
 

Vážení přátelé, 
počátkem devadesátých let proběhly na všech fakultách ČVUT významné změny ve studiu, 

studijních předpisech, došlo k rozsáhlé liberalizaci studia a byla realizována řada opatření v oblasti 
kooperace a rozdělování finančních prostředků. 

V současné době stojíme před mnohem zásadnější změnou, která souvisí s přechodem na systém 
strukturovaného třístupňového studia, směřující k vytvoření mezinárodního vzdělávacího systému 
charakterizovaného vysokou mobilitou studentů a profesorů, transferem vědomostí a poznání. 

Úsilí ČVUT obstát v evropském i celosvětovém konkurenčním prostředí bude zřejmě postupně, 
a teprve v delším časovém období, ovlivňovat jeho chování a pravděpodobně si bude vynucovat 
příslušné změny v činnosti. Solidní zabezpečení celosvětově uznávané vzdělávací úrovně ČVUT 
musí mít absolutní přednost před krátkodobými cíli. Chybná rozhodnutí v oblasti vědecké 
a vzdělávací, jejichž následkem může být ztráta kvality ve vzdělání vysokoškolských absolventů 
a ztráta dynamiky ČVUT, se ukáží teprve až po letech, v době, kdy otázky skládání účtů a hledání 
odpovědnosti vyjde naprázdno. 

Vedle vysoké úrovně studijních programů a vědecké práce na ČVUT je důležitým předpokladem 
pro „příliv“ zahraničních odborníků a studentů zejména možnost poskytovat v jazyce anglickém 
dílčí, popř. celkové vzdělání zahraničním studentům v systému strukturovaného studia, včetně 
udělovaných absolutorií. 

Reforma vzdělávacího systému na ČVUT musí vycházet z požadavku na zajištění prosperity 
a konkurenceschopnosti v úsilí získat kvalitní uchazeče o studium a významné vědecko-výzkumné 
granty, a to jak v rámci České republiky, tak i v rámci evropského univerzitního prostoru. 

Je zde přirozená opatrnost, sklon k zachování tradice a i jinak osvědčených metod a organizace. 
Zásadní otázkou je, zda se ČVUT může izolovat od probíhajících změn, popř. jak dlouhou dobu 
bude potřebovat pro uskutečnění reformy. Všechny zvláštnosti a odlišnosti obsahu, vzdělávacího 
systému a udělovaných absolutorií – i když v řadě případů osvědčených a odůvodnitelných - by 
mohly dříve, nebo později, vést ke ztrátě současného postavení ČVUT. 

V současné době studuje na ČVUT – na jeho šesti fakultách, ve všech formách studia – celkem 
20 079 českých a 496 zahraničních studentů. V loňském akademickém roce se zapsalo do prvního 
ročníku 4 505 studentů z celkového počtu 10 006 uchazečů o studium, kteří se dostavili 
k přijímacím zkouškám, tj. pokles o 17,6 % v porovnání s rokem 1999. Celkový počet absolventů 
v roce 1999 byl 1 862 českých a 19 zahraničních studentů, v roce 2000 činil celkový počet 
absolventů 1 633 českých a 28 zahraničních studentů. 

Závažným problémem je poměrně velký, téměř 60 % úbytek studentů v průběhu studia, jak 
dokumentují uvedené údaje o počtech přijatých studentů a absolventů.  

Dosavadní systém studia má zpravidla ty nejnáročnější teoretické a průpravné předměty 
v prvních ročnících studia, tedy v době, kdy student musí zvládnout přechod do jiného prostředí, 
odlišný způsob studia. To všechno v souhrnu vytváří určitý tlak, který může potom vést 
k neúspěšnému zvládnutí přípravy na zkoušky, k pocitu, že na školu nestačí a k rezignaci na 
studium, popř. nedokončení studia. Přitom mezi těmi, kteří nedokončují studium, nemusí být pouze 
studenti, kteří nemají předpoklady pro studium. Úbytek studentů mezi 1. a 2. ročníkem studia se 
např. v roce 1999 pohyboval od 14 % na Fakultě architektury, do téměř 61 % na Fakultě strojní. 

Řešení tohoto problému cestou snižování nároků na znalosti z teoretických, popř. průpravných 
předmětů, je nepřijatelné. 

Bezesporu základním prostředkem v systému dalších opatření musí být úsilí získat dostatečný 
počet kvalitních uchazečů o studium na ČVUT. Zvýšení zájmu o studium techniky bude nutné 
věnovat pozornost již při výuce žáků na základních a středních školách. 

Musíme v tomto směru zásadním způsobem změnit dosud uplatňovaný systém náboru studentů. 
Dílčí průzkumy prokazují, že je nutné, abychom systematicky působili na studenty středních škol 



 

již od počátku jejich středoškolských studií, abychom vypracovali a distribuovali kvalitní 
informační materiály o studiu na ČVUT a o technice, a také abychom využívali k propagaci ČVUT 
a prezentaci výsledků v oblasti výzkumu a vědy všech prostředků od internetu, tisku, až po televizi. 

Vedení ČVUT usiluje o sjednocení přijímacích zkoušek pro příští akademický rok na všech 
fakultách tak, aby bylo možné bez složitých administrativních úkonů zapsání uchazeče na 
kteroukoli fakultu. Naznačený vývoj v počtu přihlášených a přijatých uchazečů o studium dokládá, 
že je třeba opustit dosavadní praxi v získávání studentů a přejít k aktivní formě. Musí jít především 
o získání kvalitních uchazečů, u nichž budou reálné předpoklady absolvovat náročné studium na 
ČVUT. O celkový počet zájemců o studium na vysokých školách se uchází  stále více veřejných 
i soukromých škol při současném poklesu populační křivky. Bude nutné provést analýzu 
současného stavu, identifikovat regiony a školy, na které je třeba soustředit profesionálně vedený 
nábor s použitím moderních informačních a propagačních prostředků a materiálů. V této oblasti je 
na ČVUT značný deficit. 

Neoddělitelnou součástí činnosti vysokých škol je tvůrčí, badatelská a výzkumná činnost. 
Vysoké školy jsou instituce rozvíjející svobodné myšlení a bádání. Nejsou to v žádném případě 
zařízení pro pouhé terciární vzdělávání, hromadnou výchovu vysokoškolských odborníků, ale 
především instituce pro přípravu univerzálně vzdělaných odborníků s kultivovaným a tvůrčím 
myšlením. Ostatně i na nejstarší univerzitě v Boloni, založené v roce 1119, bylo v zakládací listině 
uloženo pěstovat a rozvíjet vědu a poznání. Zapojením studentů a doktorandů do výzkumné činnosti 
na ústavech a katedrách dochází k přímému předávání nových poznatků studentům, kteří se 
současně seznamují s metodami vědecké práce, nechává studentům nahlédnout do zákulisí 
badatelské práce a učí je klást a hledat odpovědi na řadu otázek z daného oboru. Skutečný rozvoj 
bádání a vědecké práce na vysokých školách současně zahrnuje i svobodné hlásání a diskusi často 
i protichůdných názorů a přístupů. 

