Efektivní financování
Univerzita bude pokračovat v rámci

b.

institucionálního financování vzdělávací a tvůrčí
činnosti vysokých škol (rozpočtový okruh I) v cílené
podpoře oblastí vzdělávání vnímaných jako

d.

strategických priorit univerzitních součástí

Zahájení příprav přesunu centrální serverovny z prostor VŠCHT do nově určené lokality ČVUT

■

Získání a následné přetvoření objektu FG na info a kongresové centrum ČVUT v Praze

efektivním využitím zejména možného

■

Archiv

financování ze zdrojů OP (např. OP VVV,

■

Kloknerův ústav

dlouhodobým zajišťováním možnosti

b) Realizace investic v projektech strukturálních fondů

financování nových vědeckých

příprava:

i pedagogických infrastruktur,

■

Centrum průmyslových technologií

budou navržena a implementována opatření

■

Light technologies for 21st century energetics – LIGHTEN

k finanční stabilitě univerzity, aby bylo

■

Letecké a kosmické technologie v ČR

a univerzity jako celku, s reflexí požadavků MŠMT

zajištěno financování velkých projektů bez

■

Centrum průmyslových technologií

v oblasti efektivity a směrování financování.

nepřiměřeného rizika,

■

AIML: Výzkumné centrum umělé inteligence a strojového učení

dokončením Generelu rozvoje ČVUT tak, aby

■

Inovativní centrum dopravních technologií

Bude aktualizována metodika rozpisu příspěvku

na základě analýzy zdrojů a situace efektivně

■

UCEEB 20+

a dotace DKRV, podpora financování pracovníků

vytvářel a využíval možnosti rozvoje

a doktorandů, metodika zpřístupnění doktorského

univerzity a realisticky naplňoval potřeby

e.
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■

OP PIK, OP PPR), a to ve všech osách a cílech,
c.

významné společenské priority.
Naše škola bude řídit financování na základě

Rekonstrukce FSv, Bubenečské koleje a ostatní investiční akce dle přílohy č. 1

příprava:

studia samoplátcům (redukce, odpouštění,
výkonová stipendia redukující poplatek...).

jednotlivých součástí,
f.

koncepční přípravou a dokončením dislokace
ÚTEF, Ústřední knihovny, Archivu ČVUT, VIC

Dále bude sledována podpora spolupráce

a perspektivně KÚ pokročit ve dlouhodobé

s průmyslem, podpora zdrojů financování ze
soukromého sektoru a společných projektů se
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5. Závěr

stabilizaci základních činností školy,
g.

zaváděním metod (FM) a nástrojů (CAFM) pro

Jednotlivé dílčí cíle Plánu realizace strategického záměru ČVUT pro rok 2020 budou naplňovány v souladu

soukromým sektorem.

digitální evidenci, efektivní provoz a údržbu

s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí

Marketingové oddělení rektorátu bude

nemovitého majetku. Nástroje budou

činnosti ČVUT v Praze na období 2016–2020 a ostatními relevantními dokumenty ČVUT a záměry MŠMT

ve spolupráci se součástmi navrhovat, propagovat

v souladu s nařízením vlády č. 682 plně

v rámci finančních možností daných rozpočtem univerzity, Institucionálním plánem ČVUT pro roky 2019–

a nabízet integrovaná řešení pro průmysl, stát,

využívat informačních modelů budov (BIM).

2020, CRP 2020, projekty OP VVV, OP PIK, OP PPR a dalšími získanými zdroji.

podnikatele a jednotlivce.
2. V oblasti kontroly a interního auditu budeme:
1. Ke zefektivnění financování a řízení ČVUT

a.

přispějeme:
a.

podporou čerpání všech existujících

provádět interní audity podle schváleného

Plán realizace strategického záměru ČVUT pro rok 2020 byl projednán dne 17. 10. 2019 ve Správní radě ČVUT,
dne 9. 9. 2019 v Kolegiu rektora ČVUT a per rollam ve Vědecké radě ČVUT.

plánu a potřeb vedení univerzity,
b.

provádět následnou kontrolu závěrů

doplňkových zdrojů financování soukromých

a opatření z auditů a kontrol provedených

i veřejných, tuzemských i zahraničních,

v roce 2019.

Akademický senát ČVUT schválil Plán realizace strategického záměru ČVUT pro rok 2020 dne 25. 9. 2019.

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.,
rektor ČVUT v Praze

Příloha č. 1: Plán investičních aktivit vysoké školy pro rok 2020
Plán investičních aktivit
982,87
Období přípravy stavby
Poř. č.

Název stavebního projektu

Program financování Poskytovatel

Období výstavby

Předmět stavebního projektu Začátek Konec počet měs.
rok

rok

#

Začátek

Konec

Počet měs.

INV

rok

rok

#

mil. Kč

Celkem

zařazeno do alokace 133 22D

1

Rekonstrukce býv. kotelny na archiv ČVUT

MŠMT

RČVUT

2

Rekonstrukce poslucháren B280 a 286

133220

MŠMT

FSv

3

Rekonstrukce objektu B

133220

MŠMT

FSv

4

Oprava fasády objektu KN E

133220

MŠMT

FEL

5

Rekonstrukce plynové kotelny budovy Břehová

133220

MŠMT

FJFI

6

Rekonstrukce poslucháren v budově Trojanova

133220

MŠMT

FJFI

7

Úniková cesta KN E

133220

MŠMT

FEL

8

Rekonstrukce WC 2 KN E

133220

MŠMT

FEL

9

Rekonstrukce požárního rozhlasu T2

133220

MŠMT

FEL

10

Rekonstrukce výtahů B T2

133220

MŠMT

FEL

11

Rekonstrukce obv. pláště HL D

133220

MŠMT

FS

12

Výstavba kolektoru ve dvoře, přesun trafostanice KN

133220

MŠMT

FS

13

Rekonstrukce ateliérů Kruh u Jilemnice

133220

MŠMT

FA

14

Realizace přednáškového sálu 1 (kapacita 150 - 170 míst)

133220

MŠMT

FD

15

Chráněná úniková cesta hlavního schodiště budova Horská B

133220

MŠMT

FD

16

Výměna kotlů v komplexu Horská včetně technologií

133220

MŠMT

FD

17

VZT v budově A - etapy

133220

MŠMT

FSv

18

Revitalizace, nové členění HL

133220

MŠMT

FS

19

Rekonstrukce TZB dílen (vazba OPVVV)

133220

20

Přístavba a nástavba objektu H

133220

22

Realizace zasedací místnosti s kapacitou 50 míst

23
24

Praha 6,
Strahov
Thákurova 7,
Praha 6
Thákurova 7,
Praha 6
Karlovo
náměstí 13,
Praha 2
Břehová 7,
Praha 1
Trojanova 13,
Praha 2
Karlovo
náměstí 13,
Praha 2
Karlovo
náměstí 13,
Praha 2
Technická 2,
Praha 6
Technická 2,
Praha 6
Technická 4,
P6
Karlovo
náměstí 13,
Praha 2
Kruh 1,
Semily 514
01

