
EUA 
Evropská univerzitní asociace  EUA (Evropská univerzitní asociace) 
      Program institucionální evaluace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Èeské vysoké uèení technické 
Evaluaèní zpráva EUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leden 2005 
 
 
 
 
 



 2 

OBSAH 
Pøedmluva: Program institucionální evaluace EUA 
 
1. Úvod: 
 1.1 Cíle institucionální evaluace Èeského vysokého uèení technického a její 

tì�i�tì 
 1.2 Organizace inspekèní náv�tìvy 
 
2. Kontext 
 2.1 Národní kontext 
 2.2 Mezinárodní kontext 
 
3. Silné stránky ÈVUT 
 
4. Omezující faktory a slabé stránky ÈVUT 
 
5. Faktory ohro�ující støednìdobé a dlouhodobé vyhlídky ÈVUT 
 
6. Pøíle�itosti, které mù�e ÈVUT vyu�ít 
 
7. Doporuèení 
 7.1 Obecná doporuèení 
 7.2 Øízení a vedení 
 7.3 Strategický plán 
 7.4 Lidské zdroje 
 7.5 Strategie v oblasti výuky a uèení 
 7.6 Politika v oblasti výzkumu 
 7.7 Zu�itkování výsledkù výzkumu 
 7.8 Rozpoèet a jeho sestavování 
 7.9 Rozvoj systému kvality instituce 
 
8. Závìr 
 
9. Pøíloha: 
 1. Program pøedbì�né inspekèní náv�tìvy 
 2. Program hlavní inspekèní náv�tìvy na ÈVUT v Praze 



 3 

Úvod: Program institucionální evaluace EUA 
 
1. Pøed deseti lety ustavila CRE, pøedchùdce EUA, Program institucionální evaluace 
jako slu�bu svým èlenùm. Program mìl zlep�it dynamiku zmìn a schopnost té které 
univerzity je realizovat. Bìhem deseti let provedly CRE (do roku 2001) a EUA (od 
roku 2002) na 130 evaluací ve 35 zemích. S ohledem na tì�i�tì ka�dého 
institucionálního hodnocení, jím� je øízení kvality celé instituce a její schopnost 
vypoøádat se se zmìnami, vychází institucionální evaluace z nejrùznìj�ích zámìrù, 
postupových cílù a plánu instituce a hodnotí, zda zpùsob dosa�ení tìchto cílù, jak jej 
navrhuje daná instituce, odpovídá stanovenému úèelu. Institucionální evaluace slou�í 
v podstatì k tomu, aby jejím prostøednictvím byla pøíslu�ná instituce dotázána, co 
hodlá dìlat a jak se to sna�í provést. Dále se prostøednictvím tohoto hodnocení 
zji��uje, jak daná instituce zajistí svou úspì�nost a jak zavádí zmìny, které pova�uje 
za nezbytné. 
 
2. Metodika ka�dého institucionálního hodnocení EUA zahrnuje samoevaluaèní 
proces. Výstupem z tohoto procesu je zpráva sepsaná a schválená vedením urèité 
instituce a jejími pøíslu�nými øídícími orgány, a dále externí posudek. Posudek 
sestavuje skupina kolegù, rekrutujících se z øad souèasných èi døívìj�ích rektorù a 
prorektorù, a jeden akademik zabývající se managementem vy��ího vzdìlávání. Tento 
akademický pracovník pùsobí jako sekretáø týmu. Tým uskuteèní dvì inspekèní 
náv�tìvy: 

 krat�í, pøedbì�nou inspekèní náv�tìvu, kde se seznamuje s danou institucí a 
stì�ejními otázkami a problémy, které dominují aktuálnímu rozvoji instituce; 
zaznamenává podstatné informace o celostátním kontextu; 

 del�í, hlavní inspekèní náv�tìvu, bìhem které uspoøádá pohovory s rozliènými 
skupinami, aby získal objektivnìj�í a hlub�í pohled do ústøedních procesù a 
problémù rozvoje instituce. 

Jak vnitøní, tak externí posudek zkoumá krátkodobé i dlouhodobé cíle instituce, i 
vnìj�í a vnitøní omezení jejího provozu. Upozorní na nejdùle�itìj�í silné a slabé 
stránky instituce, co� je velice dùle�ité, zjistí mo�nosti a úkoly a doporuèí strategii ke 
zlep�ení kvality instituce. 
 
Kromì toho mù�e ka�dá instituce po�ádat o to, aby se evaluace zamìøila na urèité 
hlavní problémy jejího aktuální vývoje, dotýkající se schopnosti instituce prosadit 
zmìny. 
 
3. Institucionální evaluace EUA se nesna�í najít èi u�ít standardizovaná øe�ení. 
Návrhy obsa�ené v hodnocení nejsou závazné. Jsou kolegiální podporou na pomoc 
dané instituci v jejím úsilí o zlep�ení daného stavu. Proto je nezbytné, aby bylo 
hodnocení zalo�eno na dobrovolné snaze a aby probíhalo v ovzdu�í otevøené 
sebekritické diskuse. 
 
4. Institucionální evaluaci Èeského vysokého uèení technického v Praze provádìla 
tato expertní skupina: 

 prof. Erdal Emel, prorektor, Univerzita Uludag, Turecko 
 prof. Bente Kristensen, prorektor, Obchodní �kola v Kopenhagenu, Dánsko 
 Dr. Sybille Reichert, (sekretáøka týmu), vedoucí akademického plánování na 

ETH (Eidgenössische Technische Hochschule), Curych, �výcarsko 
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 prof. Luc Weber, (pøedseda týmu), emeritní rektor Univerzity �eneva a èlen 
výboru EUA. 

 
 
1. Úvod: 
 
1.1 Cíle institucionální evaluace Èeského vysokého uèení technického a její tì�i�tì 
 
5. Za desetileté období fungování Institucionálního evaluaèního programu je Èeské 
vysoké uèení technické v Praze první institucí, která po�ádala o druhé hodnocení (5 
let po následné inspekci). První hodnocení probíhalo v roce 1996 je�tì pod patronací 
pøedchùdce EUA, CRE, s následnou inspekèní náv�tìvou v roce 1999. Obì strany 
hodnotily inspekce jako úspì�né v tom smyslu, �e doporuèení, jak uvedla zpráva, byla 
vzata velice vá�nì a aplikována pøi ka�dé mo�né pøíle�itosti. Nicménì strana 
dotazovaná, stejnì tak jako strana tázající se bìhem následné inspekèní náv�tìvy 
zaznamenaly, �e klíèová doporuèení se s danými právními pøeká�ami nedají snadno 
realizovat. 
 
6. Explicitním cílem druhého hodnocení je znovu získat názor a doporuèení externích 
odborníkù ohlednì souèasného stavu a perspektiv instituce. Kromì toho vyjádøila 
instituce pøání získat doporuèení, jak dosáhnout svého cíle stát se rovnocenným 
partnerem vynikajících technických univerzit v zahranièí, v rámci evropského 
vzdìlávacího a výzkumného systému. 
ÈVUT také po�ádala o specifické zamìøení druhé inspekce, a tím je spolupráce mezi 
ústøedními organizacemi ÈVUT, vedením a fakultami. 
 
7. Hodnotící tým se sna�il co nejlépe vyhovìt tìmto pøáním a po�adavkùm a 
upozornit na skuteènost, �e podobné hodnocení nemù�e pøinést více ne� jen 
informované dojmy. Nepokou�el se ani pøedstírat, �e hodnocení je výsledkem 
hloubkové analýzy instituce. Souèasnì je si v�ak skupina jista svým úsudkem, na 
kterém se v�ichni èlenové skupiny zcela shodli a který se èasto shoduje s úsudkem 
vnitøních aktérù v rámci instituce. Pravdìpodobnì hlavním rozdílem mezi názorem 
externích hodnotitelù a pøedstavitelù ÈVUT je naléhavost, kterou hodnotitelé 
pøipisují nezbytnosti jednat rychle, aby univerzita neprohrála konkurenèní bitvu 
o své zviditelnìní v Evropì v oblasti evropského vy��ího vzdìlání a výzkumu. A 
tato vìhlasná technická univerzita má stále schopnost se k takové pozici 
vypracovat. 
 
1.2 Organizace inspekèní náv�tìvy 
 
8. Podle plánu mìla revize probìhnout v krat�í pøedbì�né inspekci, trvající dva dny a 
konané nìkolik týdnù po pøedlo�ení samoevaluaèní zprávy, a del�í, tøídenní inspekèní 
náv�tìvì jen nìkolik mìsícù poté. V daném pøípadì probìhla pøedbì�ná inspekce 
mezi 11. a 13. kvìtnem 2004. Hlavní inspekèní náv�tìvu uskuteènil hodnotící tým a� 
na zaèátku následujícího semestru, aby mohl uspoøádat pohovory se v�emi skupinami. 
Proto hlavní inspekce zaèala v nedìli odpoledne 10. øíjna a trvala a� do èasných 
odpoledních hodin 13. øíjna. 
 
9. Obì inspekèní náv�tìvy spolehlivì a peèlivì pøipravil kontaktní pracovník, prof. 
Macháèek, který je prorektorem pro rozvoj nav�tívené instituce. 
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Samoevaluaèní zpráva byla pouèná a u�iteèná a vyjadøovala informace skupiny z 
vedení instituce, která sebekriticky a peèlivì zvá�ila slabé i silné stránky instituce. 
Pøesto�e obsah samoevaluaèní zprávy neznalo na fakultách pøíli� mnoho pracovníkù, 
zprávu schválil senát a mnoho názorù, které obsahovala, potvrdili a zdùraznili mnozí 
z dotázaných. 
 
10. Vedle popisù a údajù obsa�ených v samoevaluaèní zprávì a její datové pøíloze 
vy�ádala si revize dodateèné dokumenty, které instituce øádnì poskytla. Jednalo se o: 

 pøeklad provádìcích závìrù strategického plánu, event. dlouhodobých cílù, do 
angliètiny 

 elektronickou verzi zákona o vysokých �kolách 
 pøedpisy a stanovy v angliètinì 
 metodiku rozpisu dotací pøidìlovaných instituci státem, a dále rozdìlování 

dotací uvnitø instituce a fakult 
 rozhodovací pravomoci rùzných orgánù doplnìné o postupový diagram (napø. 

senát jako místo, kde je mo�no vzná�et námitky)   
 poèty studentù, kteøí nedokonèili studium, a to nejen mezi 1. a 2. roèníkem, ale 

té� za 1 rok, na 1 fakultu a podle pohlaví 
 plán výmìny profesù, plán rozvoje lidských zdrojù, podíl mezinárodních 

pracovníkù v akademickém sboru, kritéria pro jmenování profesorem 
 obecnou statistiku týkající se studentù a akademického sboru 
 dal�í informace nebo písemné materiály o øízení kvality. 

 
11. Bìhem obou inspekèních náv�tìv projevili pøedstavitelé univerzity nemalou dávku 
otevøenosti a velkou ochotu pojmenovat ústøední problémy instituce. Hodnotící tým 
tak získal kvalitní a objektivní pohled na instituci, která, zdá se, poskytla co 
nejspolehlivìj�í základ pro formulaci ní�e uvedených analýz a soudù. 
 