Oba, v současné době významné dokumenty, Národní politika výzkumu a vývoje a dokument 
Evropské komise Toward European Research Area, zdůrazňují potřebu zvýšení efektivity výzkumu, 
jeho financování podle dosažených výsledků, posílení mezinárodní spolupráce a účinnější transfer 
výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 

V souladu s těmito dokumenty a s ohledem na narůstající konkurenci v získávání prostředků na 
vědu a výzkum, přijalo vedení ČVUT již v roce 2000 řadu opatření, jejichž cílem je výrazné 
posílení tvůrčí činnosti na ČVUT. Mezi tato opatření patří: 

• přiznání mimořádných osobních ohodnocení akademickým pracovníkům ČVUT, kteří 
významným způsobem rozvíjejí vědeckou činnost na ČVUT, 

• přiznání mimořádných finančních prostředků vědeckým týmům, které dosahují dlouhodobě 
významných výsledků v oblasti vědy. 

Celková částka na realizaci těchto opatření činila v roce 2000 cca 4,03 mil. Kč, uvolněných 
z neúčelové rezervy rektora. 

Zásadní opatření bude nutné přijmout pro zlepšení spolupráce ČVUT s průmyslem a přenos 
výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Je třeba aktivní prezentací výsledků výzkumu realizovaného 
na ČVUT přesvědčit veřejnost o účelnosti investování do vědy na vysokých školách.  

Velmi neuspokojivá situace je na ČVUT v doktorském studiu. Z celkového počtu 1 241 
doktorandů v obou formách doktorského studia (z toho 761 v prezenční formě) absolvovalo v roce 
1999 71 doktorandů, v roce 2000 z celkového počtu 1 829 absolvovalo 76 doktorandů. Zde bude 
třeba provést podrobnou analýzu této situace a přijmout opatření, která budou řešit tento 
nepřijatelný stav, kdy počet absolventů doktorského studia je přibližně 5 % z celkového počtu 
studujících doktorandů. Nedílnou součástí doktorského studia musí být účast doktorandů na 
výzkumu. To ovšem mj. předpokládá, že školitel je řešitelem, nebo alespoň spoluřešitelem 
výzkumného projektu. Vysoká úroveň doktorandů by měla být hlavní prezentací kvality ČVUT. 



 

K závažným otázkám souvisejícím s rozvojem ČVUT patří mimo jiné i dostavba Vítězného 
náměstí. Podle uzavřené rámcové smlouvy má ČVUT získat přibližně 11 tis. m2 PUČ, avšak 
současně má uvolnit přibližně 8 tis. m2 PUČ v budově VŠCHT. Současný deficit ploch na ČVUT, 
stanovený z celkového počtu studentů, činí asi 64 tis. m2 PUČ. Po odečtení ploch, které by bylo 
možné novou investiční výstavbou a modernizací stávajících objektů, včetně pronajatých objektů 
ČVUT získat, lze tento deficit snížit na cca 34 tis. m2 PUČ, tj. téměř trojnásobek plochy, kterou má 
ČVUT získat dostavbou Vítězného náměstí podle rámcové smlouvy. Z uvedeného důvodu usiluje 
vedení ČVUT o navýšení podílu akademických ploch v rámci dostavby Vítězného náměstí tak, aby 
byl alespoň částečně pokryt stávající deficit. K významným akcím v oblasti výstavby patří příprava 
realizace sportovních zařízení Na Kotlářce a Pod Juliskou, úpravy interiéru Betlémské kaple a další 
akce, jejichž dokončení se předpokládá v roce 2001 a 2002. 

Finanční situace vysokých škol, tedy i ČVUT, zůstává i nadále jednou z hlavních 
a každodenních otázek, které je nutné řešit. V této souvislosti nabývá mimořádného významu 
efektivní hospodaření nejenom s dotačními příjmy, ale i s příjmy získanými z doplňkové činnosti. 
Jde o to, aby maximum prostředků získaných doplňkovou činností bylo využito na podporu hlavní 
činnosti, především v oblasti mzdové, v oblasti technického zajištění vědecko-výzkumné práce a 
v oblasti přímé účelové podpory vědecké a tvůrčí činnosti na ČVUT. Je nutné opustit dosavadní 
ekonomický model, který i po řadě změn odpovídá v podstatě předchozímu způsobu hospodaření 
před rokem 1989. Všeobecně přijatá skutečnost nedostatečného financování VŠ dává dostatek 
prostoru hospodářským vedením pro zdůvodnění často neekonomického hospodaření s přidělenými 
prostředky. 

Vedení ČVUT věnuje mimořádnou pozornost postupnému zavedení nového ekonomického 
modelu a organizační struktury ČVUT. Podobně jako v loňském roce i v letošním roce bylo 
vedením navrženo zvýšení tabulky tarifních mezd o 8,3 % a doporučeno představitelům fakult 
a součástí realizovat z uspořených prostředků průměrné celkové navýšení platu o 12 %. 

Vedení ČVUT věnuje mimořádnou pozornost otázkám ubytování studentů. Od roku 2001 byl 
v součásti Správy účelových zařízení ČVUT zaveden nový ekonomický model, který, na rozdíl od 
situace v loňském roce, umožnil dosáhnout vyrovnaného rozpočtu SÚZ, včetně odpisů a rozsáhlé 
investiční činnosti v rozsahu 87,76 mil. Kč. 

Vedení ČVUT průběžně spolupracuje s Akademickým senátem ČVUT a se zástupci studentů, 
kteří jsou zastoupeni v Kolegiu i Grémiu rektora Českého vysokého učení technického v Praze. 

 
 
 
 
 

Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. 
Rektor Českého vysokého učení technického v Praze 

 



 

 
 



1. Úvod  

1. Úvod 
Předkládaná zpráva o činnosti Českého vysokého učení technického v Praze za rok 2000 shrnuje 

hlavní aktivity školy v uplynulém roce. Zpráva byla připravena vedením univerzity v souladu 
s doporučenou osnovou MŠMT a poté byla schválena Akademickým senátem ČVUT. Ve zprávě je 
kladen důraz na konkrétní údaje se současným naznačením vývojových trendů. Do textu jsou 
zařazeny i stručné zprávy jednotlivých fakult a dalších součástí ČVUT v Praze, zpracované 
představiteli těchto součástí podle stanovené osnovy.  