GR

2018

2019

GR

10

2019

2020

15

Stav akce

NEI

Zdůvodnění akce

mil. Kč
5216,44

133220

99,60

Celkové náklady výstavby

85,00

12

2019

2020

14

68,00

250,90
0,00 Zpracována projektová dokumentace

V současné době sídlí archiv v nevyhovujících prostorách

Na MŠMT odeslána žádost o schválení zadávací
3,00
dokumentace
Zpracovávání projektové dokumentace kompletní
80,00
rekonstrukce objektu

Technická modernizace (rekonstrukce) největších
poslucháren FSv

Oprava fasády objektu B Karlovo náměstí

GR

2019

2020

13

2019

2023

20

520,00

DR

2018

2019

12

2019

2020

12

0,00

11,50 Zpracována projektová dokumentace

DR

2018

2019

24

2020

2021

12

25,00

0,00 Zpracována projektová dokumentace

Nevyhovující stav stávající kotelny

DR

2018

2019

24

2019

2020

12

65,00

0,00 Zpracována projektová dokumentace

Nevyhovující stav stávající kotelny

DR

2018

2019

12

2019

2020

12

8,63

0,00 Zpracována projektová dokumentace

Nevyhovující stav únikové cesty

DR

2018

2018

6

2019

2020

10

2,64

0,00 Zpracována projektová dokumentace

Nevyhovující stav sociálních zařízení

DR

2023

2023

6

2020

2024

6

23,00

0,00 Zpracována projektová dokumentace

Nevyhovující stav

DR

2018

2019

6

2019

2020

12

0,80

0,00 Zpracována projektová dokumentace, příprava IZ

Nevyhovující stav výtahů a šachet

DR

2019

2019

12

2020

2020

12

34,00

0,00 Zpracována projektová dokumentace

Nevyhovující stav

DR

2020

2022

10

2020

2023

12

50,00

0,00 Zpracována projektová dokumentace

Přesun sítí do kolektoru, přesun trafostanice do suterenu

GR

2018

2019

6

2019

2021

6

7,80

1,60 Podán investiční záměr ke schválení na MŠMT

Rekonstrukce pozdně barokního statku, který je využíván
pro výuku ateliérů FA

Horská 3, Prah

GR

2018

2019

12

2020

2020

12

15,00

2,00 Zpracována projektová dokumentace

Nedostatečné prostury pro výuku

Horská 3, Prah

GR, D

2018

2018

6

2019

2020

12

8,00

1,00 Zpracována projektová dokumentace

Nevyhovující stav

Schválený IZ, zpracována se zadávací dokumentace pro
0,50
výběr zhotovitele

Nevyhovující stav stávající kotelny

Horská 3, Prah

Generální rekonstrukce objektu B FSv

GR

2021

2021

12

2019

2022

12

2,00

D

2020

2021

11

2020

2023

22

18,00

0,00 Zpracována projektová dokumentace

Pokračování v budování VZT

DR

2021

2021

12

2020

2023

20

50,00

0,00 Zpracována projektová dokumentace

Nevyhovující stávající dispoziční řešení objektu

MŠMT

D

2018

2018

6

2019

2020

6

2,50

MŠMT

GR, D

2019

2019

8

2020

2020

16

36,00

0,00

133220

MŠMT

DR

2018

2019

6

2020

2020

10

3,00

0,50

Obvodový plášť a vstupní portál budovy Trojanova

133220

MŠMT

DR

2019

2020

12

2020

2022

24

30,00

0,00

Modernizace poslucháren C3 (132, 135, 337, 340) T2

133220

MŠMT

DR

2018

2016

12

2019

2020

12

18,40

0,00

25

Zastřešení malého dvora HL D

133220

MŠMT

GR, D

2020

2020

11

2020

2021

13

60,00

0,00

26

Vybudování PC učeben (2x 20 PC) v komlexu Horská

133220

MŠMT

GR, D

2018

2019

8

2020

2020

11

8,00

0,80

27

Obvodový plášť včetně uměleckých prvků (plastiky) budovy Břehová

133220

MŠMT

DR

2020

2022

24

2020

2024

24

0,00

30,00

28

Modernizace halových laboratoří včetně LOP T2

133220

MŠMT

DR

2019

2019

12

2020

2021

12

40,25

0,00

29

Chráněná úniková cesta hlavního schodiště budova Konviktská

133220

MŠMT

DR

2018

2019

12

2020

2021

12

4,00

0,80

30

Revitalizace dvorů budovy Trojanova

133220

MŠMT

DR

2022

2022

12

2020

2024

12

10,00

0,00

31

Modernizace poslucháren 126, 127, 128 KN E

133220

MŠMT

DR

2018

2019

10

2020

2020

12

7,36

0,00

32

Revitalizace prostoru studovny budova Horská B

133220

MŠMT

GR

2018

2018

2020

2020

1,00

0,30

33

Modernizace haly vysokého napětí T2

133220

MŠMT

DR

2020

2022

2023

2023

34,50

0,00

34

Rozšíření přístupového systému do výukových prostor

133220

MŠMT

DR

2019

2020

2021

2021

3,00

0,00

35

Modernizace laboratoře s109 KN E

133220

MŠMT

DR

2020

2021

2022

2022

30,48

0,00

36

Rekonstrukce suterén A3 T2

133220

MŠMT

DR

2019

2020

2020

2020

4,63

0,00

37

Rekonstrukce 9NP B2 T2

133220

MŠMT

DR

2020

2020

2021

2021

8,05

0,00

38

Rekonstrukce 3NP ( 201-204,295) KN E

133220

MŠMT

DR

2020

2020

2021

2021

4,03

0,00

39

Vestavba do víceúčelov haly nad přípravnou vzorků - administrativní prostory

133220

MŠMT

GR, D

2019

2019

2020

2022

6,00

0,00

40

Vestavba do víceúčelové haly nad kompresorovou jednotku - jednací a konzultační místnosti

133220

MŠMT

D

2018

2018

4

2020

2022

1,50

0,00

41

Opláštění a vnitřní vystavění experimentálního skeletu + doplnění infrastruktury

133220

MŠMT

D

2018

2018

4

2020

2022

3,50

0,00

42

Nová trasa optika: Betlémské nám. 169/5a - Konviktská 20

133220

MŠMT

GR

2020

2020

2020

2024

1,50

0,00

43

Nová trasa optika: FSI, Karlovo nám. 13 - SÚZ ČVUT, Jenštejnská 1966/1

133220

MŠMT

GR

2020

2020

2020

2024

2,00

0,00

44

Nová trasa optika: Jugoslavských partyzánů 3 (nezastavěny prostor vedle objektu) – Thákurova 7 budova
D

133220

MŠMT

GR

2020

2020

2020

2024

3,70

0,00

45

Nová trasa optika: Jugoslavských partyzánů 3 – Zikova 4

133220

MŠMT

GR

2020

2020

2020

2024

2,00

0,00

46

Nová trasa optika: Jugoslavských partyzánů 3 (nezastavěny prostor vedle objektu) – Technická 4