12. Hodnotící tým by chtìl podìkovat v�em, s nimi� se setkal, za srdeènou 
pohostinnost, otevøené a upøímné ovzdu�í. To jsou také nejdùle�itìj�í 
pøedpoklady ka�dého konstruktivního hodnocení. Je�tì jednou bychom chtìli 
vyjádøit upøímné díky panu prof. Macháèkovi za dokonalou organizaci a za 
srdeènou a pøepeèlivou podporu v období pøed inspekcí a v jejím prùbìhu. 
Právì díky tìmto skuteènostem byla inspekèní náv�tìva  tak pøíjemná a 
probíhala tak hladce. 
 
 
2. Kontext 
 
2.1 Národní kontext 
 
13. Jako jedna z nejstar�ích technických univerzit na svìtì vidìlo a pøe�ilo ÈVUT za 
dobu své existence nejrùznìj�í státní podmínky. V nedávné dobì muselo znovu 
potvrdit svou hou�evnatost v procesu radikálního pøechodu od centralizovaného 
nedemokratického systému, který si nevá�il akademické svobody, potlaèoval 
podnikatelské zámìry a dusil individuální iniciativu, k zákonu o vysokých �kolách, 
který zaruèil akademickou svobodu a ustavil autonomii �koly. Od pádu �elezné opony 
vystøídaly první nový zákon z roku 1990 dva zákony o vysokém �kolství, jeden z roku 
1993 a druhý z 1998. Poslední zákon o vysokém �kolství byl revidován v roce 2001. 
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Zavedl tøi úrovnì vysoko�kolského vzdìlání, bakaláøskou, magisterskou a doktorskou, 
základní kameny boloòských reforem, døívì ne� vìt�ina ostatních evropských zemí. 
Zákon z roku 1998 také zmno�il pøíle�itosti k soukromému financování. 
 
14. Souèasnì probíhal úspì�ný proces zvy�ování míry úèasti na vy��ím vzdìlání, 
který zvý�il poèet vysoko�kolských studentù ze 113 000 v roce 1989 na 201 000 v 
roce 2002, poèet víceoborových univerzit a technických vysokých �kol z 5 v roce 
1989 na 15 v roce 2002. Poèet pracovníkù akademického sboru se v té dobì zvý�il 
pouze o 30 %, co� znamená, �e pomìr poètu studentù a akademických pracovníkù 
neustále upadá a �e dodateèné bøemeno vy��í míry úèasti nese pøedev�ím 
akademický sbor. 
 
15. Rostoucí síla druhé star�í technické vysoké �koly, univerzity v Brnì jako�to druhé 
nejvìt�í technické vysoké �koly v zemi a podpora, které se jí dostává, i vznik tøí 
dal�ích oblastních technických vysokých �kol jen posílily tlaky na ÈVUT v tom 
smyslu, aby provádìlo nábor studentù po celé zemi. Takové úsilí je plnì v souladu s 
dobøe zavedenou obchodní znaèkou �koly jako�to nejlep�í instituce pro in�enýrské 
vzdìlání v zemi. 
 
16. Dal�í nezbytné zmìny se týkaly výzkumu, který se døíve, pøed rokem 1990, silnì 
koncentroval v akademii vìd. Následnì se roz�íøil také na vysokých �kolách (èasto ve 
spolupráci s institucí akademie vìd). Budování výzkumných kapacit pøedstavuje 
bezesporu nejdùle�itìj�í oblast sna�ení �koly. Energie a nápaditost, se kterou 
ÈVUT sleduje daný cíl, odrá�í neobyèejný potenciál jeho pracovníkù. Proto si 
toto úsilí zasluhuje velké uznání, ale i dal�í podporu, aby se vzniklá pohybová 
energie dále vyu�ila a plnì se uplatnily mo�nosti �koly. 
 
17. Jak budování výzkumných kapacit a nových zaøízení, tak i nedodìlky v oblasti 
dlouho zanedbávané obnovy infrastruktury sahající a� do komunistické éry staví 
èeské vysoké �koly, zvlá�tì univerzity zamìøujené na pøírodní vìdy a techniku, jako 
je ÈVUT, se souèasnými vìdeckými infrastrukturními potøebami, pod silný finanèní 
tlak. 
 
18. Zmínku si zaslou�í i dal�í celostátní jev, silnì se projevující právì na ÈVUT, a tím 
je relativnì vysoký prùmìrný vìk akademických pracovníkù a relativní nedostatek 
øádnì kvalifikovaných mlad�ích èlenù akademického sboru. Mlad�í lidé èasto 
opou�tìjí akademickou dráhu kvùli srovnatelnì nízké mzdì (ve srovnání se 
soukromým sektorem) a relativnì nejistým profesním vyhlídkám. V celonárodním 
mìøítku je prùmìrný vìk profesorù vy��í ne� 60 let. Kategorie docentù a 
odborných asistentù jsou na tom jen o nìco málo lépe. Tento vá�ný problém také 
silnì ovlivòuje aktuální situaci na ÈVUT a bude jejím nejzranitelnìj�ím bodem 
ve vztahu k budoucím vyhlídkám jako�to vysoce kvalitní technické univerzity. 
 
19. V této situaci si zaslou�í vìt�í pozornost jeden význaèný rys ji� zmínìného zákona 
o vysokých �kolách. Je pochopitelné, �e souèasný právní systém a politická kultura 
silnì odrá�ejí hluboké znepokojení z mo�ného potlaèování demokracie a 
akademických svobod. Proto usilují o zabudování dostateèného systému kontrol a 
bilancí do vedoucích struktur ka�dé veøejné organizace, aby pøede�ly jakémukoli 
zneu�ití moci. Proto také zákon o vysokých �kolách z roku 1993 i 1998 vná�í 
my�lenku demokracie hluboko do struktury vedení univerzity. Tak �íøí 
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demokratické principy do organizaèní struktury ka�dé jednotlivé úrovnì vy��í 
vzdìlávací instituce v zemi. A tak princip úèasti a zastoupení, který bì�nì provází 
demokratické rozhodovací procesy na úrovni vlády a parlamentu, se neuplatòuje 
jenom ve vedení instituce, ale i na úrovni fakult a kateder (pøièem� katedry jsou dost 
malé orgány v rámci instituce, na kterých pracuje jen nìkolik profesorù). A tak lpìní 
na demokratických zásadách ironicky vede k nerovnému zacházení s rovnými: 
pøesto�e se podle stanov ÈVUT má zacházet se v�emi studenty stejnì, v dùsledku 
rozlièných fakultních norem a zvykù mají studenti na nìkterých fakultách více 
pøíle�itostí nebo dostávají více podpory ne� jiní na jiných fakultách, a to s ohledem na 
mobilitu studentù (vèetnì uznávání kreditù získaných v zahranièí), úèast na 
výzkumných projektech, nebo se jim dokonce dostává vìt�í pozornosti a více rad od 
uèitelù. Následkem toho nemù�e instituce zaruèit jednotná kvalitativní kritéria. 
 
20. Toto dobøe mínìné právní øe�ení ohlednì vnitøního vedení univerzit pùsobí øadu 
potí�í v oblasti schopnosti univerzity navrhovat a schvalovat akce instituce, a tak se 
pøizpùsobovat rychle se mìnícím podmínkám. I po zmírnìní tohoto problému v 
novém vysoko�kolském zákonì z roku 1998, který ukonèil døívìj�í statut fakult 
jako�to specifických právních subjektù, univerzita musí stále duplikovat rozsáhlé 
demokratické rozhodovací procesy na v�ech úrovních, ústøední, fakultní i katedrální, 
co� èasto vede k zablokování nezbytných akcí instituce, které by mohly mít negativní 
dopad na jednu z fakult. O ka�dé vìt�í zmìnì úkonù musí rozhodnout fakultní senát, 
který tvoøí (stejnì jako senát instituce) pøinejmen�ím z jedné tøetiny a� poloviny 
studenti. Mo�nosti hloubìji se seznámit s problémy instituce a ztoto�nit se s celkovou 
perspektivou instituce brání skuteènost, �e volební období �ádného èlena nesmí 
pøesáhnout tøi roky. Dìkani, kteøí pravdìpodobnì spojují perspektivu fakulty s dobrou 
znalostí celkové problematiky instituce, nejsou ani èleny fakultního senátu. A tak 
silná nezávislost fakult, kterou zavedla ji� komunistická doba, aby zabránila 
vzniku soudr�nosti instituce, pøetrvává dodnes a brání instituci zformulovat 
promy�lený pøístup k pøeklenutí naléhavých problémù. Kromì toho ka�dé 
rozhodnutí èi investici, ze které pravdìpodobnì získá prospìch jedna fakulta na úkor 
ostatních, nejspí� zamítne akademický senát instituce. 
 
21. Je tøeba upozornit na to, �e èlánek 22 zákona z roku 1998 umo�òuje univerzitám 
zøídit jiné jednotky vnitøního èlenìní ne� fakulty, napø. �ústavy vysoko�kolských 
institucí� a �dal�í pracovi�tì zamìøená na vzdìlávací, odbornou, výzkumnou [...] 
èinnost�, aby se tak vyhnuly rigidnì ustáleným strukturám øízení fakult tím, �e vytvoøí 
jiné typy vnitøních subjektù. Takovéto subjekty v�ak snadnìji vznikají v nových 
jednotkách (jako v nedávném pøípadì zalo�ení �Ústavu biomedicínského in�enýrství� 
v Kladnì), proto�e je pomìrnì obtí�né pøemìnit stávající fakulty na jiný typ jednotky. 
Rozhodnutí rozpustit èi slouèit fakulty musí uèinit akademický senát, který tvoøí 
zástupci v�ech fakult. Proto je nemalá pravdìpodobnost, �e podobné rozhodnutí bude 
zablokováno, jestli�e souèasné èi jiné fakulty spojují takové zmìny s urèitou ztrátou 
moci nebo zdrojù. Celá øada pøedstavitelù instituce si stì�ovala na omezení, která 
sebou nese fakultní struktura. I nìkolik pøedstavitelù Ústavu biomedicínského 
in�enýrství se obává zkostnatìlosti fakultní struktury, ke které smìøují (zøejmì aby 
mohli zcela zodpovídat za svùj studijní program. Hodnotitelùm nebylo úplnì jasné, 
proè byl pohyb smìrem k fakultní struktuøe dobrovolnì uskuteènìn, proto�e èlánek 34 
vysoko�kolského zákona, jak se zdá, skuteènì dovoluje institucím �participovat na 
poskytování akreditovaných studijních programù�.)  
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2.2 Mezinárodní kontext 
 
22. Vý�e uvedené pøeká�ky a ponìkud rigidní struktura øízení by se daly posuzovat 
klidnìji, kdyby nebylo mezinárodního vývoje a konkurence. Vzhledem k tomu, �e 
ÈVUT nechce omezit svùj vliv pouze na domácí scénu, ale výslovnì se chce stát 
souèástí evropského výzkumného prostoru, a dokonce patøit k pøedním technickým 
univerzitám v Evropì, není mo�né opomíjet následující mezinárodní vývoj. 
 