Od 1. 2. 2000 nastoupilo činnost nové vedení ČVUT, v čele s rektorem prof. Ing. Jiřím 
Witzanym, DrSc. Aktivity školy, podrobně diskutované v dalších kapitolách této zprávy, 
zahrnovaly rozsáhlou činnost výzkumné technické univerzity. Vedení školy se snažilo tyto aktivity 
modifikovat v souladu s volebním programem rektora, v duchu implementace nového 
vysokoškolského zákona č. 111/1998 Sb. 

V roce 2000, podobně jako v letech předchozích, byla aktivita a rozvoj univerzity nepříznivě 
ovlivněna celkovou ekonomickou situací a jejím přímým dopadem na školství a vědu. Ekonomické 
problémy se trvale nepříznivě projevují zejména ve mzdové oblasti. V souvislosti se snahou 
o zabránění zhoršování věkové a kvalifikační struktury pracovníků školy byl upraven mzdový 
předpis ČVUT a zvýšeny mzdy všech zaměstnanců školy a dále specielní příplatek získali 
akademičtí pracovníci mladší než 35 let. Mzdový předpis umožňuje diferencované oceňování 
pracovníků podle jejich kvalifikace a výkonů, avšak skutečné využití jeho teoretických možností 
nadále naráží na absolutní nedostatek financí. Potřeba mladých talentovaných lidí zůstává aktuální 
a trvalou prioritou. Od roku 2000 bylo odstraněno přerozdělování finančních prostředků součástem 
školy oproti alokační formuli MŠMT, takže v současné době každá fakulta dostává prostředky státní 
dotace úměrné jejím výkonům podle pravidel MŠMT. 

V oblasti pedagogické bylo vykonáno mnoho práce při přípravě strukturovaného studia v plném 
souladu s Boloňskou deklarací. Vedení školy připravilo směrnici pro zavedení jednotného systému 
bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, která byla Vědeckou radou ČVUT 
schválena jako doporučení všem fakultám. Zásadní otázkou nadále zůstává budování systému řízení 
kvality, jehož základem je zajištění zpětné vazby pomocí jednotných anket studentů. I přes obtížné 
vnější podmínky zůstává i pro další období trvalým úkolem vytváření příznivého mikroklimatu 
univerzity jak pro studenty, tak pro všechny pracovníky školy. 

Zvláštní pozornost je soustřeďována na výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 
s cílem maximálního zapojení studentů doktorských, ale i magisterských studijních programů. 
V centru zájmu jsou grantové soutěže, prestižní publikace a provázání výzkumu s praxí. V roce 
2000 se poprvé v plné míře uplatnily výzkumné záměry univerzity, které představují významnou 
část institucionálního financování vědy. Celouniverzitní charakter těchto záměrů přispívá k posílení 
integrity školy, která je v současné době nedostatečná. Náročné průběžné oponentury těchto záměrů 
prokázaly velmi solidní úroveň vědecké činnosti na celém ČVUT. Výzkumná aktivita ČVUT byla 
v roce 2000 podpořena finančním oceněním nejlepších jednotlivců i tvůrčích kolektivů. 
Z požadavku výzkumného charakteru univerzity vyplývá potřeba vychovávat studenty na 
projektech a zapojovat je do řešení konkrétních výzkumných a vývojových prací. 

Významnou složku činnosti každé univerzity tvoří celkové hodnocení kvality, a to jak interní 
evaluace, tak externí – pokud možno na mezinárodní úrovni. Mezinárodní evaluace provedená 
konferencí CRE proběhla na ČVUT v letech 1996 a 1999. Závěry mezinárodního evaluačního 
teamu uvádějí, že ČVUT se seriózně zabývalo výsledky auditu z roku 1996 a v řadě oblastí došlo 
k určitému zlepšení. Přesto však nebyla výrazněji posílena integrita školy. V roce 2000 byl systém 
ekonomického řízení ČVUT posouzen firmou Deloitte & Touche s konstatováním, že řada činností 
v ekonomické oblasti není optimální a zvýšení integrity školy by mělo přinést jejich významné 
zefektivnění. Podrobnější údaje o vnějším i vnitřním hodnocení jsou uvedeny v kapitole 8. 



1. Úvod 

Činnost univerzity je nezbytné ve všech oblastech internacionalizovat s cílem plnohodnotného 
zapojení do evropského i celosvětového univerzitního systému. V roce 2000 se ČVUT podílelo na 
řešení více než 30-ti projektů ERASMUS-SOCRATES, 38 projektů LEONARDO, účastnilo se 
v osmi mezinárodních sítích CEEPUS a sedmi ostatních mezinárodních projektech. Počet výjezdů 
akademických pracovníků je 1,6 násobkem jejich počtu, počet výjezdů studentů se však dosud týká 
pouhých 6 % studentů za celou dobu studia. Podrobnější údaje jsou uvedeny v kapitole 9.  

V oblasti výstavby byla hlavní pozornost věnována přípravám výstavby na Vítězném náměstí. 
Nové vedení ČVUT podrobilo Rámcovou smlouvu o realizaci stavebního záměru na Vítězném 
náměstí z roku 1999 kritické analýze a porovnání s potřebami dlouhodobého rozvoje ČVUT. Po 
velmi náročných jednáních se podařilo dohodnout se zúčastněnými stranami podstatný nárůst 
akademických ploch pro potřeby ČVUT. Vlastními silami řeší ČVUT kritický nedostatek 
sportovních zařízení. Ve spolupráci s VŠCHT je snaha řešit problematiku Technické knihovny. 
Podrobnější údaje jsou uvedeny v kapitole 13.  

Vedení ČVUT věnuje všem výše uvedeným záležitostem i aktivitám trvalou pozornost a věří, že 
spolu s Akademickým senátem a celou akademickou obcí podpoří další rozvoj univerzity v souladu 
s volebním programem rektora i dalších členů vedení. 

 



2. Organizační schéma ČVUT  

2. Organizační schéma ČVUT 
Struktura ČVUT a jeho součástí je dána Statutem ČVUT, statuty jednotlivých fakult 

a organizačními řády ostatních součástí školy. Součástmi ČVUT jsou fakulty, vysokoškolské 
ústavy, jiná pracoviště a účelová zařízení. 

 
2.1 Fakulty 
Fakulta stavební          (FSv, F1) 
Fakulta strojní          (FS, F2) 
Fakulta elektrotechnická       (FEL, F3) 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská  (FJFI, F4) 
Fakulta architektury        (FA, F5) 
Fakulta dopravní          (FD, F6) 
 
2.2 Vysokoškolské ústavy 
Kloknerův ústav         (KÚ, Ú1) 
Masarykův ústav vyšších studií    (MÚVS, Ú2) 

 
2.3 Jiná pracoviště 
Výpočetní a informační centrum   (VIC, P1) 
Centrum biomedicínského inženýrství  (CBMI, P2) 
Podnikatelské a inovační centrum   (BIC, P3) 
 
2.4 Účelová zařízení 
Rektorát             (RČVUT, Z1) 
Správa účelových zařízení      (SÚZ, Z2) 
Vydavatelství          (VD, Z3) 
 
Celková struktura ČVUT a jeho orgánů je uvedena na obr. 1. 