133220

MŠMT

GR

2020

2020

2020

2024

2,00

0,00

47

Nová trasa optika: Jugoslavských partyzánů 3 (nezastavěny prostor vedle objektu) – Terronská 28

133220

MŠMT

GR

2020

2020

2020

2024

2,30

0,00

Thákurova 7,
Praha 6
Technická 4,
P6

4

0,00

48

Nová trasa optika: Terronská 6 – Terronská 28

133220

MŠMT

GR

2020

2020

2020

2024

2,50

0,00

49

Nová trasa optika: Kolejní x – Kolejní x (výkop v rámci pozemků ČVUT přes technický dvůr, asfaltový
povrch)

133220

MŠMT

GR

2020

2020

2020

2024

0,50

0,00
0,00

50

Nová trasa optika: Zikova 19 – Zikova 13

133220

MŠMT

GR

2020

2020

2020

2024

1,20

51

Nová trasa optika: Zikova 19 – Thákurova 1

133220

MŠMT

GR

2020

2020

2020

2024

1,50

0,00

52

Přestavba halových laboratoří

133 220

MŠMT

GR

2020

2020

2020

2025

3 000,00

0,00

53

Dostavba - objekt C Jugoslávských Partyzánů

133220

MŠMT

2019

2020

20

2020

2022

30

410,00

0,00

Subtitul koleje a menzy

Ostatní programy - podprogram koleje a menzy
54

Rekonstrukce a modernizace Bubenečské koleje

133220

MŠMT

GR

2018

2019

12

2019

2020

14

138,45

55

Rekonstrukce a modernizace Hlávkovy koleje

133220

MŠMT

GR

2018

2019

12

2020

2021

14

82,45

38,70

56

Rekonstrukce výtahů v objektech SÚZ

133220

MŠMT

GR

2018

2018

3

2019

2020

8

8,10

0,00

57

Rekonstrukce kolejí Strahov blok 12

133220

MŠMT

GR

2018

2019

12

2019

2020

8

31,32

0,00

58

Rekonstrukce kolejí Strahov blok 3

133220

MŠMT

GR

2019

2020

12

2020

2021

10

66,63

7,00

59

Odstranění vlhkosti suterénních prostorů Masarykovy koleje

133220

MŠMT

DR

2018

2019

12

2020

2020

10

57,21

0,00

60

Modernizace interiérového vybavení Masarykovy koleje

133220

MŠMT

DR

2018

2019

3

2019

2020

3

3,92

3,50

61

Rekonstrukce objektu E koleje Podolí

133220

MŠMT

GR

2020

2022

8

2022

2023

10

52,53

5,50

62

Rekonstrukce objektu Betlémské kaple

133220

MŠMT

DR

2020

2020

12

2021

2021

12

16,69

0,00

63

Rekonstrukce technologie stravování a VZT Menzy Podolí

133220

MŠMT

DR

2019

2019

6

2020

2020

6

10,72

0,00

64

Rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení bloku D koleje Podolí

133220

MŠMT

DR

2020

2020

5

2021

2021

3

6,18

0,00

65

Rekonstrukce a modernizace venkovních výplní otvorů Menza Podolí

133220

MŠMT

DR

2020

2021

4

2022

2022

4

3,12

0,00

Rekonstrukce objektu "výtopny" kolejí Strahov

133220

MŠMT

DR

2020

2021

6

2023

2023

6

10,85

0,00

66

64,20 Podán investiční záměr ke schválení na MŠMT

Rozvoj veřejného vysokého školství se neobejde bez potřebné kvality infrastruktury a materiálně technické základny zacílené na vytváření kvalitního zázemí nejen pro studenty ale i pro pracovníky ČVUT.
Obnova, modernizace a rozvoj prostorového, materiálního a přístrojového zabezpečení vzdělávací, výzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT budou realizovány prostřednictvím opatření vedoucích k zajištění potřebných standardů materiálně technických podmínek, modernizace výuky a souvisejícího zázemí a to zejména
rekonstrukcemi a obnovou stávající stavební infrastruktury (odstranění funkčního zastarávání a morálního opotřebení, odstranění důsledků fyzického stárnutí a zhoršování stavebně technického stavu budov), opatřeními vedoucími k provozním a energetickým úsporám a celkové efektivitě provozu a k naplnění zákonem
stanovených předpisů (např. energetické hospodářství, zabezpečení a požární zajištění budov, splnění hygienických norem, zajištění prostor a vybavení pro archivaci dokumentů atd.) a budování nových moderních prostor na odpovídající technické úrovni.

Generální rekonstrukce objektu

Souhrnná informace o pořizování strojního a přístrojového vybavení v roce 2020
Fakulta/
součást
FSv
FS

Strojní/ přístrojové vybavení (typ investice)

Přístroje
Stroje/ Přístroje celkem:
CNC Frézka - náklady na pořízení investice
Digestoř s odsáváním splňující požadacky práce s látkami
třídy 1
Stanice na nebezpečné látky
Mikroskop pro pozorování biologických vzorků v řízeném
prostředí
Pec pro vytvrzování nátěrových hmot je určena k
zabezpečení výukových aktivit pro sušení a vypalování
organických či anorganických povlaků – nátěrových hmot
(NH). Havarijní stav stávajícího zařizení nedovoluje jej
provozovat. Plánované využití využití zařízení ve výuce v
předmětech Technologie I, Technologie povrchových
úprav, Speciální technologie povrchových úprav,
Navrhování povrchových úprav, Materiály a technologie IV
(FA) (počet studentů dle obsazenosti předmětů - oodhad
cca 200 studentů/semestr) a pri řešení BP a DP.

Výše
investice
(tis. Kč)

Zdroj financování

3 615

IP 2020

62 138
843

IP 2020

120
70
230

Laboratoř ergonomie práce, montáže a virtuální reality

Stručné shrnutí
obsažených aktivit a zdůvodnění
Přístrojové vybavení na základě doporučení investiční komise FSv ČVUT.
Rozvoj přístrojové základny na FS

IP 2020
IP 2020
IP 2020

382

OP VVV 16

Přístroj pro topografickou analýzu povrchu kombinující
metody konfokálního a interferometrického měření

3 514

OP VVV 16

Pohon osobního auta 4x4

2 162

OP VVV 16

Individuální pohon dvojkolí
Vybavení pro flutterový průkaz křídla a letadla letadla jako
celku

4 325

OP VVV 16

2 250

OP VVV 16

Kapsle pro testování v mikrogravitaci a hypergravitaci

1 000

OP VVV 16

Pracoviště pro zkoušky kompozitů

3 750

OP VVV 16

Zkušební stav s proudovým motorem

3 351

OP VVV 16

Software pro zpracování dat ze zobrazovacích systémů

800

OP VVV 16

Svařovací simulační SW
Integrovaná simulační platforma pro simulaci
mechatronických systémů
Software pro podporu inovačního inženýrství (Invention
Machine)