23. Pøedev�ím je nutno poznamenat, �e napøíè Evropou se konkurence mezi 
univerzitami zamìøenými pøedev�ím na výzkum patrnì pøiostøuje, i pøes rostoucí 
spolupráci mezi institucemi èi dokonce s její podporou. I ty nejbohat�í a nejlépe 
hodnocené instituce v Evropì zaèínají trpìt následkem klesající podpory státu a v 
rostoucí míøe vyhledávají finanèní podporu tøetí strany, pro ni� pøedchozí práce, a 
proto i døívìj�í úspìchy v urèitém oboru pøedstavují jedno z nejdùle�itìj�ích kritérií. 
Tak mají silní tendenci sílit a slab�í oslabovat, kdy� �ádají o granty ze stejných 
konkurenèních výzkumných zdrojù. 
 
24. Kromì toho, �e se vytrácejí a stagnují státní rozpoèty, podstatnì vzrùstají 
náklady na výzkum a výzkumnou infrastrukturu, a posilují tak finanèní tlak. 
Vzhledem k nákladùm na výzkum zaèínají nìkteré zemì uva�ovat o �koncentraci 
vynikajících� èi ji dokonce ji� prosazují. To znamená, �e soustøeïují podobné 
investice do men�ího poètu dobøe etablovaných institucí, èím� omezují mo�nosti 
ostatních dostat se na stejnou úroveò. Pøesto�e nìkteré vlády, a to vèetnì èeské, se 
zavázaly uplatnit lisabonský plán a utratit za výzkum celkem 3 % HDP, pouze 
nìkolika z nich se v posledních letech podaøilo podstatnì zvý�it výdaje na výzkum. 
Nicménì skuteènost, �e èeská vláda lisabonský plán podepsala, pro ÈVUT, které 
zaujímá dobré postavení v celostátním kontextu, to mù�e znamenat pøíle�itost být 
jedním z hlavních støedisek pro výcvik výzkumníkù a výzkum v celé zemi. 
 
25. Podobnì soutì� o nábor nejkvalifikovanìj�ích výzkumných pracovníkù se 
v rostoucí míøe stává mezinárodním jevem a stále se pøiostøuje. Nìkolik dobøe 
etablovaných mezinárodních univerzit výzkumného typu hledá talenty z celého svìta. 
Mnohé upravují náborové postupy tak, aby roz�íøily profil nadìjných kvalifikovaných 
rezerv, které si mohou vybrat, a tak posílily mezinárodní pøíliv mozkù. I zde je mo�no 
pozorovat tahovou funkci, díky ní� jsou instituce s velkým poètem mezinárodnì 
uznávaných výzkumných pracovníkù pøita�livìj�í. Proto�e zemì, jako je napøíklad 
USA èi Velká Británie, hlásí ni��í poèty absolventù pøírodovìdeckých a technických 
oborù, zaèíná soutì� o získání mladých talentù nabývat stejné tvrdosti jako nábor 
úspì�ných profesorù s mezinárodním renomé. 
 
26. Rùst mezinárodní konkurence mezi univerzitami výzkumného typu pochopitelnì 
posiluje budování transparentnìj�ího evropského prostoru pro vy��í vzdìlání a 
výzkum, který umo�òuje srovnávání a pohyb lidí napøíè Evropou. Navíc je�tì mnohé 
instituce, aby si zajistily optimální umístìní v dobì vzrùstajících nákladù a 
stagnujících rozpoètù, cítí, �e musí soustøedit více síly ne� kdy pøedtím a obohatit své 
portfolio prostøednictvím pøeshranièních aliancí, které také poskytují pøístup k dal�ím 
trhùm. 
 
27. A nakonec existuje mezinárodní tendence, o které se hovoøí ji� celá desetiletí, ale 
teprve nyní nabývá na významu, posunout rozvoj vìdy. Konkrétnì se projevuje jako 
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potøeba posílit interdisciplinární pøístupy, a tak dále posunout hranice vìdy. 
Vy�adované nové formy spolupráce napøíè obory nepøedstavují výzvu jen pro vìdu, 
ale té� pro rozvoj institucí, proto�e vy�adují flexibilní komunikaci a rozhodování 
pøesahující hranice vnitøních subjektù institucí, jako jsou fakulty nebo katedry. Proto 
se mnohé instituce napøíè Evropou a Spojenými státy obávají procesu �horizontální 
komunikace� a stimulují rozvoj vnitøní mezikatedrální a mezifakultní spolupráce. 
 
28. Slabé a silné stránky ÈVUT, které jsou popsány ní�e, je tøeba nahlí�et 
v souvislosti s tímto vývojem a danými pøeká�kami, a podle toho je zva�ovat. 
 
 
3. Silné stránky ÈVUT 
 
29. Na úvod je pøedev�ím nutno se zmínit o skuteènosti, na kterou se ve 
vysoko�kolském vzdìlávacím prostøedí mù�e snadno zapomínat, ale její� hodnotu tím 
více zná celý obchodní svìt: ÈVUT má dobøe zavedenou (obchodní) znaèku, 
respektovanou po celé zemi a známou i v zahranièí. ÈVUT je spojováno s dlouhou 
tradicí pøípravy nejúspì�nìj�ích in�enýrù v zemi a se solidním, spolehlivým 
vzdìláním, na které mohou být jeho studenti a absolventi hrdí. Stojí za zmínku, �e 
tato hrdost je stále �ivá a �e hodnotitelé byli svìdky projevù této pýchy u studentù 
ÈVUT. 
 
30. K dobrému jménu ÈVUT se vá�e jeho dal�í pøednost, schopnost pøitahovat 
nejchytøej�í studenty v zemi. Pøesto�e studentstvo ÈVUT tvoøí skupina mladých lidí 
se smí�enou kvalifikaèní kvalitou (stejnì jako na vìt�inì jiných evropských univerzit), 
podíl vynikajících a vysoce motivovaných studentù je patrnì vysoký, co� 
reprezentuje nedocenitelný kapitál. 
 
31. Podobnì nabízí ÈVUT mnoho dobrých výukových modelù a má v mnoha oborech 
silný uèitelský potenciál. Na hodnotitele udìlaly zvlá�tì velký dojem pøíklady 
z fakulty dopravní a z fakulty architektury. Obì pøedvedly vzru�ující prostøedí 
zapojující studenty do projektù a týmové práce, které jim poskytnou výbornou 
prùpravu pro budoucí profesi. V nejrùznìj�ích diskusích, které hodnotitelé vedli se 
studenty, na nì zapùsobil smysl pro motivaci, duchapøítomnost a nezávislost, které 
tito studenti projevili. I kdy� se dá pøedpokládat jisté zkreslení ve slo�ení 
studentských skupin díky tomu, �e byli jmenováni vedením ÈVUT, ÈVUT se mù�e 
py�nit tolika bystrými, podnikavými studenty a mìlo by zaruèenì optimálnì vyu�ít 
jejich pøedstavivosti a inteligence. To se zøejmì také dìje na tøech men�ích fakultách. 
Hodnotitelé se nesetkali s podobnými pøíklady na ostatních tøech fakultách, ale 
pøedpokládají, �e urèitì existují i tam. Výmìna poèetných modelù vzorové praxe 
mezi fakultami by samozøejmì byla dùle�itou slo�kou vysoké kvality instituce, 
která se py�ní tím, �e poskytuje výborné vzdìlání a výcvik budoucím vùdcùm na 
technice zalo�eném prùmyslu. 
 
32. Hodnotitelskému týmu imponoval také rychlý rozvoj výzkumné kapacity 
instituce, její� trvání, jak bylo zmínìno vý�e, je jen o málo del�í ne� jedno desetiletí. 
Vysoká míra specializace na ÈVUT zøejmì také pomáhá rychlému ustálení 
výzkumného profilu, který je komplementární s pøírodními vìdami na Karlovì 
univerzitì. Navíc podnikatelská odhodlanost profesorù hledat externí fondy je patrnì 
roz�íøená po celém ÈVUT, i kdy� nìkteré fakulty jsou v tomto ohledu zøejmì 
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mnohem aktivnìj�í ne� jiné. Nane�tìstí nebyly zavedeny �ádné mechanismy 
odmìòování podobných podnikatelských aktivit, které by pozdvihly jiné èástí 
instituce na stejnou úroveò iniciativy a konkurenceschopnosti, jakou vykazují nìkteøí 
jedinci a èásti instituce. Ale potenciál k o�ivení a restaurování staré silné výzkumné 
tradice ÈVUT z pøedkomunistického období je silnì znatelný a znovu o�ívá 
v souèasném zamìøení výzkumu na kybernetiku, regulaèní techniku, robotiku, 
automobilový prùmysl, umìlé interakce, umìlou inteligenci a poèítaèové vidìní, 
biomedicínské in�enýrství, telekomunikace, mobilní komunikace, nové senzory, 
laserovou technologii, inteligentní budovy, prùmyslové dìdictví, abychom jmenovali 
alespoò nìkteré z nich. ÈVUT by se mìla sna�it vyu�ít rostoucích pøíle�itostí získat 
podporu na výzkum z EU. Zatímco rozpoèet EU na výzkum se s ustavením 
Evropského výboru pro výzkum stane více konkurenèním, tak�e jen ty nejlep�í 
instituce pravdìpodobnì získají granty, otevírají se nemalé mo�nosti jak získat 
podporu na výzkum v nové koncepci regionálního rozpoètu EU, které by ÈVUT mìlo 
prostudovat a vyu�ít. 
 
33. A nakonec hodnotitelé velice kladnì ocenili iniciativu finanènì podporovat 
støediska a ústavy budované napøíè univerzitou, jako je Ústav biomedicínského 
in�enýrství. Pokud by ÈVUT mìlo více podobných iniciativ a bylo schopné 
nasmìrovat více svých investic do takovýchto center èi ústavù budovaných 
napøíè fakultami, podstatnì by se zviditelnilo a posílilo svou 
konkurenceschopnost v celostátním i mezinárodním mìøítku.  
 
 
4. Omezující faktory a slabé stránky ÈVUT 
 
34. Vìt�ina slabých stránek ÈVUT úzce souvisí s celostátními omezujícími faktory, o 
kterých jsme se zmínili ji� v kapitole 2.1. Pøedev�ím je nutné se zmínit o silné 
podpoøe ÈVUT pro demokratické rozhodování na v�ech rozhodovacích úrovních 
instituce. Samo sebou se rozumí, �e vysoká �kola v demokratické zemi a kultuøe by 
mìla ctít své vnitøní provozní zásady sdíleného øízení a úèasti, aby zabezpeèila tok co 
nejvìt�ího mno�ství nových my�lenek do nového rozvoje instituce a motivaci 
nadaných souèasných i budoucích výzkumníkù této spoleènosti, aby prosazovali své 
my�lenky pøi vyu�ívání nových pøíle�itostí. Nicménì je ji� ménì pochopitelné, aby 
tyto procesy samy o sobì byly tak radikálnì demokratické na v�ech úrovních, jako 
tomu je v souèasné dobì v pøípadì ÈVUT. Struktura øízení je, jak u� jsme se zmínili, 
vìt�inou naøízena zákonem o vysokých �kolách z roku 1998. V souladu s tímto 
zákonem je senát nejvy��ím rozhodovacím orgánem jak na úrovni instituce, tak 
fakult, a vnitøní struktura univerzity má jasná pravidla ohlednì fakult, které si udr�ují 
velkou míru nezávislé moci uvnitø tímto znaènì decentralizované univerzity. 
 