2. Organizační schéma ČVUT 

Obr. 1 
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3. Složení orgánů ČVUT 
 Podle § 7 zákona č. 111/1998 Sb. jsou samosprávnými akademickými orgány ČVUT 

Akademický senát ČVUT, rektor ČVUT, Vědecká rada ČVUT a Disciplinární komise ČVUT. 
Dalšími orgány ČVUT jsou Správní rada ČVUT a kvestor ČVUT. Složení těchto orgánů v roce 
2000 bylo následující: 
 

3.1 Akademický senát ČVUT 
Ing. František KULHÁNEK, CSc., předseda  
Ing. Josef GERNDT, místopředseda 
Martin SOUKUP, místopředseda 
 
Doc. Ing. Jan BÍLEK, CSc. 
Doc. Ing. Václav BYSTŘICKÝ, CSc. 
Doc. RNDr. Jaroslav ČERNÝ, CSc.  
Prof. Ing. Vladimír HAASZ, CSc. 
Ing. Milan HANINGER, CSc. 
Doc. PhDr. Mária JÁNEŠOVÁ, CSc. 
Doc. Ing. arch. Ivan KAPLAN 
Ing. Jiří KOLÍSKO 
Doc. Ing. Jaroslav KRÁL, CSc. 
Doc. Ing. Jan KUBA, CSc. 
Doc. Ing. Miloš KVASNIČKA, CSc. 
Doc. Ing. arch. Ladislav LÁBUS 
Doc. Ing. Richard NOVÝ, CSc.  
Doc. Ing. Rudolf POHL, CSc. 
Ing. Jaromír SODOMKA, CSc. 
Ing. Ivo ŠIMŮNEK, CSc. 
Ing. Ivan ŠTEKL, CSc. 
Doc. Ing. Karel TRTÍK, CSc. 
Prof. Ing. Pavel ZÍTEK, DrSc. 
 
David BÁRTA 
Bc. Michal GLONČÁK 
Ing. Roman HLAVÁČ 
Eva CHLÁDKOVÁ 
Michal JAKOB 
Tomáš KLANC 
Jakub KOZLER 
Radko KŘÍŽ 
Klára SVOBODOVÁ 
Vladimír VELAS 
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3.2 Rektor ČVUT 
Prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc. 
 
3.2.1  Prorektoři 
Prof. Ing. Vladimír STEJSKAL, CSc. – pro pedagogickou činnost 
Prof. Ing. Václav HAVLÍČEK, CSc. – pro rozvoj ČVUT 
Prof. Ing. Ladislav MUSÍLEK, CSc. – pro vědeckou a výzkumnou činnost 
Prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc. – pro zahraniční styky 
Doc. Ing. arch. Arnošt NAVRÁTIL, CSc. – pro výstavbu ČVUT 
 
3.3 Vědecká rada ČVUT 
Prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc., předseda VR ČVUT 
Doc. Ing. arch. Bohumil FANTA, CSc. 
Prof. Ing. Miloslav HAVLÍČEK, DrSc. 
Prof. Ing. Václav HAVLÍČEK, CSc. 
Doc. Ing. Josef JÍRA, CSc. 
Doc. Ing. Tomáš KLEČKA, CSc. 
Prof. Ing. Vladimír KUČERA, DrSc. 
Doc. Ing. Ladislav LAMBOJ, CSc. 
Prof. Ing. Jan MACEK, DrSc. 
Prof. Ing. Josef MACHÁČEK, DrSc. 
Prof. Ing. Petr MOOS, CSc. 
Prof. Ing. Viliam MÚČKA, DrSc. 
Prof. Ing. Ladislav MUSÍLEK, CSc. 
Doc. Ing. arch. Arnošt NAVRÁTIL, CSc. 
Doc. Ing. Lubomír OHERA, CSc. 
Prof. Ing. Adolf PATERA, DrSc. 
Doc. Ing. Jan PETR, DrSc. 
Prof. Ing. Vladimír STEJSKAL, CSc. 
Prof. Ing. arch. Vladimír ŠLAPETA, DrSc. 
Prof. Ing. Jan UHLÍŘ, CSc. 
Prof. Ing. František VEJRAŽKA, CSc. 
Doc. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc. 
Prof. RNDr. František VODÁK, DrSc. 
Prof. Ing. Miroslava VRBOVÁ, CSc. 
Prof. Ing. Pavel ZÍTEK, DrSc. 
Prof. Ing. Petr ZUNA, CSc. 
Ing. Josef BENEŠ, CSc. 
Prof. RNDr. Josef JANČÁŘ, CSc. 
Ing. Karel JUNGWIRTH, DrSc. 
Prof. Ing. arch.Miroslav MASÁK 
Prof. Ing. Jiří NIEDERLE, DrSc. 
Prof. Ing. Aleš PROCHÁZKA, CSc. 
Plk. doc. Ing. Václav PŘENOSIL, CSc. 
Doc. MUDr. Štěpán SVAČINA, CSc. 
Ing. Karel ŠPERLINK, CSc. 
Ing. Aleš TOMEC 
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Prof. Ing. Radim VLČEK, CSc. 
Doc. JUDr. Vladimír VOPÁLKA 
Prof. Ing. Zdeněk VOSTRACKÝ, DrSc. 
Prof. RNDr. Jiří ZLATUŠKA, CSc. 
 
3.4 Disciplinární komise ČVUT 
Disciplinární komise ČVUT bude zřízena a její členové budou jmenováni v roce 2001.  
 
3.5 Správní rada ČVUT 
Ing. arch. Jan KASL 
Univ. prof. Dr.h.c. JUDr. Karel MALÝ, DrSc. 
Petr ŠTĚPÁNEK 
Ing. arch. Jan FIBIGER, CSc. 
Ing. Václav MATYÁŠ 
Ing. Bořivoj KAČENA 
Ing. Pavel KAFKA, CSc. 
Ing. Jiří MAROUŠEK 
Ing. Vladimír KOLMAN 
Ing. Petr HUTLA 
Ing. František HRONEK, CSc. 
Ivo MATHÉ 
JUDr. Ing. Jiří ŠPIČKA 
JUDr. Jana PEŠKOVÁ 
Doc. Ing. Karel SELLNER, CSc. 
 
3.6 Kvestor ČVUT 
Doc. Ing. Zdeněk VOSPĚL, CSc. 
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4. Studijní a pedagogická činnost 
Pedagogická činnost je hlavní činností školy. Snahou vedení ČVUT je těsně propojit 

pedagogickou činnost s činností vědeckou a výzkumnou tak, aby byl naplněn dlouhodobý záměr 
růstu ČVUT jako výzkumné university. 