500

OP VVV 16

599

OP VVV 16

496

OP VVV 16

556

OP VVV 16

1 764

OP VVV 16

500

OP VVV 16

Multilicence MBS SW
Multilicence matematického simulačního softwarurozšíření

IP 2020

1 470

Budič SIEMENS Sinamics

70

IP 2020

Ovládací pult pro dynamometr 30 kW

60

IP 2020

90

IP 2020

Tvářecí simulační SW pro plošné a objemové tváření

1 000

OP VVV 16

IP 2020

Optický systém

3 076

OP VVV 16

Rozvaděčový napájecí pult 200 A

200

Zařízení pro Mikro TIG
Nákup pece pro vysokoteplotní mechanické zkoušky
materiálu
Přístroj pro tepelné upínání BILZ (ISG2430TLK-8-FS-BIL) pořízení přístroje pro tepelné upínání nástrojů pro využití
ve výuce
Systém pro snímání teplot pneumatik
Optický systém měření deformací metodou digitální
korelace obrazu

1 038

OP VVV 16

Robotický podvozek s ramenem

1 403

OP VVV 16

Delta robot
Robot s otevřeným řídicím systémem
Výukové pracoviště: Univerzální vibrační systém

500

Univerzitní licence (3 roky) - slévárenský simulační SW

IP 2020
FEL

Stroje/ Přístroje celkem:

158 074

150
IP 2020
210

IP 2020

847

OP VVV 16

1 052

OP VVV 16

907

OP VVV 16

1 236

OP VVV 16

Sada pro vývoj řízení robotů a kinematických strukturu
Řízené experimenty (vrtulník, levitace, koule na ploše,
inverzní kyvadlo)

1 070

Klima komora

HIPIMS Sputter Coating Machine
Specialized measurement equipment (Timepix radiation
sensor, uniTAG aRFID TRACKING)

28 000
907

Hexapod robots

2 257

HUSKY

2 047

Multispectral sensor MicaSense RedEdge, 2x
EOD Robot Telemax Hybdrid
Rozšíření výpočetního klusteru
Notebooky s vysokou odolností kontrukce

OP VVV 16

iCUB

321
8 047
28 000
823
8 982

1 038

OP VVV 16

Z-pinčová aparatura

3 960

Laboratorní pracoviště pro Technická měření

467

OP VVV 16

Spektroskopický analytický systém

1 723

Pracoviště zaměřeno na řešení problému z oblastí měření
průtoku a problémech proudění na vodních tratí

790

OP VVV 16

Fyzikální model trojitého inverzního kyvadla

523

OP VVV 16

Labortorní pracoviště automatického řízení

655

OP VVV 16

Držák vzorků pro SEM s vyhříváním a elektrickým měřením

1 900

Soubor laboratorních úloh z termomechaniky

3 250

OP VVV 16

Konfokální mikroskop

3 270

Soubor laboratorních úloh z mechaniky tekutin

2 750

OP VVV 16

Network Analyzer E5061B-3L5 opt.5

Demonstrační jednotka tepelného čerpadla umožňující
výuku standardního provozu, nenávrhových režimů,
reverzací a variantní zapojení externích zdrojů

2 768

OP VVV 16

Přenosná meteostanice

753

OP VVV 16

Upgrade trhacího stroje

500

OP VVV 16

Instrumentovaný trhací stroj

947

OP VVV 16

Stacionární zařízení pro předúpravu povrchu tryskáním
Přípravek na biaxiální zatěžování vzorku
Simulátor obloukových svařovacích procesů
Vana pro žárové zinkování ponorem
Pec pro tepelné zpracování se záznamem a možností
ochranné atmosféry
Pracoviště pro tepelné upínání nástrojů a korekce

1 557

OP VVV 16

605

OP VVV 16

1 124

OP VVV 16

750

OP VVV 16

648

OP VVV 16

1 422

OP VVV 16

m+p 3 moduly VibRunner (72 kanálů) + basic software

2 275

Polytec, laser vibrometer

1 200

942

Programovatelný střídavý výkonový zdroj (3x18kVA)

1 500

Rázový generátor 1,2 MV, 60kJ
Komplexní laboratorní pracoviště pro měření antén v
blízkém poli

10 400

Optická lavice s Infrared InGaAs kamerou
Výpočetní technika pro řízení experimentů, měřicí
přístroje, mikroskop napojený na počítače a další nezbytné
přístrojové vybavení.

7 585
3 000

1 190

Signálový analyzátor s kmitočtovým rozsahem do 7 GHz

1 024

Spectrascan Spectroradiometer PR-730/735

1 204

Jasová kamera
Systém Biopac MP150 pro bezdrátovou (simultánní)
spánkovou studii
16-kanálový High-speed&resolution PXI systém pro buzení
a digitalizaci signálů v NDT

1 370

Klimakomora

1 034
2 600
925

Camera motion capture system – OpticTrack

1 110

Referenční navigační systém

1 044

OP VVV

Jedná se o přístrojové vybavení nezbytné pro realizaci projektů v souladu s
projektovou žádostí.
Nárůst oproti původně předloženému rozpočtu je dán nutným opakováním
veřejných zakázek (projekt infrastruktura pro DSP) resp. jejich odložením (28
mil. Kč projekt Prof. Polcara) do roku 2020.

FJFI

5x Hexapod robots (Dynamixel MX28AT 18x, Xsense MTi30-AHRS-2A5G4-DK, Hokuyo Laser Scanner, On-board
computers, bateries, etc) + 18 x 40N 3D Force sensor

2 508

3D Motion Capture Visualeyez

2 100

2x outdoor robot (Husky s vybaveni)

3 210

3D Motion Capture systém optitrack for up 24 robots

1 120

Rozšíření laboratoře ULAB (HCI)

1 100

Laboratoř bezpilotních prostředků

3 000

Optický mikroskop

1 200

Haptický systém Quanser

1 500

Sada pro modelování a diagnostiku pneumatických obvodů

1 750

Device Current Waveform Analyzer

2 296

FT-IR Spectrum Analyzer

1 400

aparatura pro pokročilá termografická měření

4 550

rychlá záznamová kamera
digitalizátor s vysokým rozlišením a vysokou rychlostí
vzorkování

2 000

Stroje/ Přístroje celkem:

59 505

250 vlastní prostředky FRIM

Vakuová rotační pumpa PK 223 847 -T DUO 35 s ventilem

145 vlastní prostředky FRIM

Maticový PC control rozbočovač Aten KM-0532 KVM
Kepco speciální zdroj pro sondová měření BOP 1004DC4886

187 vlastní prostředky FRIM

Stíněná komora laboratoře forenzních analýz jaderných a
radioaktivních materiálů

190 vlastní prostředky FRIM
OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_01
7/000237, vlastní
prostředky FRIM , projekt
5 869 IP

Poloautomatická testovací stanice

OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_01
9/0000778 - 95%, vlastní
8 500 prostředky FRIM 5%

Termosonický poloautomatický bondovací stroj pro klínové
a kuličkové bondování

OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_01
9/0000778 - 95%, vlastní
4 300 prostředky FRIM 5%

Budicí laserový zdroj

OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_01
9/0000778 - 95%, vlastní
2 000 prostředky FRIM 5%

Spektrometr (např.) 1.6 FLS980-D2D2-STM pro měření
časově ustálené fluorescence a fosforescence.

OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_01
9/0000778 - 95%, vlastní
3 950 prostředky FRIM 5%

Laboratorní pícka pro tavení elektrickým obloukem

OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_01
9/0000778 - 95%, vlastní
5 000 prostředky FRIM 5%

světlem buzená rentgenka

pikosekundový laser

Vakuová rotační pumpa PK 223 847 -T DUO 35 s ventilem

mnohokanálový analyzátor

OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_01
9/0000778 - 95%, vlastní
800 prostředky FRIM 5%
OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_01
9/0000778 - 95%, vlastní
1 800 prostředky FRIM 5%
OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_01
9/0000778 - 95%, vlastní
470 prostředky FRIM 5%

Nákladné investice jsou nakoupeny v rámci schválených projektů OP VVV na
vybudování nových laboratoří a center pro bakalářské, magisterské a
doktorské programy.

OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_01
9/0000778 - 95%, vlastní
60 prostředky FRIM 5%
OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_01
9/0000778 - 95%, vlastní
180 prostředky FRIM 5%

zdroj vysokého napětí

OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_01
9/0000778 - 95%, vlastní
60 prostředky FRIM 5%

ps discriminator

OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_01
9/0000778 - 95%, vlastní
80 prostředky FRIM 5%

1 700

Sada pro videokonference

detektor PIXcel (Medipix 30)

Microchannel plate - Photomultiplier

OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_01
9/0000778 - 95%, vlastní
365 prostředky FRIM 5%

Detekce kosmického záření pro základní praktika - mlžná
komora

OP VVV
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_01
6/0002357-95%, vlastní
3 927 prostředky FRIM 5%

Vybavení laboratoře pro Kvantová praktika

OP VVV
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_01
6/0002357-95%, vlastní
6 850 prostředky FRIM 5%

Pracoviště rentgenové fyziky pro základní praktika

OP VVV
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_01
6/0002357-95%, vlastní
3 050 prostředky FRIM 5%

Pracoviště základů interferenčních metod

OP VVV
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_01
6/0002357-95%, vlastní
1 070 prostředky FRIM 5%

Pracoviště základů optiky, difrakce a polarizace

OP VVV
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_01
6/0002357-95%, vlastní
1 240 prostředky FRIM 5%

LB depoziční systém s FTIRS (L2)

OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_01
7/0002278 - 95%, vlastní
4 590 prostředky FRIM 5%

SW pro fotonické simulace 1 - metoda konečných
elementů (L1)

OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_01
7/0002278 - 95%, vlastní
675 prostředky FRIM 5%

SW pro fotonické simulace 2 - metoda konečných diferencí
v časové doméně (L1)

OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_01
7/0002278 - 95%, vlastní
675 prostředky FRIM 5%

Rozšíření stabilizovaných zdrojů napětí

OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_01
7/0002248 - 95%, vlastní
160 prosředky FRIM 5%

Modernizace systému sběru dat pro rychlá měření v
reálném čase

OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_01
7/0002248 - 95%, vlastní
330 prosředky FRIM 5%

Osciloskop se vzorkovací frekvencí min. 20 GS/s

OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_01
7/0002248 - 95%, vlastní
900 prosředky FRIM 5%

Rychlé kamery v oblasti viditelného záření

Mikro a nano motorizace pro optické úlohy

OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_01
7/0002248 - 95%, vlastní
1 832 prosředky FRIM 5%
FA

Stroje/ Přístroje celkem:

IT technologie, strojní vybavení dílen FA, přístroje

FD

Stroje/ Přístroje celkem:

Obnova ICT infrastruktury - souhrn

Souhrnné položky pořizované z FRIMU FD obsahují obnovu ICT infrastruktury
serverovny, obnovu multimediální techniky v přednáškových sálech a
upgrade hlavních přístupových prvků. Z IP 2020 bude zakoupeno rozšíření DB
systemu Oracle, rozšíření ACS, diagnostiká, měřící, svářecí a obráběcí
technika, dílenské vybavení a válcová zkušebna pro ústav 616. V kapitole
ESF/ERDF souhrn je zahrnut nákup IT vybavení FD ( plotter, wi-fi controllery,
AV technika, projektory, plátna, pracovní stanice, aktivní prvky síťové
infrastruktury, SDK), brýle pro virtuální realitu, metalurgická pec.

23 611

900 FRIM FD
1 416 IP2020

Přístrojové vybavení z ESF/ERDF (neuvedené níže) - souhrn

1 337 ESF/ERDF

Pracovní stanice - 3 x PC učebna

1 663 ESF/ERDF

121

dtto

109

dtto

60

dtto

81
2 904

dtto
dtto

Studentské výukové sady v podobě pracovní stanice,
mobilních zařízení a senzorů fyziologických veličin,
serverové řešení a obslužný software
FIT

800 ESF/ERDF

Měřicí vozidlo

876 ESF/ERDF

Měřicí vozidlo

1 350 ESF/ERDF

Geodetická totální stanice

1 000 ESF/ERDF

Stroje/ Přístroje celkem:
Podpora revitalizace fakultní infrastruktury
Rozvoj a obnova IT vybavení fakulty

600 ESF/ERDF

Sada analytického a měřicího vybavení

Investiční nákupy pro rozvoj kateder
KÚ

Klimakomora (wetherometr)

496 ESF/ERDF

FT-IR mikrospektrometr Nicolet

870
ESF/ERDF

Tenzometrická ústředna s velmi vysokou vzorkovací
frekvencí pro měření fyzikálních veličin při dynamických
testech
Simulátor DSRC 5,9 GHz

1 500 ESF/ERDF

Simulátor LTE

1 500 ESF/ERDF

PTV Vision (VISUM-VISSIM)

800 vlastní prostředky
3 600 vlastní prostředky

Stroje/ Přístroje celkem:

750

PC a notebooky

300 vlastní prostředky

Tiskárny pro velkoobjemové tisky

300 IP

Výměna AV techniky v PC učebně

150 IP

ESF/ERDF

ÚTVS

Stroje/ Přístroje celkem:

500

Silniční kolo 1x, horské kolo 3x/ výuka, TV kurzy, pobyt v
přírodě;
Rotoped 1x/ umístění v nově zrekonstruované loděnici;
Běhátko 1x /umístění v hlavní posilovně ÚTVS

500 IP 2020

620 ESF/ERDF
600 ESF/ERDF

software LISA+

530 ESF/ERDF

Řádkovací elektronový mikroskop

2 953 ESF/ERDF

Přípravna vzorků pro metalografii

600 ESF/ERDF
11 926
652 OP VVV - Projekt ČVUT
ERDF II. _MRR
(CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_0
57/0013271)

Položky 1-20 - adaptace, rozšíření a modernizace současných laboratoří
používaných v rámci výuky předmětů klíčových pro studijní program Optika a
optometrie umožní realizovat jak základní laboratorní cvičení požadovaná
relevantními legislativními předpisy, tak měření v rámci samostatných
studentských projektů a bakalářských prací. Zásadním posunem vůči
současnému stavu bude možnost realizovat všechny činnosti v souvislostech
a návaznostech v rámci koncentrovaných prostředků. Takto modernizované
laboratoře budou využity i pro v budoucnu nově akreditované související
bakalářské a magisterské studijní programy.