35. Hodnotitelé by chtìli vyzvat ÈVUT, a� pøesvìdèí zákonodárce o nezbytnosti 
poskytnout vysokým �kolám více autonomie k výbìru vlastní vnitøní struktury øízení. 
Navíc by hodnotitelé chtìli vyzvat univerzitu, a� také podnikne maximum v rámci 
souèasných omezených podmínek pro rozvoj pru�nìj�ích modelù sdíleného øízení tak, 
aby si udr�ela schopnost pøizpùsobovat se mezinárodním podmínkám a získat v nich 
dobré postavení. Takové postavení pøirozenì pøedpokládá pøijímat i rozhodnutí, která 
jsou kontroverzní v tom smyslu, �e posilují silné stránky èi ráznì øe�í slabiny v 
portfoliu instituce, co� vede k nerovnomìrnému rozdìlení úsilí a zdrojù napøíè 
institucí. Právì rozhodnutí, která mají význam pro dlouhodobou prosperitu instituce, 
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èasto vy�adují kroky, které mohou být pro nìkteré strany obtí�né v krátkodobé 
perspektivì, a proto k nim instituce pravdìpodobnì nepøistoupí, pokud mají v�echny 
strany a skupiny mo�nost je vetovat. Kdy� je hlavní rozhodovací moc svìøena 
senátùm a vìdeckým radám na úrovni instituce i fakult a jen málo pravomoci a zdrojù 
zbývá na úrovni instituce, aby iniciovala a podporovala úspì�né èi vzmáhající se 
jednotky nebo iniciativy, musí instituce v podstatì zachovat status quo. Se souèasnou 
strukturou øízení k pøerozdìlení zdrojù, které by mohlo stimulovat úspìch, a tak 
stvoøit vítìze (a tím pádem i nevítìze), pravdìpodobnì nedojde. Av�ak ÈVUT by 
ohromnì prospìlo odmìòovat iniciativu svých èetných vynalézavých jednotlivcù a 
nezacházet s ménì aktivními pracovníky stejným zpùsobem, jako s tìmi, kteøí se 
významnì anga�ují na budoucím úspìchu instituce. 
 
36. Nedostatek pru�nosti instituce i dìkanù se té� odrá�í v matoucí skuteènosti, �e 
instituce kopíruje pøi rozdìlování svých fondù neuspokojivý model financování, který 
na ni uvalilo èeské ministerstvo a podle kterého se fondy rozdìlují pøedev�ím na 
základì poètu studentù. Poèty studentù nepochybnì vyjadøují objem práce dané 
akademické jednotky, a proto by se mìly zohlednit pøi rozhodování o financích. Ale 
skuteènost, �e poèty studentù jsou zdaleka nejdùle�itìj�ím parametrem, na jeho� 
základì se rozpoèítávají fondy uvnitø instituce, nezbytnì vede k podceòování 
výstupových a výkonnostních kritérií, i výzkumného úsilí univerzitních 
pracovníkù. Takové jednostranné dotaèní modely kritizuje celá Evropa pro jejich 
zkreslující úèinky vèetnì toho, �e zpùsobují pøitahování stále vy��ího poètu studentù, 
ani� by se souèasnì vyvíjela snaha zabezpeèit kvalitu jejich kvalifikace, kvalitu výuky 
a podporu, kterou vy�adují. I ÈVUT byla do jisté míry zatlaèena do této logiky, 
jestli�e se podíváme na fakt, �e studentské poèty vzrostly mnohem více ne� 
absolventský výstup. Pokud chce ÈVUT aspirovat na postavení vysoce kvalitní 
evropské univerzity, nemù�e si dovolit zakládat vnitøní rozdìlování finanèních 
prostøedkù na takových èistì kvantitativních kritériích. 
 
37. Dále, pouze 15 % základních finanèních prostøedkù je na fakulty pøidìlováno na 
základì výzkumu (tìchto 15 % závisí na poètu publikací a grantù). I kdy� se dá 
prostøednictvím konkurenèních grantù uvolnit mnohem více penìz, ÈVUT a jeho 
fakulty by mìly podstatnì posílit vnitøní váhu a cenu pøipisovanou výzkumu 
rozdìlováním vládních subvencí s vìt�ím zøetelem k úsilí vìnovanému výzkumu. 
Pøinejmen�ím pokud ÈVUT chce konkurovat na mezinárodní úrovni, mìlo by zvý�it 
váhu výzkumu pøi vnitøním rozdìlování finanèních prostøedkù, ne� tomu bylo 
v minulosti. Mìli bychom samozøejmì dodat, �e pokud má èeská vláda zájem na 
pìstování výzkumu vysoké kvality, nemìla by financovat své instituce podle tak 
zjednodu�ujícího vzorce, který se opírá o poèty studentù. 
 
38. Kromì programu financování má ÈVUT potí�e s celkovou úrovní financování: 
jeho rozpoèet 2 435 milionù Kè èi 73,8 milionù EURO (z toho 77 % je veøejná státní 
subvence) èiní pøinejlep�ím tøetinu a� sedminu toho, co by stály dobré univerzity 
podobné velikosti  v západní Evropì. I pøes ni��í platy a ponìkud ni��í �ivotní 
náklady znevýhodní takovýto rozpor konkurenèní postavení ÈVUT, proto�e více 
penìz sebou v�dy  nese více projektù, výzkumných pracovníkù, výstupù, vlivu. 
Pøesto�e by ÈVUT mìlo nadále zvy�ovat úsilí, které investuje do získávání penìz 
z projektù i jiných financí od soukromých sponzorù a z rozpoètù EU na výzkum i z 
rozpoètù regionálních, bude potøebovat významnì vy��í podporu od vlády k tomu, 
aby se transformovalo na plnì zralou vysokou �kolu výzkumného typu, která je 
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schopna konkurence na evropské úrovni. ÈVUT ve v�ech svých souèástech projevuje 
jasné známky toho, �e její konkurenèní duch �ije a dá se s ním poèítat, ale bude 
potøebovat více pru�nosti a podpory, aby nechalo tento duch proniknout do celé 
instituce a pøispìlo k technologickému a prùmyslovému rozvoji své zemì. ÈVUT 
takový potenciál má � musí se mu jen dát pøíle�itost. Je na vládì, aby zajistila, �e 
výzkum a vzdìlání v technických oborech na výzkumu zalo�ené dostane 
pøíle�itost konkurovat v mezinárodním mìøítku, a tak pøivede do zemì více 
technicky zalo�eného prùmyslu.  
 
39. V souvislosti s nízkým rozpoètem bychom se mìli zmínit o jiné slabinì, která 
staví ÈVUT do nevýhodného postavení v mezinárodní konkurenci: jeho 
infrastruktura (vìdecká i obecná) není v�dy na mezinárodní úrovni. To je 
problém, který je spoleèný nejen východoevropským zemím, stále více tì�ce 
postihuje i západoevropské instituce vy��ího vzdìlání. Vysoká �kola, která chce 
konkurovat v evropském výzkumném prostøedí, musí tento problém oslovit naplno, 
proto�e je známo, �e vìdecká infrastruktura velmi významnì pøispívá ke 
konkurenceschopnosti instituce. Po kvalitì profesorù je dokonce mezinárodnì 
pova�ována za nejdùle�itìj�í faktor úspì�nosti technických univerzit. (Srov.: Zpráva 
SPINE: Úspì�né postupy v mezinárodním in�enýrství, srovnávací studie deseti 
mezinárodních technických univerzit, závìreèná zpráva, Curych 2002.) 
 
40. Dále, nízké platy v mezinárodním srovnání a silná konkurence soukromého 
podnikání v zemi hodnì ztì�ují získávání slibných mladých výzkumníkù do 
akademického prostøedí, a to zvlá�tì ze zahranièí. 
 
41. Jinou vá�nou slabinou je historicky dané a èásteènì vnucené omezení pùsobnosti. 
Je velice vá�né, �e ÈVUT stále musí trpìt tím, �e se fakulta chemie oddìlila a 
vytvoøila samostatnou �univerzitu� (a� u� tento termín zní jakkoli podivnì s ohledem 
na skuteènost, �e ji tvoøí monotematická instituce). Absence chemie, která by mìla 
tvoøit nedílnou souèást portfolia, pøedstavuje pro technickou vysokou �kolu 
v dne�ním svìtì molekulárního výzkumu záva�ný handicap. ÈVUT se dychtivì 
sna�í øe�it tento problém, ale mo�ná bude potøebovat více pomoci od vlády, aby 
pøesvìdèilo tuto mlad�í a men�í instituci o nezbytném slouèení. Zatímco profesoøi 
musí vidìt výhody slouèené instituce, vedení mo�ná bude potøebovat dal�í argumenty, 
které by se vláda mìla pokusit najít co nejdøíve. ÈVUT má jen malou �anci plnì 
vyu�ít biotechnickou revoluci ve vìdì bez chemie. Budování samostatné katedry 
chemie by bylo �íleným mrháním se zdroji a spoléhat se na dobrou vùli jednotlivcù ke 
spolupráci nebude staèit k vyu�ití v�ech mo�ností, které by u��í spojení chemie 
s in�enýrstvím pøineslo. 
 
42. Nakonec bychom se mìli zmínit je�tì o jedné slabé stránce, která zhor�uje ji� 
uvedenou nezávislost fakult: znaènì rozptýlené fakulty ÈVUT je�tì zhor�ují potí�e 
s nedostateènou soudr�ností ve smyslu chybìjícího smyslu pro ztoto�nìní se s 
institucí a nemálo ztì�ují studentùm a pracovníkùm realizaci synergie výuky a 
výzkumu.  
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5. Faktory ohro�ující støednìdobé a dlouhodobé vyhlídky ÈVUT 
 
43. Se slabými stránkami souvisí i vývoj nìkterých událostí, který znaènì ohro�uje 
budoucí pøita�livost a úspìch ÈVUT a který by bylo tøeba co nejdøíve øe�it 
prostøednictvím taktiky i konkrétními kroky. 
 