Výsledky v dílčích oblastech pedagogické činnosti jsou popsány v následujících odstavcích. 
 
4.1 Studijní programy 

Základem tzv. hlavní činnosti ČVUT je uskutečňování akreditovaných studijních programů. 
Jejich přehled uvádí tab.1. V roce 2000 byly v souladu s plánem činnosti Akreditační komise 
předloženy k nové akreditaci studijní programy Fakulty strojní ČVUT. Obsahovaly jednak 
reakreditaci stávajících studijních programů, byly však předloženy k akreditaci i nové studijní 
programy koncipované podle přijatých „Zásad strukturovaného studia na ČVUT“ 

 
Tabulka 1: Přehled o akreditovaných studijních programech na ČVUT 

fakulta 
ústav 

bakalářský studijní 
program 

 
obory 

magisterský studijní 
program 

 
obory 

doktorský 
studijní program 

 
obory 

F1 2 3 3 10 + 10* 2 9 

F2 1 5 1 22 + 22* 1 14 

F3 1 4 1 12 + 12* 1 15 

F4 1 4 1 5 + 5* 1 6 

F5 1 1 1 2 + 2* 1 4 

F6 1 1 1 4 + 4* 2 3 

MÚVS 1 1 1 1* 1 1 

KÚ - - - - 1 3 

ČVUT 8 19 9 55 + 56* 10 54 

* magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program 
 

4.2 Celoživotní vzdělávání 
Celoživotní vzdělávání (CŽV) je zájemcům poskytováno všemi fakultami a zejména 

Kloknerovým ústavem a Masarykovým ústavem vyšších studií, které výnosů této činnosti používají 
pro částečné samofinancování své činnosti. Přesto dosud není CŽV na ČVUT rozvinuto 
v dostatečné míře. Jednou z příčin je skutečnost, že na ČVUT dlouho neexistoval pro tuto činnost 
potřebný legislativní rámec. Proto byla v roce 2000 věnována značná pozornost zpracování 
a projednání Řádu celoživotního vzdělávání na ČVUT. Tento dokument byl po schválení v AS 
ČVUT dne 4. 10. 2000 a zaregistrování na MŠMT dne 20. 11. 2000 pod č.j. 31 459/2000-30 vydán 
jako nový vnitřní předpis školy.  

Dále byly rozpracovány možnosti přednášek a kurzů na jednotlivých fakultách a fakulty byly 
vyzvány k větší aktivitě v tomto směru. 
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4.3 Přijímací řízení 
Na ČVUT se přes nepříznivou situaci v počtu maturantů (končil první maturitní ročník, který po 

reformě prošel 9. třídou základní školy) celkově hlásilo 10 006 uchazečů, přijímacím řízením 
úspěšně prošlo 5 984 uchazečů a zapsáno bylo 4 505 uchazečů. Podrobnosti udává tab.2. 

 
Tabulka 2: Přijímací řízení na ČVUT pro akademický rok 2000/2001 

fakulta F1 F2 F3 F4 F5 F6 ČVUT 

přihlášeno 2 300 2 460 2 585 742 652 1 267 10 006 

dostavilo se 1 798 1 973 2 152 556 548 890 7 917 

    % z přihlášeno    78,2 80,2 83,2 75,0 84,0 70,2 79,1 

přijato 1 408 1 533 1 830 553 200 460 5 984 

    % z dostavilo se  78,3 77,7 85,0 99,5 36,5 51,7 75,6 

zapsáno 1 098 1 131 1 398 357 191 330 4 505 

    % z přihlášeno 47,8 46,0 54,1 48,1 29,3 26,0 45,0 

    % z přijato 78,0 73,8 76,4 64,6 95,5 71,7 75,3 

 
Grafické znázornění počtu přihlášených a přijatých studentů na jednotlivé fakulty dle tab. 2:  

 
O přezkoumání neúspěšného přijímacího řízení požádalo celkem 269 uchazečů, rektor nevyhověl 

žádnému z nich. Za velmi důležitý krok do budoucnosti pokládáme začátek sjednocení požadavků 
a písemných testů na jednotlivých fakultách ČVUT, které je již do značné míry připraveno pro 
přijímací řízení v roce 2001. 

 
4.4 Počty studentů 

Největší počet studentů studuje v magisterských programech. Podrobněji viz tab.3. Počty 
zahraničních studentů uvádí tab.4. 

Pro porovnání jsou v tabulkách 5 a 6 uvedeny počty studentů za desetileté sledovací období.  

Graf 4.3.1.: Přihlášení studenti 
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Je potěšitelné, že dlouhodobý trend počtu studentů je od školního roku 1992/93 rostoucí.  
Stojí za zmínku, že v loňském roce počet studentů ČVUT poprvé v 293-leté historii školy překročil 
číslo 20 000. 

 
Tabulka 3: Počet studentů české státní příslušnosti na fakultách ČVUT k 31. 10. 2000  
(včetně studentů s přerušeným studiem) 

studijní 
programy F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 MÚVS KÚ ČVUT 

bakalářské 
prezenční 47 221 53 307 - 120 106 - 854 

bakalářské 
kombinované - - 36 - - - 191 - 227 

magisterské 
prezenční 5 235 3 679 4 491 602 1 167 1 154 - - 16 328 

magisterské 
kombinované - 298 477 - - 66 - - 841 

doktorské 
prezenční 399 184 420 72 47 60 - 3 1 185 

doktorské 
kombinované 100 198 171 67 53 29 7 19 644 

Celkem 5 781 4 580 5 648 1 048 1 267 1 429 304 22 20 079 

 
Grafické znázornění počtu studentů české stát. příslušnosti na jednotlivých fakultách 

v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech dle tab. 3: 
 

 
Tabulka 4: Počet zahraničních studentů na fakultách ČVUT k 31. 10. 2000 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 MÚVS KÚ ČVUT 

cizinci 79 103 223 47 31 13 - - 496 

z toho 
samoplátci 18 3 7 - 1 - - - 29 

 

Graf 4.4.1: Bakalářské a magisterské studium
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Tabulka 5: Počet studentů české (československé) státní příslušnosti na ČVUT 

Fakulta  90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 

F1 3 938 3 837 4 101 4 602 4 697 4 503 5 168 5 341 5 496 5 614 5 781 

F2 3 962 3 706 3 413 3 664 3 768 3 647 3 923 4 167 4 697 4 846 4 580 

F3 4 175 3 745 3 480 3 694 4 308 4 748 5 123 5 152 5 360 5 490 5 648 

F4 429 414 410 472 656 616 801 938 1 002 984 1 048 

F5 638 644 735 835 897 1 022 1 102 1 169 1 190 1 150 1 267 

F6 0 0 0 206 339 520 797 979 1 109 1 219 1 429 

KÚ 0 0 0 5 11 16 13 17 19 20 22 

MÚVS 0 0 0 0 22 19 17 10 10 238 304 

ČVUT 13 142 12 346 12 139 13 478 14 698 15 091 16 944 17 773 18 883 19 561 20 079 

 
Grafické znázornění počtu studentů české (československé) stát. příslušnosti na jednotlivých 

fakultách dle tab. 5: 