ÚTEF

Stroje/ Přístroje celkem:
Napařovačka pro přípravyu terčů

Modifikace čisté místnosti a antiradonového systému

upgrade urychlovače VdG
Autorefraktometr 4 kombinace

528

dtto

3D optotyp

133

dtto

LCD optotyp s kruhovou polarizací

117

dtto

Vyšetřovací jednotka

193

dtto

Štěrbinová lampa s digitálním zobrazením

299

dtto

Keratograf

362

dtto

Ultrazvukový přístroj pro biometrii oka

Položky z IP projektu a FRIM slouží k obnově nefunkčních a morálně
zastaralých prvků infrastruktury, potřebným rekonstrukcím, ochraně již
realizovaných investic a internímu rozvoji fakulty a jednotlivých kateder v
11 900 FRIM a vlastní prostředky oblasti nabízených IT služeb.

1 700

software Geomagic

Stroje/ Přístroje celkem:
Bezšablonový brousící automat

MÚVS

1 430 IP 2020
FRIM a vnitřní investice
9 500 fakulty

700 vlastní prostředky
IP2020 + spoluúčast
1 200 (vlastní prostředky)

Kontrolní jednotka FlexTest

1 500 ESF/ERDF

22 830

6 300

Jasový analyzátor

Zatěžovací zařízení vlastní konstrukce pro mechanické testy
při středních a vysokých rychlostech deformace

IP2020

Laboratorní mrazák KD

800 ESF/ERDF

148

dtto

Trenažér přímé oftalmoskopie

1 164

dtto

Nemydriatická fundus kamera + OCT

1 210

dtto

Endotelový mikroskop

500

dtto

Demonstrační mikroskop se speciálním vybavením

850

dtto

Automatická čtečka bakteriálních kolonií

165

dtto

Vláknový spektrofotometr s příslušenstvím

508

dtto

distribuovaný HPC systém
UCEEB

Stroje/ Přístroje celkem:

Položka 21 - zaměření na numerické simulace, které jsou stále častěji
využívány k vývoji nových a optimalizaci stávajících produktů a zařízení.
Pomocí numerických simulací lze výrazně snížit počet potřebných prototypů,
a tím vývoj značně urychlit a snížit jeho náklady. Dalším odvětvím, kde jsou
numerické simulace využívány, jsou odvětví, kde je složité ověřit probíhající
fyzikální děje (např. ohřev biologické tkáně pod elektrodami u přímé
mozkové simulace).

1 434

Stroje/ Přístroje celkem:

Skidometr
3D scanner

FBMI

1 783 IP 2020

dtto
dtto

Upgrade mikroskopu BX-51
Interferometr
Pořízení permanentní licence pro nový SW

Vybavení IT technologiemi nutnými pro obslužnost počítačových laboratoří
a společných prostor pro studenty FA v NB ČVUT. Síťové vybavení společných
prostor pro studenty. Vybavení dílen FA stroji.

86
302

Měřič profilu optických/laserových svazků
Goniometr

1 783

Přístrojové vybavení z IRP - souhrn

Výpočetní server pro reverzní inžeýrství a fotogrammetrii

Optický stůl

ÚTVS neplánuje pro rok 2020 nákup žádných přístrojů jejíchž jednotlivá cena
přesahuje 400 000,- Kč. V principu, přístroje takovéto hodnoty nepoužíváme.
Pro rok 2020 plánujeme vybavit posilovacími stroji nově zrekonstruovanou
posilovnu na Karlově namĕstí, kterou máme v dlouhodobém pronájmu od
FEL. Celkové předpokládané náklady 400 000,- Kč.
Zdroj financování: vlastní prostředky.

Modernizace a inovace zařízení pro zvyšování fyzické zdatnosti studentů a
podpora hendikepovaných II.

4 281
481 Dílčí úkol IP 2020
Výzkumné infrastruktury
900 II, výzva č. 02_18_046
investiční prostředky
ÚTEF ČVUT (za rok 2019 a
400 2020)
investiční prostředky
ÚTEF ČVUT (za rok 2019 a
2 500 2020)
0

Pro rok 2020 nemá připravený investiční plán strojního a přístrojového
zařízení.

CIIRC

Stroje/ Přístroje celkem:

214 935 OP VVV

Naprostá většina položek bude nakoupena v rámci projektu RICAIP jako
rozšíření Testbedu CIIRC.
Jedním z hlavních záměrů Testbedu je zabývat se výzkumnými tématy
souvisejícími s flexibilní a distribuovanou výrobou a pro tato témata příprava
různých aplikačních scénářů. Pojetí části výroba a měření Testbedu spočívá v
tom, že výrobní prostředky budou organizovány jako samostatné stanice,
které jsou řízeny nezávislým řídicím počítačem (PLC, kontrolér robota, jiný
počítač atd.) a směrem k ostatním strojům nabízejí své služby. Testbed
umožní předvádět jednotlivé aplikační scénáře, výrobu rozmanitých dílů
běžící nezávisle na sobě nebo jako součást rozsáhlejšího výrobního procesu,
logistické procesy a úlohy mezioperační dopravy atd.
Udržování takto komplikované a variabilní výrobní linky vyžaduje značné
úsilí, a proto je koncepce Testbedu navržená tak, aby jednotlivé stroje
využívaly stejná rozhraní a byly navzájem kompatibilní, co se týká fáze
návrhu (práce v inženýrském systému), i co se týká fáze běhu aplikace.
Významnou součástí projektu tvoří strojní modul. Jedná se o soubor
výrobních buněk, robotických a kompletních technologických výrobních
pracovišť, dále pak přípravných, inspekčních a měřících zařízení a jejich
příslušenství. V rámci modulu jsou sdruženy položky v podobě funkčních
hardwarových jednotek s nezbytným softwarovým vybavením pro
demonstraci reálných výrobních, kontrolních a inspekčních procesů v rámci
Testbedu. Technologicky a technicky rozmanité vybavení tohoto modulu
povede na vysokou variabilitu možností demonstrace výrobních a
kontrolních procesů. Položky modulu budou sloužit pro realizaci výzkumu a
vývoje ve všech jejich fázích. Těmito fázemi jsou příprava, realizace, inspekce
a analýza výsledků experimentů
Dalšími oblastmi, které projekt podpoří, aby se Testbed stal významnou
součástí pro české i mezinárodní partnery z oblastí výzkumných i komerčních
sfér jsou robotická manipulace, komunikace a řízení, chytré energetické sítě,
IT infrastruktura a softwarová flexibilita.