44. Ji� jsme poukázali na prudký rozvoj míry úèasti na vy��ím vzdìlání. Tento vývoj, 
jak se zdá, neovlivòuje ÈVUT v kladném smyslu. K ustupujícímu zájmu studentù o 
pøírodovìdecké a technické pøedmìty ve prospìch spoleèenských vìd a obchodu 
pøistupuje skuteènost, �e poèet obyvatel Èeské republiky, stejnì jako i mnoha dal�ích 
zemí Evropy, klesá. To znamená, �e celkový poèet studentù se bude pravdìpodobnì 
sni�ovat, nikoli zvy�ovat. Tato demografická skuteènost spolu s rostoucí konkurencí 
novì zalo�ených regionálních univerzit v soutì�i o tyto stejné studenty ztì�uje 
Èeskému vysokému uèení mo�nost udr�et svou vysokou kvalifikaèní úroveò, a tak 
pravdìpodobnì pøispìje ke sní�ení kvality studentù, co� zpìtnì po�kodí povìst ÈVUT 
v mezinárodním mìøítku. Hodnotitelé s velkými obavami zaznamenali vysokou míru 
odpadu ze studia, co� napovídá, �e ÈVUT musí studenty filtrovat, aby si udr�ela 
kvalifikaèní úroveò, co� v�ak nejspí� po�kodí pøita�livost instituce v oèích 
potenciálních studentù. Bylo by mnohem zodpovìdnìj�í k jednotlivcùm i jejich 
vyhlídkám na úspìch, kdyby si ÈVUT mohlo vybírat takové studenty, kteøí 
nejlépe vyhoví pøedstavám a profilu instituce, a kdyby financování instituce 
nezáviselo na kvantitì studentù, ale na kvalitì výstupu. 
 
45. Proto�e mnoho vysokých �kol v Evropì je v podobné situaci, co se týèe rostoucí 
úèasti na vy��ím vzdìlání a klesající populace, mezinárodní soutì� o vysoce 
inteligentní, kvalifikované studenty se stále zostøuje. Tento závod o nábor nejlep�ích 
talentù zaznamenaly zvlá�tì na úrovni doktorand a výzkumu po celé Evropì vysoké 
�koly peèující o svou kvalitu. 
 
46. Je�tì záva�nìj�ím problémem, souvisejícím s vìkovou strukturou ÈVUT, je 
prùmìrný vìk profesorù, který je podstatnì vy��í ne� na konkurenèních �kolách 
v zahranièí. Èiní více ne� 60 let u více ne� dvou tøetin profesorù a docentù, u tøetiny 
profesorù pøesahuje 65 let. I kdy� má daný jev patrnì celostátní charakter, vy�aduje si 
tento problém inteligentní a okam�itý zásah. V souèasné dobì zøejmì neexistují 
pobídky, které by stimulovaly profesory star�í 65 let odejít. Navíc je nedostateèná 
zásoba potenciálních nových profesorù, co� naznaèuje, �e ÈVUT musí nové talenty 
hledat v zahranièí. Proto v�ak musí náborové postupy a podmínky odpovídat 
trhùm, na které se chce ÈVUT v zahranièí zamìøit. Zatím není mo�né pøijmout 
odborného asistenta ze zahranièí na místo docenta èi profesora na ÈVUT s výjimkou 
pozice hostujícího profesora. Pøijímání pracovníkù na del�í dobu se vìt�inou realizuje 
na asistentské úrovni, èasto z malého okruhu známých mladých vìdcù a náborové 
postupy patrnì nezahrnují externí kolegy, ale naopak jsou naprosto zalo�eny na 
vnitøních èinitelích. Pozdìji musí být venia legendi neboli habilitace oficiálnì internì 
vy�ádány v procesu, který je dán zákonem o vysokém �kolství, ale uzákonìn 
s pomocí ponìkud neprùhledných kritérií týkajících se mezinárodních kvalitativních 
norem. Tak ÈVUT samo sobì odpírá pøístup k �irokému spektru mezinárodních 
trhù a samo sobì brání lépe si uvìdomit existenci relevantních mezinárodních 
trhù s vysoce inteligentními mladými výzkumníky. S takovým omezením na 
národní trh se ÈVUT ocitá v urèitém nebezpeèí, �e se stane provinèní institucí èi 
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ztratí kontakt s nejzajímavìj�ím vývojem výzkumu, bude nadále postupovat po 
vy�lapaných cestách, místo aby vpustilo svì�í vítr a zavedlo nové smìry výzkumu. Dá 
se øící, �e mezinárodnì nekompatibilní náborové postupy podporují pøíbuzenské 
køí�ení na ÈVUT. 
 
47. Aby mohlo ÈVUT pøistoupit k øe�ení otázky vá�ného nedostatku akademikù v 
budoucnosti, mù�e urèit ty èásti instituce, kde je výzkumné a výukové prostøedí 
zvlá�tì zajímavé pro vnìj�í trhy, a potom aktivnì hledat slibné kandidáty. Vzhledem 
k finanèním pøeká�kám by se daly urèit oblasti, které by mohly speciálnì zajímat 
soukromé dárce a s jejich pomocí by se daly vytvoøit atraktivní podmínky pro nová 
profesorská jmenování. To ale bude pøita�livá mo�nost pro dárce a kandidáty, jestli�e 
bude celá sada cílených akcí odrá�et odhodlanost instituce upevòovat tuto doménu. 
To by pochopitelnì znamenalo dodateènì zvýhodnit danou oblast zpùsobem 
pøekraèujícím bì�nou podporu a mohlo by to i oslabit tok penìz do jiných oblastí. Ale 
pokud významnì nevzroste vládní podpora, podobná strategická rozhodnutí budou 
nevyhnutelná, pokud se ÈVUT chce zamìøit na mezinárodní trhy s vysoce 
inteligentními mladými vìdci i v konkurenci s jinými dobrými institucemi a 
výzkumnými prostøedími. Jestli�e ÈVUT bude nadále podporovat hlavnì vìdce ze 
svého støedu, nebude pravdìpodobnì schopné obstát v mezinárodní konkureci. 
 
48. S rostoucími náklady na výzkum a vzrùstající konkurencí cítí po celém svìtì 
vysoké �koly zamìøené na výzkum stále vìt�í tlak na to, aby urèily oblasti, na které 
soustøedí svoji pozornost a do nich� budou pøijímat nové síly i posílat zdroje, aby byly 
schopny dosáhnout kritického mno�ství a vyniknout a zdviditelnit se v mezinárodním 
mìøítku. Tyto oblasti jsou èasto definovány napøíè tradièními hranicemi mezi obory, a 
tak také mezi zavedenými organizaèními jednotkami, jako jsou katedry nebo fakulty. 
Schopnost dynamicky organizovat takto koncentrované úsilí a soustøedit nìkteré 
zdroje na posílení mezinárodní konkurenceschopnosti v takových oblastech se stává 
dùle�itým znakem konkurenceschopnosti a aktivnosti instituce. Pøesto�e ÈVUT 
projevilo ochotu vyvinout soustøedìné úsilí pøi zakládání Ústavu biomedicínského 
in�enýrství, hodnotitele pøekvapilo, �e takový akt je patrnì spí�e výjimeèný. 
Hodnotitelé mìli naopak dojem, �e ÈVUT brzdí jeho znaènì nezávislé fakulty (které, 
i pøes nìkteré funkèní kontakty jednotlivých skupin, neoplývají pøíli� hustou sítí 
spolupráce èi solidarity) v rozvoji radikálních iniciativ napøíè fakultami a nových 
kvalifikaèních center. Proto�e schopnost dosáhnout kritického mno�ství a urèit 
nové oblasti výzkumu èasto závisí na dobøe rozvinuté horizontální komunikaci, 
tento nedostatek mù�e dále ohro�ovat mezinárodní konkurenceschopnost ÈVUT 
ve støednìdobé perspektivì. 
 
49. Následkem vý�e popsané vertikalizace organizaèní struktury ÈVUT jsou 
rozhodovací procesy na ÈVUT pøíli� pomalé a ztì�ují rozvoj entuziasmu a pohybové 
energie. Hodnotitelé hovoøili s nemalým poètem jednotlivcù, kteøí projevovali 
pozoruhodnou dávku energie, nápadù a ochoty investovat svùj vlastní osobní èas a 
zdroje, aby uskuteènili své plány. Hodnotitelé si také se znepokojením v�imli 
frustrace tìchto jednotlivcù. Tito jednotlivci jsou nejvìt�ím zdrojem ÈVUT, lidé, kteøí 
by byli schopni pohánìt ÈVUT k vynikajícímu výkonu v mezinárodním srovnání. 
Proto potøebují ve�kerou mo�nou podporu � morální, citovou i finanèní � kterou má 
instituce k dispozici. Instituce by nemìla dopustit, aby dávno zavedená teritoria 
brzdila nejzdatnìj�í, nejanga�ovanìj�í vìdce s nejvìt�í pøedstavivostí v pohybu 
kupøedu na plný výkon. 
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6. Pøíle�itosti, které mù�e ÈVUT vyu�ít 
 
50. I pøes popsané potí�e je ÈVUT stále dobøe schopno pøipravit se na mezinárodní 
konkurenci a upevnit svou pozici jako�to nejlep�í technické univerzity výzkumného 
typu v zemi. Je mo�né rozeznat nìkolik mo�ností, které takovému postavení mohou 
pomoci. 
 
51. Pøedev�ím si hodnotitelé se zájmem v�imli, �e kritické mno�ství lidí ji� zjistilo, 
�e silná decentralizace a pevné vertikální struktury jsou pøi malé horizontální 
komunikaci èi iniciativì napøíè strukturami brzdou inovace. Jak se zdálo, v senátu 
i na fakultách jsou vlivní pøedstavitelé, kteøí hlasitì projevují svùj názor a kteøí ji� 
zjistili, �e si ÈVUT pøed sebou zavírá dveøe k vlastní budoucnosti tím, �e zùstává ve 
vyjeté stopì sebezvìènìní fakult. Mobilizace tìchto jednotlivcù a zaji�tìní, aby jejich 
hlasy nebyly jen sly�eny, ale té� následovány, zjevnì vy�aduje znaènou dávku 
vùdcovského umìní, ale nezdá se být nemo�ná, vezmeme-li v úvahu naléhavost 
situace. 
 
52. Vìkové slo�ení pracovníkù je nejvìt�ím nebezpeèím ohro�ujícím instituci, jak u� 
jsme se zmínili, ale na druhé stranì je velkou pøíle�itostí obnovit vzdìlání a výzkum, 
jakmile bude mo�né nalézt nové profesory. Skuteènost, �e dvì tøetiny profesorù je 
mo�né vymìnit, pøedstavuje ohromný potenciál pro inovaci, pokud bude 
zvládnut s nejvìt�í mo�nou péèí a dodateènì uvolnìnými zdroji z vnitøních i 
vnìj�ích fondù. 
 
53. V celosvìtovém mìøítku roste poptávka po in�enýrech, co�,  pokud na tento fakt 
budou upozornìni studenti, rodièe, �koly a mladí výzkumníci, mù�e zvý�it poptávku 
po tìchto pøedmìtech mezi studenty. ÈVUT by mìlo intenzívnìji komunikovat 
s uèiteli a øediteli �kol, a tak zajistit, aby veøejnost a klíèové subjekty tyto mo�nosti 
vidìly. 
 