 
 

Graf 4.4.5: Počet studentů české (československé) stát. příslušnosti na 
jednotlivých fakultách 
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Tabulka 6: Počet studentů-cizinců na ČVUT 

Fakulta 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 

F1 94 77 60 62 52 50 61 54 54 55 79 

F2 157 131 111 81 49 50 43 49 59 83 103 

F3 237 232 170 159 101 116 100 86 86 121 223 

F4 8 9 9 14 20 17 15 12 18 31 47 

F5 12 11 15 11 13 15 12 11 11 23 31 

F6 0 0 0 1 1 1 4 6 5 5 13 

KÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MÚVS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ČVUT 508 460 365 328 236 249 235 218 233 318 496 
 
Grafické znázornění počtu studentů - cizinců na jednotlivých fakultách dle tab. 6: 

ČVUT pokládá za svou prioritu doktorské studijní programy, které jsou zaměřeny na tvůrčí 
vědeckou činnost a na přípravu pro budoucí akademickou kariéru. Dlouhodobým záměrem ČVUT 
v oblasti pedagogiky je proto růst počtu studentů obecně a doktorandů zvláště. Dlouhodobý přehled 
počtů studentů doktorských studijních programů uvádí tab.7. 

 
Tabulka 7: Studenti doktorských studijních programů (bez cizinců) 

akademický rok 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 

celkový počet  152 443 847 1 058 1 123 1 284 1 208 1 186 1 241 1 829 

počet absolventů - - - 8 14 24 34 68 71 76 
 

Graf 4.4.4: Počet studentů - cizinců na jednotlivých fakultách
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Méně potěšitelnou skutečností jsou počty absolventů. Jsou zřejmé z tab.8. 
 
Tabulka 8: Počty absolventů české státní příslušnosti na ČVUT v roce 2000 podle fakult 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 KÚ MÚVS ČVUT 

Bc. 31 108 0 20 0 16 0 42 217 

Ing. 507 268 419 26 104 16 0 0 1 340 

Ph.D. 18 7 33 13 0 2 2 1 76 

Celkem 556 383 452 59 104 34 2 43 1 633 
 
Dlouhodobý trend v počtu absolventů ČVUT je patrný z tab.9. 
 
Tabulka 9: Počty absolventů české státní příslušnosti na ČVUT  
(bakalářské a magisterské studijní programy) 

Rok F1 F2 F3 F4 F5 F6 MÚVS ČVUT 

1990 429 720 651 46 35 - - 1 881 

1991 556 541 681 54 14 - - 1 846 

1992 490 608 636 69 44 - - 1 847 

1993 529 564 612 51 51 - - 1 807 

1994 593 588 640 58 73 19 - 1 971 

1995 356 342 191 64 68 24 - 1 045 

1996 477 321 407 67 157 0 - 1 429 

1997 538 292 661 74 217 0 - 1 782 

1998 583 382 838 63 210 83 - 2 159 

1999 630 360 405 69 110 153 64 1 791 

2000 538 376 419 46 104 32 42 1 557 
 
Grafické znázornění počtu absolventů na jednotlivých fakultách dle tab. 9: 

Graf 4.4.5: Počty absolventů české stát. příslušnosti 
na jednotlivých fakultách
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Nepříjemnou skutečností je přetrvávající poměrně velká neúspěšnost ve studiu zejména v prvním 
ročníku. Konkrétní údaje obsahuje tab.10. 

 
Tabulka 10: Úbytek studentů mezi 1. a 2. ročníkem studia 

 Přijatí z toho 
pokračují 

Přijatí z toho 
pokračují 

Přijatí z toho 
pokračují 

Přijatí z toho 
pokračují 

Přijatí z toho 
pokračují 

 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000 

F1 1 054 874 
82,9% 

1 117 844 
75,6 % 

1 215 945 
77,8 % 

1 181 952 
80,6 % 

788 655 
83,1 % 

F2 1 410 876 
62,1% 

1 398 731 
52,3 % 

1 441 729 
50,6 % 

2 032 806 
39,7 % 

1 423 870 
61,1 % 

F3 1 298 1 026 
79,0% 

1 400 1 050 
75 % 

1 203 886 
73,6 % 

1 323 1 078 
81,5 % 

1 100 789 
71,7 % 

F4 183 116 
63,4% 

294 188 
63,9 % 

402 202 
50,2 % 

392 172 
43,9 % 

233 91 
39,1 % 

F5 215 190 
88,4%  

175 155 
88,6 % 

150 135 
90,0 % 

171 147 
86,0 % 

121 114 
94,2 % 

F6 255 190 
74,5% 

276 208 
75,4 % 

254 187 
73,6 % 

269 216 
80,3 % 

185 164 
88,6 % 

 
4.5 Poplatky za studium 

V akademickém roce 2000/2001 bylo na ČVUT poprvé – v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb.- 
přikročeno k vybírání poplatků za překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok 
a poplatků za studium dalšího studijního programu. Toto opatření se týkalo celkem 268 studentů, 
z nichž 66 podalo rektorovi žádost o prominutí nebo snížení poplatků. Po přezkoumání žádostí 
rektorem byly v 18 % poplatky zcela prominuty, u 43 % žádostí byly poplatky sníženy a 39 % 
žádostí bylo zamítnuto. Přehled podle fakult udává tab.11. 

 
Tabulka 11: Poplatky za dobu studia delší než standardní + 1 rok 
v akademickém roce 2000/2001 

fakulta F1 F2 F3 F4 F5 F6 celkem 

studentů 29 34 77 27 101 0 268 

žádostí 2 1 10 1 51 1 66 
 

4.6 Přezkoumání řízení při ukončení studia 
V případě ukončení studia podle § 56, odst. 1, pís. b) zákona č. 111/1998 Sb. podalo žádost 

o přezkoumání rozhodnutí 38 studentů. Žádostem nebylo vyhověno, protože u všech  napadených 
rozhodnutí bylo zjištěno, že byla vydána v souladu se zákonem a vnitřními předpisy vysoké školy. 