RČVUT

VIC
Notebooky
Server
Pracovní stanice

330
80
250

Cluster

1 000

2 x Robotický manipulátor

1 500

Hololens 2
Laserové pracoviště pro aplikace robotického svařování,
řezání a navařování

Informační systém Testbedu včetně rezervace prostředků

1 850

Rotační vícesložkový dynamometr

1 819

Rychlý robot pro operace pick & place

1 500

Vícesložkový dynamometr

1 255

Fotovoltaické panely a simulátor DC zdroje

1 221

Systém ochrany osob

1 200

Propojení výškově oddělených částí dopravníku Montrac.
Rozšíření flexibilního dopravníku Montrac, přeprava vozíků,
další nezávislé pracoviště

1 100

Systém sledování pohybu materiálu

1 012

Mobilní laser scanner

925

Montážní kolaborativní robot 2
CNC řídicí systém pro průmyslového robota určeného pro
integraci do obráběcího stroje

907
884

Měření ve smart grid

845

Řídicí systém výrobního stroje 1

601

Fotovoltaické inventory

533

CNC řídicí systém pro průmyslového robota

520

Virtuální jádro řídicího systému obráběcího stroje 1

397

Řídicí systém výrobního stroje 2

293

Virtuální jádro řídicího systému obráběcího stroje 2

10

Stroje/ Přístroje celkem:
Digitalizace archivu - úprava stávajícího SW, nákup
externích disků, PC a monitorů

70 IP 2020

2 000

SW upravy v oblasti modulu TZS, SALDO

2 000

Upravy modulu Prostorovy management,Pasportizace,
integrace s iFIS - GTF
Uprava platebni brany, vice faktorova bezpecnost,
napojeni na SMS

85

70

Stroje/ Přístroje celkem:
Úpravy v oblasti nadstavbovych aktivnich formularu (XLS,
MRP), vicefaktorova autentizace, nadstavby modulu iFIS,
PES

17 500 vlastní FRIM

1 500
500

33 515

Stroj pro mikroobrábění laserem
Multifunkční obráběcí stroj (frézování/soustružení, průměr
500 mm)

15 500

Kolaborativní robot, nosnost 14 kg

13 447

Laser tracker
Mobilní robotická platforma s kolaborativním robotem s
nosností 14 kg

11 006

Modulární výrobní linka

10 289

20 704

10 728

SW upravy v oblasti modulu RS, finance, INV, rozpocty

2 000

Zajištění služeb IS v oblasti kvalifikovaných pečetí,
vzdáleného centrálního el. Podpisu a implemntace

2 000

Datovy sklad, reporty
Obnova technického vybavení pro pořizování
dokumentárních a propagačních materiálů

1 000

Aktivní prvky sítě

2 500

Systém pro routování protokolu SIP x H.323

500
400

Laserový tracker

9 177

Automatický sklad

8 811

Šestiosý robot, nosnost 16 kg, dosah 1,6 m

6 038

Optický měřicí systém pro snímání tvaru a povrchu
Systém řízení výroby na úrovni celé laboratoře (ERP) rozšíření stávajícího

6 028

HW pro simulaci DC zdroje ve smart grid

4 695

Šestiosý robot, nosnost 10 kg, dosah 1,1 m

4 323

Mobilní dvouruký manipulátor

4 000

Konvektomat pro Menzu Strahov

800

Střídavý napájecí zdroj pro smart grid

3 990

Multifunkční pánev pro Menzu Strahov

750

Pokročilá buňka pro aplikace robotického vidění

3 760

5 769

Optické skenovací zařízení pro skenování povrchu dílců
Komponenty pro automatizaci a řízení smart grid v
Testbedu

3 692

Kalibrační nástroj víceosý

3 058

Měřicí pracoviště pro měření drsnosti profilu povrchu

2 782

Dopravník pro synchronizované řízení

2 770

Provozní CMM včetně dotykových sond
Otevřený, víceosý, modulární rídicí systém s výkonovou
elektronikou

2 615

Pasivní komponenty pro smart grid

1 925

2 000

Vybavení kartového centra - tiskárny a validátory

1 100

CTN

Stroje/ Přístroje celkem:

ÚK

Stroje/ Přístroje celkem:

0

Stroje/ Přístroje celkem:

17 900

SÚZ

2 500

Technologie pro výdej jídel pro Menzu Strahov

1 700

Technologie pro výdej jídel pro Menzu Studentský dům
Konvektomat pro Menzu Podolí
Myčka bílého nádobí pro Menzu Podolí
Osobní výtahy pro 4 bloky Koleje Strahov
Nákladní výtah pro Novoměstský hotel

CELKEM

0

Myčka bílého nádobí pro Menzu Strahov
Multifunkční pánev pro Menzu Studentský dům

3 659

2 537

UCS servery

750
5 000
800
600
4 500
500

605 718

vlastní prostředky

Pro rok 2020 neplánuje CTN pořízení žádného strojního ani přístrojového
vybavení.
Pro rok 2020 neplánuje ÚK pořízení žádného strojního ani přístrojového
vybavení.
Obměna zastaralého technicky nevyhovujícího vybavení za nové modernější,
bezpečnější a hospodárnější vybavení.

Příloha č. 2: Střednědobý plán národních a mezinárodních
šetření studentů a absolventů vysokých škol

Příloha č. 3: Rámec výzkumných aktivit

ČVUT trvale sleduje prostřednictvím šetření mezi svými studenty a absolventy kvalitu vlastních

Mise:

vzdělávacích procesů a možnosti jejich zlepšení a přizpůsobování měnícím se potřebám studentů

Chceme být i nadále výzkumnou univerzitou, která bude vzdělávat další generace technicky i všeobecně

a pracovního trhu.

vybavených absolventů a vědců pro stále rychleji se měnící nároky a potřeby budoucích desetiletí

1.

Mise a vize ČVUT

ČVUT bude spolupracovat s MŠMT na zajištění realizace rozsáhlého mezinárodního šetření studujících

Vize:

na vysokých školách EUROSTUDENT VII a pokračovat v aktivní účasti na pilotu evropského šetření

České vysoké učení technické v Praze bude posilovat svoje místo v čele technických univerzit České

EUROGRADUATE, jehož realizace začala v roce 2018.

republiky a své postavení mezinárodně uznávané výzkumné univerzity, rozvíjející talent a schopnosti
studentů, akademických a ostatních pracovníků. Bude směřovat svoje úsilí k naplnění funkce

Vzhledem k tomu, že zvýšený počet šetření zhoršuje ochotu studentů na jednotlivá šetření/ankety

respektované autority ve vzdělávací, vědecké, výzkumné, umělecké a inženýrské tvůrčí činnosti a využije

odpovídat, bude se ČVUT při spolupráci snažit dosáhnout toho, aby v rámci centralizovaných anket byly

k tomu zkušeností minulých generací inženýrů a architektů a schopností současných a budoucích

studentům/absolventům kladeny otázky relevantní i pro zlepšení našich procesů; zároveň považujeme

akademických pracovníků a studentů.

za zásadní, abychom měli přístup k anonymizovaným výsledkům šetření mezi našimi studenty
a absolventy.
Vzhledem k tomu, že jsme doposud z MŠMT neobdrželi termíny centralizovaných šetření, bude tento plán

K zajištění naší mise a vize realizujeme zejména následující aktivity:
■

podporujeme vůdčí osobnosti a pomáháme jim dosáhnout mezinárodní viditelnosti,

■

oceňujeme autory významných výsledků tvůrčí činnosti (publikace v kvalitních časopisech,
významné aplikace výsledků, významná díla),

konkretizován až v okamžiku, kdy nám je MŠMT sdělí.
■

podporujeme interdisciplinární výzkum,

■

vyhodnocujeme a odstraňujeme překážky internacionalizace prostředí univerzity,

■

vytváříme transparentní prostředí v oblasti získávání a péče o lidské zdroje v souladu s HR Award,

■

posilujeme oboustrannou mezinárodní mobilitu doktorandů, postdoktorandů a výzkumných
pracovníků,

■

podporujeme transfer výsledků do praxe včetně zakládání startupů a jejich inkubace.