54. Hodnotitele velice zaujalo, �e vedení ÈVUT konzultuje svou situaci se správní 
radou, kterou tvoøí vlivní jedinci se zázemím, které jim umo�òuje silnì se ztoto�nit 
s dlouhodobou prosperitou ÈVUT. Rada v nedávné dobì nezanedbatelnou mìrou 
pomohla ÈVUT svými doporuèeními v oblasti vnitøního øízení èinnosti instituce a 
kvalifikovaného úèetnictví, co� velice pomohlo profesionalizovat vnitøní procesy, aby 
vyhovìly mezinárodním revizním a úèetním normám. Hodnotitelé se domnívají, �e 
odborné znalosti a roli rady by bylo mo�no rozvinout, aby pomohla vybudovat 
veøejnosoukromé partnerské spoleènosti, které ÈVUT oèividnì potøebuje vzhledem 
ke skromnému vládnímu financování a velkým investièním potøebám, které se 
nahromadily. Aby mohlo ÈVUT roz�íøit mo�ný pøínos do v�ech souèástí instituce, 
mìlo by vedení univerzity zvá�it jmenování vìt�ího poètu èlenù rady z dosud 
nezastoupených oblastí instituce. 
 
55. O dal�í mo�nosti jsme se ji� zmínili, a to je systematiètìj�í vyu�ívání alespoò té 
míry svobody zøizovat støediska a ústavy, kterou poskytuje zákon. Zatímco 
fakultní struktury øízení pøedepisuje zákon, zùstává dosti otevøený, co se týèe 
vnitøních rozhodovacích orgánù a struktur jiných organizaèních jednotek, tak�e 
ÈVUT by se dokonce mohlo sna�it systematicky zvy�ovat poèet tìchto typù 
organizaèních jednotek, aby optimalizovalo svou vnitøní flexibilitu. Dalo by se 
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napøíklad uva�ovat o náboru nových profesorù do nových organizaèních jednotek 
v souladu se strategickými prioritami, a tak maximalizovat inovaèní potenciál. 
 
56. V souvislosti s pru�ností centrálního vedení ÈVUT bychom si mìli v�imnout, �e 
v rámci instituce patrnì existuje znaèná informovanost o významu centrálních 
fondù urèených k volnému nakládání. Proto�e centrální prostøedky k inovaèním 
krokùm jsou stále je�tì relativnì skromné, toto povìdomí by mìlo být vnímáno jako 
pøíle�itost, které je mo�né se chopit a zvìt�it existující manévrovací prostor. 
 
57. Také kvalita anga�ovanosti studentù a mnoha uèitelských pracovníkù by se mìla 
vnímat jako obrovská pøíle�itost pro rozvoj instituce. Zdá se, �e mnoho lidí je ochotno 
investovat èas a energii do dal�ího rozvoje ÈVUT � to je kapitál, který je v mnoha 
jiných èástech akademického prostøedí zamìøeného na výzkum stále více vzácný. 
Navíc, vìdomí potøeby zmìn je, zdá se, znaènì roz�íøené a mìlo by se stále 
pøipomínat v rámci ka�dého procesu zva�ování pøesných obrysù nových struktur, 
procesù a zamìøení. 
 
58. Dále je tøeba se zmínit o mo�nosti, která se týká znaèných úspor: v dùsledku své 
decentralizované organizace duplikuje ÈVUT velký poèet pøedmìtù a jednotek. 
Zatímco v nìkterých pøípadech tato duplicita slou�í rùzným cílùm a ospravedlòuje 
samostatnou existenci, v jiných se jednoznaènì jedná o vysoce neefektivní vyu�ívání 
zdrojù. Vzhledem k omezeným financím na ÈVUT by mìli vedoucí pracovníci 
instituce a hlavní rozhodovací orgán instituce podniknout rozli�ené, ale radikální 
kroky, aby se vyhnuli dal�ímu mrhání zdrojù tím, �e umo�ní v�em duplicitám pøetrvat 
jenom kvùli silné podpoøe fakult. Jen nìkolika duplicitám by mìlo být povoleno, 
aby se zachovaly. 
 
59. Nakonec je dobré pøipomenout, �e jen málo míst na svìtì je tak atraktivních 
jako Praha. Tento bájeèný kontext by mìl být potenciálním studentùm, 
uchazeèùm a profesorùm zdùrazòován tak pùsobivì, jak zaslou�í. Dal�í 
marketingová mo�nost, kterou by ÈVUT mìlo v�dy plnì vyu�ívat, je jeho 
renomovaná (obchodní) znaèka, kterou by ÈVUT mìlo nezasvìceným pøipomínat. 
Lidem je tøeba pomoci, aby si uvìdomili, �e spojení s ÈVUT znamená integraci 
dlouhé a silné tradice kvalitního vzdìlání a výzkumu. 
 
 
7. Doporuèení 
 
7.1 Obecná doporuèení 
 
60. ÈVUT je instituce se slavnou tradicí a obrovským potenciálem znovu nabýt svùj 
bývalý mezinárodní význam v plném rozsahu. Ve svém souèasném rozvoji vykazuje 
velkou anga�ovanost v oblasti obnovy svých výzkumných kapacit a prosazování 
akademických norem na rychle rostoucím trhu s vy��ím vzdìláním. 
 
61. Aby se ÈVUT mohlo chovat v souladu se svým sebehodnocením a aspirací na to 
být presti�ní technickou vysokou �kolou nejen v celostátním mìøítku, ale i v �ir�ím 
evropském prostoru vy��ího vzdìlání a výzkumu, musí nabrat sílu a vyu�ít v�ech 
mo�ností, které má nyní k dispozici. 
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62. Pøedev�ím by mìlo vyu�ít mo�ností, které mu dává zákon o vysokých �kolách 
co nejsystematiètìji a nejaktivnìji. Zejména ve vysoce prioritních oblastech, které 
jsou vnímány jako zvlá�tì inovativní, by mìlo vytvoøit nové ústavy, které nespadají 
pod normativní zasahování zákona o vysokých �kolách. Proto�e inovaèní potenciál se 
snadno udusí v souèasných fakultních strukturách øízení, ÈVUT by mìlo 
systematicky oslabovat strnulost fakultních hranic, které zøejmì nepomáhají jeho 
schopnosti pøizpùsobovat se zmìnám a èelit zostøující se národní i mezinárodní 
konkurenci. ÈVUT by mìlo také více investovat do ústavù, které jdou napøíè 
institucí, aby umo�nilo maximální míru svobody pohybu. Kromì toho by mìlo sní�it 
poèet kateder uvnitø ka�dé fakulty, aby omezilo co nejvíce administrativní zatí�ení a 
dal�í vertikalizaci na fakultách. 
 
63. Dále by ÈVUT mìlo pøezkoumat efektivitu existence nìkolika oddìlení 
stejného druhu na nìkolika fakultách, urèit pøedmìty, které je mo�né nabízet 
spoleènì, a vytváøet tak spoleèný kontext pro výzkum a inovaci tìchto pøedmìtù. 
Týká se to matematiky, architektury a jazykù. Z pohledu studentù a vnìj�ích 
zákazníkù jsou výhody ÈVUT, plynoucí z nabídky tìchto pøedmìtù, pøíli� roztøí�tìné, 
nejsou jasné, èím� po�kozují kvalitu a uznání univerzity. 
 
64. Souèasnì by ÈVUT mìlo aktivnì vyu�ít dodateènou míru volnosti a napøíklad 
zavést jiný model pro výpoèet rozdìlování finanèních prostøedkù v rámci 
instituce, ne� jaký zavedlo ministerstvo. Neexistuje �ádný dùvod, proè by se uvnitø 
instituce mìla aplikovat stejná míra �normativního� financování, jaká se uplatòuje 
zvnìj�ku. Nemálo pøedstavitelù ÈVUT poukázalo na  zkreslující demotivaci, kterou 
sebou nesou souèasné vnitøní mechanismy financování. Vnímání tohoto problému by 
mìl plnì vyu�ít senát ÈVUT, hlavnì jeho hospodáøská komise, a zabezpeèit, aby 
ÈVUT mohlo zmobilizovat co nejvíce svého inovaèního potenciálu, a tak èelit 
mezinárodní konkurenci. 
 
65. Pro posílení vnitøní identifikace s perspektivami a cíli instituce by mìlo vedení 
ÈVUT a jeho senát urèit témata spoleèného zájmu, která jdou napøíè fakultami. 
Jakmile budou taková témata spoleèného zájmu vybrána, vedení by mìlo organizovat 
s tìmtito tématy související interakci mezi dìkany a fakultami. Mohlo by se napøíklad 
jednat o inovace v oblasti pedagogiky a nastavení kritérií pedagogických inovací 
v rámci instituce, podporu pøístupu k evropským výzkumným a strukturálním 
fondùm, zavedení profesionálního shroma�ïování financí a nalezení slibných 
projektù zabývajících se shroma�ïováním finanèních prostøedkù, které by pomohly 
zlep�it profil celé instituce. 
 
66. Na poli pedagogiky by ÈVUT mìlo aktivnì rozvíjet iniciativu �íøení modelù 
dobré praxe (tj. napø. výuky zalo�ené na práci v projektech v oblasti dopravního 
in�enýrství), podnìcovat inovaci a pomoci ménì inovativním souèástem instituce 
dostat se na stejnou úroveò s ostatními. Vzhledem k èetným inovacím, kterými pro�la 
v posledních desetiletích pedagogika, novým mo�nostem interaktivního uèení, které 
nabízí smí�ené uèení (blended learning) s podporou výpoèetní techniky, by ÈVUT 
mìlo soustøedit síly na zlep�ení atraktivity výuky, vìnovat �ir�í prostor interakci, 
dynamickému dialogu se zamìstnanci a dal�ími studenty, øízenému samostatnému 
uèení, upevòování pøenosných a výzkumných dovedností. Nìkolik oblastí výukových 
inovací nestaèí na to, aby stvrdily povìst celého ÈVUT jako instituce, která nabízí 
nejvy��í kvalitu moderního, výzkumem podlo�eného vzdìlání. 
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67. ÈVUT by mìlo posílit inovativní shroma�ïování financí na úrovni instituce, a 
mobilizovat tak dodateèné zdroje ze soukromé podpory, která má zájem na 
konkurenceschopnosti ÈVUT nebo pøedmìtù, které reprezentuje, i 
konkurenceschopnosti Èeské republiky v tìchto oblastech. 
 
7.2 Øízení a vedení 
 
68. Proto�e mnohá omezení �ivota ÈVUT mají pùvod v pøíli� svazujícím národním 
zákonu, mìlo by ÈVUT mobilizovat co nejvìt�í poèet svých vlivných 
pøedstavitelù, aby lobovali ve prospìch zmìn zákona o vysokých �kolách, aby se 
sní�il poèet naøízení uvalených na vnitøní orgány a struktury øízení. Zatímco 
vysoko�kolský zákon proklamuje autonomii institucí vy��ího vzdìlání, ve skuteènosti 
znaènì omezuje nezávislost vysokých �kol prostøednictvím svých naøízení. 
Nepochybnì pøispívá k oslabování jejich konkurenceschopnosti. 
 