 
4.7 Strukturované studium 

V roce 2000 věnovalo vedení ČVUT velké úsilí zpracování podkladů a celkového přístupu ke 
strukturovanému studiu. Vedení ČVUT, vědomo si velké odpovědnosti za zachování a zvýšení 
prestiže školy v nových podmínkách, se přihlásilo k myšlenkám obsažených v Boloňské deklaraci 
a zahájilo intenzivní přípravu potřebných strukturálních i obsahových změn studia. 
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První návrhy byly diskutovány ve vedení ČVUT  koncem března a zejména v dubnu 2000. 
V červnu 2000 proběhla podrobná jednání o strukturovaném studiu na ČVUT s vedením Fakulty 
strojní. Důvodem byla nutnost vyřešit řadu problémů spojených s požadavkem předložit akreditaci 
studijních programů zajišťovaných Fakultou strojní do konce srpna 2000. Při tomto jednání byla 
vytvořena společná představa o potřebných změnách, která byla vyjádřena v dokumentu „Základní 
směrnice pro realizaci strukturovaného studia na ČVUT“. Současně byl vypracován „Harmonogram 
zavedení strukturovaného studia na ČVUT“.  

Oba dokumenty byly dne 21. 6. 2000 předloženy k vyjádření Akademickému senátu ČVUT 
a v detailech upraveny podle jeho připomínek. Následně byly oba dokumenty projednány 
a odsouhlaseny na společné schůzi vedení ČVUT, děkanů a pedagogických proděkanů fakult dne 
28. 6. 2000. O probíhajících přípravách bylo průběžně informováno Kolegium rektora. Dne 
12. 7. 2000 proběhla ještě další samostatná diskuse s vedením Fakulty stavební. Oba dokumenty 
byly také vystaveny v elektronické formě na Inforeku, aby byly k dispozici celé akademické obci.  

Vědecká rada ČVUT byla o hlavních záměrech vedení ČVUT při realizaci strukturovaného 
studia shrnutých do schématu strukturovaného studia a dokumentu nazvaného „Základní směrnice 
pro realizaci strukturovaného studia na ČVUT“ informována na říjnovém zasedání (viz bod 5 
zápisu ze zasedání VR ČVUT konaného dne 17. 10. 2000).  

Mezi tím a potom proběhla řada diskusí vedení ČVUT s vedeními a AS jednotlivých fakult. Při 
těchto diskusích byly principy strukturovaného studia v zásadě přijímány, z některých vystoupení 
vyzníval sklon k přirozené opatrnosti, k zachování zaběhaných metod a organizace. Jisté výhrady 
byly k jednoznačně stanovené čtyřleté standardní době studia bakalářského programu. I když je 
vedení ČVUT stále názoru, že 4 roky bakalářského studia jsou nejvhodnějším řešením, připouští 
možnost v odůvodněných případech akceptovat i tříletý bakalářský program. Na základě 
připomínek z těchto jednání došlo v obou základních dokumentech k drobným zpřesňujícím 
úpravám. 

Vedení ČVUT pokládalo za vhodné, aby VR ČVUT schválila navrhované principy zavedení 
strukturovaného studia obsažené v upravených dokumentech. Proto byly tyto dokumenty 
předloženy VR ČVUT dne 5. 12. 2000. Vědecká rada však nebyla pro malou účast členů usnášení 
schopná. Vedení ČVUT v diskusi zdůraznilo, že projednávané dokumenty jsou pro fakulty 
doporučením a v odůvodněných případech jsou možné odchylky od navrhovaných zásad. 

 
4.8 Matrika studentů 

Po počátečních potížích byla v roce 2000 uvedena do provozu databáze „matrika studentů“, kde 
jsou evidováni studenti všech studijních programů zajišťovaných na ČVUT. Došlo také k prvnímu 
využití matriky studentů k získání užitečných údajů, jako je neúspěšnost studentů ve studiu, počty 
a jmenovité seznamy studentů studujících ve více studijních programech, studentů překračujících 
standardní dobu studia apod. Tato databáze je také od roku 2000 jediným podkladem pro výpočet 
dotace MŠMT pro hlavní činnost. 

 
4.9 Nostrifikace 

Nadále byla vyřizována agenda uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace získané 
v zahraničí. ČVUT obdrželo celkem 43 žádostí, z nichž 37 bylo kladně vyřízeno. 

 
4.10  Ocenění studentů a pedagogů 

V roce 2000 bylo oceněno mimořádnými cenami rektora ČVUT za vynikající výsledky ve studiu 
29 studentů bakalářských a magisterských studijních programů a za vynikající výsledky 
v pedagogické práci 27 pedagogů.  
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Kromě toho byla 10 studentům ČVUT udělena Cena Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových určená 
nejlepším studentům pražských vysokých škol. 

Vyjádření obdivu a poděkování studentce Fakulty elektrotechnické Janě Hoffmanové za její 
vynikající výkony v plavání (1 zlatá, 2 bronzové medaile a světový rekord) na paraolympiádě 2000 
v Sydney bylo součástí projevu rektora na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT, které se 
konalo 21.11.2000 v Betlémské kapli.  

 
4.11  Celoškolská nabídka studia 

Celoškolské nabídky studia může využít každý student ČVUT. Mezi celoškolskou nabídku 
studia patří zejména tříletý bakalářský studijní program "Specializace v pedagogice", který je 
zajišťován MÚVS. Studium tohoto oboru výrazně rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů ČVUT. 

Studijní zaměření "Biomedicína" je společný program fakult ČVUT a 3. LF UK. 
V rámci Pražské univerzity životního prostředí existuje již několik let studijní zaměření "Životní 

prostředí". Podílejí se na něm UK, ČVUT, VŠCHT, VŠE a ČZU vybranými kurzy a předměty. 
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5. Informační a komunikační technologie 
5.1 Stav výpočetní techniky, informačních a komunikačních 
technologií na vysoké škole 

Velikost ČVUT a jeho historie do značné míry předurčují strukturu pracovišť výpočetní techniky 
na vysokých školách. Na třech velkých fakultách ČVUT jsou samostatná pracoviště, která pečují 
o stav výpočetní techniky a lokální počítačové sítě na fakultě: na Fakultě stavební je to výpočetní 
a informační centrum fakulty, na Fakultě strojní centrum počítačových služeb a na Fakultě 
elektrotechnické středisko vědeckotechnických informací, jehož součástí je i fakultní knihovna. Na 
zbývajících fakultách jsou vždy alespoň formálně ustavené skupiny pracovníků, které o výpočetní 
techniku a počítačovou síť na fakultě pečují. Celoškolským pracovištěm pro všestranné 
zabezpečování úkolů v oblasti výpočetní a informační techniky je Výpočetní a informační centrum. 
Koordinuje provoz a rozvoj počítačové sítě ČVUT, provozuje superpočítačové centrum vysoké 
školy, rozvíjí jeho programové vybavení a poskytuje služby v oblasti extrémně náročných výpočtů. 
Po systémové stránce koordinuje provoz a rozvoj informačního systému ČVUT a zabezpečuje 
veřejné informační služby v počítačové síti. Výpočetní a informační centrum je centrálním 
pracovištěm ČVUT pro knihovny a oblast odborných informací, řeší vybrané výzkumné a vývojové 
problémy v oblasti výpočetní techniky a jejích aplikací, vyvíjí a realizuje aplikační programové 
vybavení informačních systémů, zajišťuje školení, pořádá konference a semináře, připravuje 
a vydává účelově zaměřené publikace, poskytuje konzultace a vykonává poradenskou činnost.  