Po své cestě k cílům ČVUT kráčí již více než 300 let. Pro udržení správného směru přitom k naplnění
dlouhodobých cílů v oblasti tvůrčí činnosti sledujeme zejména:
■

významná externí ocenění členů naší akademické obce,

■

umístění v mezinárodních žebříčcích QS a THE,

■

objem příjmů VaV ze zahraničních i tuzemských grantů,

■

citační ohlas článků dle WoS a SCOPUS,

■

rozvoj vztahů s průmyslovými podniky a veřejným sektorem a úroveň příjmů ze smluvního
výzkumu,

■

společenský dopad výsledků uplatněných v praxi,

■

počet aktivních vztahů s prestižními zahraničními institucemi a navyšováním mobilit,

■

počet výzkumníků s praxí v mezinárodních týmech přijatých na základě mezinárodních konkurzů,

■

kvalitu doktorských studijních programů, zejména pak kvalitu školitelů,

■

sledování publikačních výstupů doktorandů podle jednotlivých oborů, pracovišť a školitelů,

■

účast zahraničních studentů doktorských (popř. magisterských) studijních programů na řešení
projektů VaV.

2. Cíle a strategie jejich dosažení v oblasti VaVaI
V některých oborech jsme přímo na špičce, v ostatních monitorujeme nejnovější dosažené poznatky
ve vědě. Během vzájemné spolupráce poznáváme potřeby všech našich partnerů, výzvy a očekávání
společnosti a trhu práce a neustále se srovnáváme se špičkou ve sféře své působnosti. Reflektujeme
aktuální společenský vývoj a odhadujeme vývoj budoucí.
Spolupracujeme s těmi nejlepšími: přednostně chceme rozvíjet spolupráci s nejlepšími
univerzitami a technikami v jednotlivých zemích, zejména se členy sdružení EUROTECH a CELSA.
V roce 2020 bude připraven a schválen nový Strategický záměr ČVUT na roky 2021–2025. Při jeho přípravě
bude provedena analýza a revize prioritních směrů rozvoje tak, aby odrážely budoucí příležitosti, využily
silných stránek univerzity a snižovaly budoucí rizika (Cost-Benefit, SWOT).

ČVUT bude usilovat o získání dalších velkých nadnárodních prestižních projektů, např. Evropského centra

4. Institucionální nástroje pro naplňování výzkumné strategie

pro umělou inteligenci a European University.

Svoji výzkumnou činnost ČVUT hodnotí s důrazem na kvalitu, relevanci a efektivitu dosažených
(uplatněných) výsledků. Jako důležité zázemí pro dlouhodobý úspěch sledujeme a trvale zlepšujeme

3. Národní a mezinárodní kontext VaVaI

organizaci a řízení, snažíme se průběžně identifikovat budoucí strategické příležitosti a jít jim vstříc.

ČVUT připravuje své absolventy pro průmysl a veřejnou správu. K tomu se nezbytně váže vědecká

V souladu s Metodikou 2017+ změníme interní metodiku rozdělování prostředků na dlouhodobý

a výzkumná činnost ve všech vyučovaných oborech, zejména pak doktorských a magisterských.

koncepční rozvoj výzkumné organizace tak, aby současně odrážela podíly jednotlivých součástí nesoucích

Zvláštní pozornosti a podpoře se budou těšit zejména programy připravované v rámci velkých projektů

výzkumné směry na výsledku univerzity a umožňovala posílit dohodnuté priority.

financovaných ze strukturálních fondů:
Centrum průmyslových technologií
Light technologies for 21st century energetics - LIGHTEN
Letecké a kosmické technologie v ČR
Centrum průmyslových technologií
AIML: Výzkumné centrum umělé inteligence a strojového učení
Inovativní centrum dopravních technologií
UCEEB 20+
Ve všech výše uvedených oblastech již dosahujeme excelentních výsledků, zároveň jde o oblasti
s vysokou společenskou relevancí.
Zaměření našeho výzkumu a jeho institucionální podpora odpovídá Národní inovační strategii České
republiky 2019–2030 „Country for Future“ ve všech jejích směrech:
■

The Country for R&D: Financování a hodnocení výzkumu a vývoje. Zavádíme systém rozdělování
prostředků na základě excelentních publikačních i aplikovaných výsledků a dalších výsledků
s celospolečenským dopadem ve vazbě na Metodiku 2017+.

■

The Country for Technology: Polytechnické vzdělávání. Výsledky tvůrčí činnosti naši vědci
promítají do přednášek. Naši doktorandi se výzkumu přímo účastní. Naši absolventi jsou plně
konkurenceschopní na globálním trhu práce.

■

The Country for Startups: Národní startup a spin-off infrastruktura. Provozujeme inkubátor,
podporujeme tvorbu inovací a férový transfer znalostí.

■

The Country for Digitalization: Digitální stát, výroba a služby. Náš výzkum v oblasti informatiky
je důležitou součástí českých i evropských aktivit Průmyslu 4.0, jehož národní centrum je právě
na ČVUT. Jsme zakládajícími členy iniciativy Prague AI.

■

The Country for Excellence: Inovační a výzkumná centra. Rozvíjíme řadu výzkumných center
v základním i aplikovaném výzkumu.

■

The Country for Investment: Chytré investice. Podporujeme naše vynálezce v komercializaci
duševního vlastnictví ČVUT. Rada pro komercializaci sleduje a vyhodnocuje strategii i vybrané dílčí
projekty.

■

The Country for Patents: Ochrana duševního vlastnictví. Identifikujeme duševní vlastnictví
s významným komerčním potenciálem a motivujeme naše výzkumníky k transferu znalostí.
Budujeme systém „Technologických skautů“ na každé součásti ČVUT. Patentování v zahraničí
podporuje Licenční fond ČVUT.

■

The Country for Smart Infrastructure: Mobilita a stavební prostředí. Inteligentní řešení, inteligentní
budovy a města zkoumáme a pomáháme spoluvytvářet.

■

The Country for Smart People: Chytrý marketing. Komunikujeme výsledky našeho výzkumu vývoje
a inovací na národní i mezinárodní úrovni.

ČVUT pomáhá orgánům veřejné správy při identifikaci problémů a vytváření strategií.