69. Ale hodnotitelé se domnívají, �e i s danými pøeká�kami by se vedení na úrovni 
rektorátu mohlo zpevnit. Podobnì by mìlo dojít ke zlep�ení interakce mezi vedením 
na úrovni instituce a na úrovni dìkanù. Vedení instituce by mìlo apelovat na dìkany, 
aby se více ztoto�nili s celou institucí a mobilizovali pochopení skuteènosti, �e jejich 
vlastní osud je zcela závislý na osudu instituce. Konec koncù v mezinárodním mìøítku 
je viditelným subjektem, který lidé uznávají, instituce, nikoli fakulty. Pokud vedení 
instituce a fakult nezaènou tahat za jeden provaz, aby v rozumné èasové 
perspektivì pøijali strategická rozhodnutí, podryje ÈVUT v blízké budoucnosti 
své vlastní základy a dlouho uctívané zásady kvality. Aby bylo mo�né mobilizovat 
celou instituci smìrem k vy��í konkurenceschopnosti, a to pøedev�ím s ohledem na 
bezprostøední masívní nábor budoucích profesorù, je nezbytné jasnì stanovit podnìty, 
které zdùrazní kvalitu a inovaèní potenciál, místo aby se zdroje dìlily rovnomìrnì, 
aby se tak zabránilo sporùm a konfliktùm. ÈVUT by skuteènì mìlo pøehodnotit 
slo�ení svých orgánù s ohledem na utlumování teritoriáøství. A co je nejdùle�itìj�í, 
mìlo by posílit institucionální identifikaci senátu, zvlá�tì jeho hospodáøské komise. 
Co se týèe hlavního rozhodovacího orgánu ÈVUT, senát by mìl nalézt pokrokové 
øe�ení otázky, jak omezit teritoriáøství a vytvoøit vnitøní rozhodovací postupy, které 
budou rychlé a poskytnou prostor podnìtùm k inovaci a strategickým prioritám. 
Hodnotitelé nabyli dojmu, �e senát ÈVUT je schopen vypoøádat se s takovým 
úkolem. Omezení teritoriáøství je nejvìt�ím úkolem le�ícím v blízké dobì pøed 
ÈVUT. Pokud se ÈVUT nepostará o jeho vyøe�ení, mù�e se z nìj docela dobøe 
vyvinout krkolomná pøeká�ka. ÈVUT by mìlo na svùj vlastní chod aplikovat teorii 
federalismu, tj. zavést podøízenost pod nátlakem. 
 
7.3 Strategický plán 
 
70. V rámci starých i nových struktur a rozhodovacích procesù by ÈVUT mìlo 
vytvoøit strategický plán, který není pouhým seznamem pøání, ale který jasnì 
stanoví priority. V�echny cíle stanovené v dlouhodobém strategickém plánu ÈVUT 
jsou nále�itì formulovány. Mìly by v�ak být spojeny s pøíslu�nými opatøeními a 
zdroji. Akèní plány by mìly doprovázet strategické priority a udávat milníky, èasový 
harmonogram a kritéria úspì�nosti. Jak u� jsme zdùraznili døíve, hodnotitelé se 
domnívají, �e má ÈVUT nejvy��í èas osmìlit se urèit priority, které upøednostòují 
nìkterou jednotku pøed jinými s ohledem na dlouhodobé cíle instituce a její mo�nosti. 
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Obecnì øeèeno, financování by mìlo vycházet ze strategických priorit. Mìly by se 
vypracovat støednìdobé plány financování (s rùznými scénáøi vzhledem 
k mìnícímu se rozsahu vládních dotací) v souladu se støednìdobými prioritami a 
mìly by mít vy��í váhu, aby roèní rozpoèty vycházely ze strategie, a ne aby byly 
posledním preventivním opatøením pro realizaci priorit. 
 
7.4 Lidské zdroje 
 
71. ÈVUT by si mìlo uvìdomit, �e jeho souèasné vìkové slo�ení je vá�nou 
pøeká�kou podpory dal�í generace vìdcù a uèitelù. Kromì vyhledávání talentù 
v zahranièí musí ÈVUT zajistit, aby nabízelo atraktivní perspektivu a podmínky 
talentovaným vìdcùm uvnitø systému. 
 
72. ÈVUT by mìlo na základì strategického plánu vytvoøit náborový plán, který 
umo�ní soustøedit úsilí zvlá�tì na rozvoj tìch oblastí, které jsou vysoce dùle�ité pro 
budoucí vývoj instituce. 
 
73. Aby ÈVUT zajistilo pokraèování své vìhlasné tradice, mìlo by zavést pøísné 
konkurenèní výbìrové postupy uplatòované pøi nových jmenováních, více 
pøizpùsobit nábor mezinárodním podmínkám a dodat mu na atraktivitì. A co je 
nejdùle�itìj�í, mìlo by pøijímat nové èleny aktivnì, tj. hledat a oslovovat slibné 
uchazeèe, kteøí mohou mít zájem vstoupit na ÈVUT. 
 
74. ÈVUT by mìlo zabezpeèit cílený odborný rozvoj svých pracovníkù, a zajistit 
tak, aby jeho pracovníci dokázali èelit novým po�adavkùm a rostoucí národní a 
mezinárodní konkurenci. Takový rozvoj by mìl zahrnovat i výcvik vedoucích 
schopností, které jsou potøebné na rùzných úrovních instituce. ÈVUT by mìlo také 
lépe vyu�ít odborných znalostí svých administrativních zamìstnancù, co� neznamená 
dát jim více pravomocí. 
 
7.5 Strategie v oblasti výuky a uèení 
 
75. ÈVUT by mìlo v rámci celé instituce posunout tì�i�tì z výuky na uèení, tzn. 
odklon od výuky zalo�ené na pøedná�kách smìrem k získávání dovedností zalo�ených 
na uèení s cílem pøipravit studenty lépe na pestrý a rychle se mìnící pracovní kontext, 
ve kterém budou chtít vyniknout. Boloòské reformy s novou strukturou osnov by 
mohly nabízet mo�nosti jak zásadnìji pøehodnotit výukovou nabídku. 
 
76. Aby univerzita zamìøila pozornost na potøeby studentù a odvrátila ji od uèitelské 
perspektivy, mìla by �íøit interní vzory dobré praxe, napøíklad uèení zalo�ené na práci 
v projektech. Mìla by té� podporovat uèení s podporou výpoèetní techniky, se kterou 
se hodnotitelé pøíli� nesetkali. A koneènì by ÈVUT nemìlo zanedbávat poptávku 
po celo�ivotním vzdìlávání, co� by také mohlo vést ke spojení obchodního sektoru a 
jeho poptávky po celo�ivotním odborném rozvoji s ÈVUT. Zvlá�tì oblastem s rychle 
zastarávajícími technickými znalostmi by ÈVUT mìlo co nabídnout a mohlo by 
dokonce mobilizovat dal�í zdroje nabídkou placených kurzù. Jako dobrý pøíklad mù�e 
slou�it program MBA na Masarykovì ústavu vy��ích studií. 
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7.6 Politika v oblasti výzkumu 
 
77. ÈVUT by mìlo urèit oblasti, ve kterých vyniká, zkvalitnit je a pøipravit na 
mezinárodní konkurenci, i kdy� to mù�e znamenat upøednostòování nìkterých 
oblastí na úkor jiných. Pøedev�ím v tìchto oblastech by se �kola mìla pokusit 
mobilizovat dal�í fondy z evropského výzkumných a regionálních rozpoètù. 
 
78. Aby ÈVUT zlep�ilo a prohloubilo svùj výzkumný profil, mìlo by podporovat 
doktorská studia. Hlavnì slibným jednotlivcùm, kteøí uva�ují o akademické kariéøe, 
by ÈVUT mìlo poskytovat kariérní poradenskou slu�bu a mìlo by stimulovat jejich 
setrvání. 
 
7.7 Zu�itkování výsledkù výzkumu 
 
79. ÈVUT by mìlo aktivnìji podporovat pøenos znalostí do sféry prùmyslu a 
obchodu. Mohlo by se pokusit podporovat pøenos znalostí a výsledkù výzkumu do 
prùmyslu a obchodu s pomocí prùmyslových partnerù ve veøejnosoukromých 
partnerstvích zamìøených na výcvik výzkumných dovedností, patentování, a 
inkubátory. Mù�e dokonce uvá�it zøízení technologického parku v partnerství 
s podporou ze soukromého i vládního sektoru. Správní rada by mìla být získána 
k tomu, aby se sna�ila vytvoøit dal�í mo�nosti pro podobná partnerství. 
 
7.8 Rozpoèet a jeho sestavování 
 
80. ÈVUT by nemìlo uplatòovat stejný vzorec pro výpoèet financí v rámci univerzity, 
jaký se u�ívá v celostátním mìøítku. Místo toho by mìlo pøejít k modelùm, které 
jsou zalo�ené na výstupech a výkonu a v souladu se strategickými cíli. 
 
81. Co je nejdùle�itìj�í, ÈVUT by nejdøíve mìlo urèit své priority a posteriority a 
teprve potom zajistit, aby jeho roèní rozpoètování odrá�elo tato rozhodnutí. 
Tvorba rozpoètu by nemìla být oddìleným procesem, ale závìreènou etapou procesu, 
který zaèíná strategickým plánováním se støednìdobou perspektivou. A koneènì, 
rozpoèty by mìly vedení instituce poskytnout manévrovací prostor, aby se 
mohlo pøizpùsobit nepøedvídanému vývoji a stimulovat inovaci. 
 
7.9 Rozvoj systému kvality instituce 
 
82. ÈVUT by mìlo vytvoøit spoleèné kvalitativní nástroje a smìrnice k hodnocení 
výuky a uèení. Výsledky hodnocení by mìlo systematicky aplikovat ve jménu 
zlep�ení kvality a uzavøít zpìtnovazební smyèku. Vnitøní pìstování kvality by se mìlo 
dotýkat i dal�ích dotèených subjektù, aby bylo schopno rozeznat potøeby spoleènosti a 
reagovat na nì. 
 
83. ÈVUT by mìlo hodnotit kvalitu samostatných jednotek (výzkumných, 
výukových a správních), aby zajistilo, �e se po celé instituci uplatòují stejnì vysoké 
normy. Aby zlep�ilo kvalitu výuky a výzkumu, mìlo by ÈVUT  udìlovat odmìny 
v rámci celé instituce. 
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8. Závìr 
 
84. ÈVUT prokázalo, �e si je naléhavì vìdomo svých problémù a omezení. Na 
hodnotitele zapùsobila jak v písemném sebehodnocení, tak i v celé øadì pohovorù 
schopnost pøesného uva�ování a sebekritické postoje mnoha pøedstavitelù ÈVUT. 
Analýza, uvedená v samoevaluaèní zprávì ÈVUT, se hodnotitelùm jeví jako 
realistická a èestná. Ji� v minulých externích hodnoceních projevilo ÈVUT dobrou 
schopnost sebehodnocení. Nyní ale nade�el èas posílit své silné stránky, nejen 
rozeznat své slabiny. Mìlo by dojít i na lobování na národní úrovni. Pokud ÈVUT 
nevyvodí dùsledky z vlastní realistické a èestné sebeanalýzy a externích kritik, se 
kterými patrnì souhlasí, ztratí brzy mo�nost získat dobré postavení v evropském 
prostoru pro vy��í vzdìlání a výzkum. Pokud chce splnit své vlastní cíle a stát se 
jednou z vùdèích technických univerzit v Evropì, musí aktivnì zasáhnout právì 
nyní. 
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9. Pøíloha: 
1. Program pøedbì�né inspekèní náv�tìvy 
 
11. kvìtna (úterý) 
Èas Úèastníci z ÈVUT Vìc 
pozdì 
odpoledne 

uvítání a pøedstavení 
hodnotícího týmu, 
pøedání jmenovek 

uvítání na pra�ském leti�ti, pøevoz na 
Masarykovu kolej, ubytování 

16.00-20.00 - instruktá�ní setkání v salonu Masarykovy 
koleje 

20.00 prof. Witzany � rektor, 
prof. Macháèek � 
prorektor (kontaktní 
osoba), 
prorektoøi ÈVUT 

veèeøe v salonu Masarykovy koleje 

 
12. kvìtna (støeda) 
èas Úèastníci z ÈVUT Vìc 
9.00-9.30 prof. Witzany � rektor setkání s rektorem 
9.40-11.00 prof. Macháèek � 

kontaktní osoba, 
prof. Vlèek � prorektor 

uvedení na ÈVUT 

11.10-12.15 organizaèní výbor: 
prof. Macháèek, prof. 
Vrba, prof. Hlaváè, p. 
Køí�, prof. Vlèek, prof. 
Musílek 

proces sebehodnocení 

12.15-14.00 prof. Macháèek � 
kontaktní pracovník, 
prof. Vrba, prof. Hlaváè, 
p. Køí�, prof. Vlèek, prof. 
Musílek 

obìd 

14.15-14.50 externí partneøi � správní 
rada 

setkání na téma � vztahy ÈVUT 
s externími èiniteli 

15.15-16.30 pøedstavitelé dìkanù a 
akademického sboru; 
studenti (od 16.00) 

1. skupina: náv�tìva fakulty stavební  
2. skupina: náv�tìva fakulty 
elektrotechnické 

16.40-18.00 prof. Vrba, prof. 
Macháèek 

prohlídka hlavního areálu ÈVUT v Praze 
� Dejvicích 

18.00-19.00 - porada evaluaèního týmu � hodnocení 
akcí 

20.00 - veèeøe v pra�ské restauraci 
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13. kvìtna (ètvrtek) 
Èas Úèastníci z ÈVUT Vìc 
9.00-10.00 pøedstavitelé dìkanù a 

akademického sboru; 
studenti (od 9.40) 

1. skupina: náv�tìva fakulty strojní  
2. skupina: náv�tìva fakulty dopravní 
(mimo dejvický areál) 

10.20-11.00 prorektoøi: 
prof. Macháèek, prof. 
Hrdlièka, prof. Musílek, 
prof. Urlich, prof. 
Vejra�ka, prof. Vlèek; 
kvestor: 
prof. Vospìl; 
pøedseda AS ÈVUT: 
prof. Sodomka 

setkání na téma � strategické øízení, 
rozhodování v rámci ÈVUT 

11.10-11.30 - porada evaluaèního týmu � hodnocení 
akcí 

11.40-12.15 prof. Macháèek, prof. 
Vrba (kontaktní 
pracovníci)  

plán harmonogramu hlavní inspekèní 
náv�tìvy 

12.15- prof. Witzany � rektor; 
prorektoøi (nìkteøí): 
prof. Macháèek, prof. 
Hrdlièka, prof. Musílek, 
prof. Urlich, prof. 
Vejra�ka, prof. Vlèek; 
kvestor: 
prof. Vospìl; 
pøedseda AS ÈVUT: 
prof. Sodomka 

obìd 

odpoledne doprovod pøi odjezdu z 
ÈVUT 

odjezd evaluaèního týmu 
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2. Program hlavní inspekèní náv�tìvy na ÈVUT v Praze 
 
10. øíjna (nedìle) 
Èas Vìc & úèastníci z ÈVUT Proè? 
9. nebo 10. 
øíjna 

pøíjezd 
uvítání a pøedstavení 
hodnotícího týmu, 
pøedání jmenovek 

uvítání na pra�ském leti�ti, pøevoz na 
Masarykovu kolej, ubytování 

90 a� 120 
minut 

instruktá�ní setkání 
pouze evaluaèní tým 

rozdìlování úkolù, pøedbì�ná diskuse o 
struktuøe a bodech evaluaèní zprávy 

19.30 veèeøe v salonku 
Masarykovy koleje 
prof. Witzany � rektor, 
prof. Macháèek, prof. 
Vrba � kontaktní 
pracovníci, prorektoøi 
ÈVUT 

pøivítání, obnova pracovních stykù, 
kontrola programu evaluaèní inspekce 

 
11. øíjna (pondìlí) 
Èas Vìc & úèastníci z ÈVUT Proè? 
9.00-10.00 setkání s rektorem 

prof. Witzany � rektor 
soukromá diskuse o otázkách, které je 
tøeba bìhem inspekèní náv�tìvy týmu i ve 
zprávì zdùraznit 

10.15-11.15 setkání s prorektory diskuse 
11.30-12.30 setkání s dìkany 

dìkani a øeditelé ÈVUT, 
kteøí jsou èleny kolegia 

diskuse o vztahu fakult a centrální úrovnì 
univerzity s ohledem na øízení kvality; 
dodatky k sebehodnocení; zvlá�tní otázky 
vyplývající z èásti 1 a 2 sebehodnocení 
a/nebo rozhovoru s rektorem 

12.45-14.45 obìd v salonku 
Masarykovy koleje 
pøedstavitel 
z ministerstva, 
pøedstavitel akreditaèní 
komise, rektor 

zamy�lení nad dojmem z prvních setkání 
a ucelení informací 

15.00-16.30 setkání se senátem 
ÈVUT 
zástupci senátu 

diskuse o vztahu mezi senátem/ 
demokratickým zastupitelským orgánem 
a rektorátem ve vztahu ke strategickému  
øízení a øízení kvality 

16.45-18.00 setkání s ústøední 
studentskou delegací 
bakaláø�tí, magister�tí, 
doktor�tí studenti (10-
12), náhodnì vybraní 

názor studentù na univerzitu, na vztahy 
s rektorátem, na studentský pøínos 
k øízení kvality a strategickému 
rozhodování 

18.00-19.00 porada evaluaèního 
týmu � hodnocení akcí 
pouze evaluaèní tým 

výmìna dojmù, zhodnocení dne 

20.00 veèeøe 
pouze evaluaèní tým 

hodnocení dojmù a zaèátek pøípravy ústní 
zprávy 
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12. øíjna (úterý) 
Èas Úèastníci z ÈVUT Vìc 
9.00-9.30 1. náv�tìva fakulty 

jaderné (centrum Prahy) 
2. náv�tìva fakulty 
architektury 
dìkan 
evaluaèní tým rozdìlený 
do dvojic 

diskuse o vztazích fakulty a centrální 
úrovnì ÈVUT s ohledem na øízení 
kvality; dodatky k sebehodnocení; role 
aktivit v oblasti kontroly kvality ve 
výuce a výzkumu fakulty; zvlá�tní 
otázky vyplývající z èásti 1 a 2 
sebehodnocení a/nebo rozhovoru 
s rektorem 

9.30-10.10 1. náv�tìva fakulty 
jaderné (centrum Prahy) 
2. náv�tìva fakulty 
architektury 
pøedstavitelé pracovníkù, 
mladí profesoøi (pouze 
nìkolik jedincù) 
evaluaèní tým rozdìlený 
do dvojic 

diskuse o vztazích fakulty a centrální 
úrovnì ÈVUT s ohledem na øízení 
kvality; dodatky k sebehodnocení; role 
aktivit v oblasti kontroly kvality ve 
výuce a výzkumu fakulty; zvlá�tní 
otázky vyplývající z èásti 1 a 2 
sebehodnocení a/nebo rozhovoru 
s rektorem 

10.45-11.05 1. náv�tìva Masarykova 
ústavu vy��ích studií 
(centrum Prahy) 
øeditel 
2. náv�tìva Ústavu 
biomedicínského 
in�enýrství (v Kladnì) 
øeditel 
evaluaèní tým rozdìlený 
do dvojic 

diskuse o vztazích ústavu a centrální 
úrovnì ÈVUT s ohledem na øízení 
kvality; dodatky k sebehodnocení; role 
aktivit v oblasti kontroly kvality ve 
výuce ústavu; zvlá�tní otázky 
vyplývající z èásti 1 a 2 sebehodnocení 
a/nebo rozhovoru s rektorem 

11.05-11.40 1. náv�tìva Masarykova 
ústavu vy��ích studií 
(centrum Prahy) 
2. náv�tìva Ústavu 
biomedicínského 
in�enýrství (v Kladnì) 
zástupci pracovníkù, mladí 
profesoøi (pouze nìkolik 
jedincù) 
evaluaèní tým rozdìlený 
do dvojic 

diskuse o vztazích ústavu a centrální 
úrovnì ÈVUT s ohledem na øízení 
kvality; dodatky k sebehodnocení; role 
aktivit v oblasti kontroly kvality ve 
výuce ústavu; zvlá�tní otázky 
vyplývající z èásti 1 a 2 sebehodnocení 
a/nebo rozhovoru s rektorem 

12.15-13.30 obìd v salonku 
Masarykovy koleje 
èlenové správní rady 

diskuse  

13.45-14.45 setkání se zamìstnanci 
ústøedních pracovi�� 
kvestor: prof. Vospìl; 
vedoucí rektorátních 
oddìlení 

diskuse o významu napø. strategických 
dokumentù instituce (rozvojových plánù, 
atd.) v rozvoji univerzity; zvlá�tní 
otázky vyplývající z èásti 1 a 2 
sebehodnocení a/nebo rozhovoru 
s rektorem 
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15.00-16.15 setkání s uèiteli a 
výzkumníky z rùzných 
fakult a ústavù, 
zabývajících se 
matematikou, fyzikou, 
spoleèenskými vìdami, 
managementem, jazyky (1 
pracovník/fakulta/pøedmìt) 

diskuse o integritì fakult v rámci ÈVUT 

16.15-18.30 porada evaluaèního týmu 
� hodnocení akcí 
pouze evaluaèní tým 

výmìna dojmù, zhodnocení dne 

18.30-20.00 veèeøe v salonku 
Masarykovy koleje 
pouze evaluaèní tým 

pokraèování hodnocení 

20.00 naèrtnutí ústní zprávy 
v salonku Masarykovy 
koleje 
pouze evaluaèní tým 

pokraèování 

 
 
13. øíjna (støeda) 
Èas Úèastníci z ÈVUT Vìc 
9.00-10.00 setkání s rektorem 

rektor 
soukromá diskuse o pracovní verzi ústní 
zprávy s cílem zajistit, aby zpráva 
odrá�ela jak závìry týmu, tak potøeby 
rektorátu pro dal�í rozvoj ÈVUT 

10.00-10.45 revize ústní zprávy 
pouze evaluaèní tým 

revize ústní zprávy na základì diskuse s 
rektorem 

11.00-12.30 prezentace ústní zprávy 
rektor, kontaktní osoba, prorektoøi, øídící skupina samoevaluace, 
dìkani a øeditelé, akademický sbor (asi 6 osob za fakultu/ústav) 

12.45-14.30 obìd 
rektor a dal�í 

pozdní 
odpoledne 
nebo 14. øíjna 

doprovod pøi odjezdu z 
ÈVUT 

odjezd evaluaèního týmu 

 