Na ČVUT jsou stovky pracovních stanic a více než 8 tisíc osobních počítačů nejrůznějších typů 
(nepočítáme-li více než 3 tisíce počítačů na studentských kolejích). Nákup výpočetní techniky je ve 
většině případů v rozhodovací pravomoci fakult a ostatních součástí ČVUT, ale v oblasti 
softwarové jsou celoškolské nákupy stále častější. Na základě smlouvy o programu SELECT mezi 
ČVUT a firmou Microsoft (uzavřené v květnu 1999 na období dvou let) byly i v roce 2000 
zajišťovány veškeré činnosti spojené s distribucí programových produktů firmy Microsoft na 
15 českých vysokých škol. V rámci smlouvy má ČVUT k dispozici programové vybavení firmy 
Microsoft za výrazné slevy.  

V rámci sjednocování kancelářského programového vybavení na ČVUT byly v roce 2000 ve 
větším počtu zakoupeny programové produkty Microsoft Office 2000 s určením pro řídící 
a administrativní pracovníky školy. Tímto již druhým posílením programového vybavení 
administrativní sféry v posledních 2 letech byly vytvořeny dostatečné podmínky proto, aby se tento 
produkt stal na ČVUT od roku 2001 standardem kancelářského prostředí a prostředkem pro 
komunikaci mezi všemi řídícími a administrativními složkami ČVUT.  

V roce 2000 bylo zakoupeno několik dalších multilicencí programového vybavení, které je 
universálně používáno na více fakultách a součástech školy. Jednalo se především o matematický 
software Maple 6, Mathematica Professional, Mathematica Premier, software pro prezentaci Adobe 
Acrobat a užitečné servisní programy Norton Antivirus. 

 
5.2 Informační infrastruktury na vysoké škole 

Počítačová síť ČVUT je neodmyslitelnou součástí infrastruktury školy. Je rozvedena ve všech 
hlavních budovách ČVUT a jsou k ní připojeny osobní počítače většiny tvůrčích a administrativních 
pracovníků školy. Počet uživatelů sítě i počet aplikací neustále roste a v současnosti je v síti 
registrováno téměř 11 tisíc počítačů (s přiděleným DNS záznamem). Podle statistik jsou největšími 
uživateli sítě studenti ČVUT pracující ze svých počítačů na vysokoškolských kolejích, ale také 
ostatní aktivity (práce v počítačových učebnách a uživatelských místnostech pro studenty, 
vědeckovýzkumná činnost a informační systémy) síť výrazně zatěžují. Charakter sítě významně 
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ovlivňuje informační systém pro řízení a správu školy, zejména jeho celoškolsky provozované 
komponenty, z nichž z hlediska intenzity používání hrají rozhodující roli komponenty Finanční 
informační systém a Pracovníci, mzdy a sociální věci, které vyžadují, aby počítačová síť pracovala 
s vysokým stupněm spolehlivosti. Udržování sítě v provozu proto vyžaduje trvalé pohotovostní 
nasazení několika pracovníků, a to jak v lokálních sítích, tak na úrovni celé školy.  

 
Počty počítačů zapojených do sítě ČVUT 

Pracoviště – místo Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 

Fakulta stavební 777 964 1 314 1 423 

Fakulta strojní 645 850 1 261 1 350 

Fakulta elektrotechnická 2 171 2 549 3 130 3 252 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 323 335 606 690 

Fakulta architektury 48 59 70 71 

Fakulta dopravní 70 96 175 279 

Nefakultní pracoviště 502 524 811 825 

Studenti na kolejích 1 165 1 616 2 283 3 077 

Celkem 5 701 6 993 9 650 10 967 

 
V roce 2000 došlo k dalšímu významnému rozšíření páteřní sítě. Novým radiovým pojítkem 

o rychlosti 10 Mbit/s byla k již připojené Bubenečské koleji připojena Dimitrovova kolej a spoj, 
který je pro toto připojení veden na střechu budovy Fakulty elektrotechnické, byl povýšen 
z 10Mbit/s na 100 Mbit/s. V závěru roku byla optickým spojem připojena Sinkuleho kolej 
a položením nových optických kabelů otevřena cesta pro připojení budov Fakulty strojní a Fakulty 
elektrotechnické technologií GigaEthernetu.  

Současný stav počítačové sítě ČVUT je výsledkem několikaleté intenzivní práce specialistů 
Výpočetního a informačního centra ČVUT a nemalých investic, které na realizaci sítě musely být 
vynaloženy. Centrální uzel sítě je umístěn v Dejvicích, další uzel je na Karlově náměstí a celá síť 
má dvojitou hvězdicovou strukturu. Připojení všech důležitých lokalit (vysokoškolského areálu 
v Dejvicích, pracovišť Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní na Karlově náměstí, pracovišť 
Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské v Břehové a Trojanově ul., Fakulty dopravní v Konviktské 
a Na Florenci a areálu vysokoškolských kolejí na Strahově) je realizováno na bázi ATM o rychlosti 
155 Mbit/s a připojení pracovišť Fakulty strojní, Fakulty dopravní a Masarykova ústavu vyšších 
studií v Horské, podobně jako připojení pracovišť Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 
v Holešovicích, je zprostředkováno pražskou metropolitní sítí PASNET a realizováno na bázi 
FastEthernetu. Radiovými pojítky jsou připojeny studentské sítě Bubenečské koleje, Dimitrovovy 
koleje a koleje v Podolí, vyhrazenou telefonní linkou je připojeno Podnikatelské a inovační centrum 
v Motole. V dejvickém vysokoškolském areálu jsou optickými spoji propojeny všechny objekty 
fakult, Studentský dům (včetně Centra biomedicínského inženýrství), Technická menza, Juliska 
a Masarykova kolej.  
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Schéma počítačové sítě ČVUT 

 
5.3 Dostupnost informačních zdrojů na vysoké škole 

Poskytování elektronických informačních zdrojů pro vědeckovýzkumnou činnost má na ČVUT 
již několikaletou tradici a škola patří k těm českým vysokým školám, které tento moderní způsob 
získávání informací zavedly a rozvinuly mezi prvními. V první polovině roku 2000 byl zajištěn 
přístup k elektronickým informačním zdrojům ve velmi výhodném, ale časově omezeném programu 
Dialog Premier Gold Plan. Smlouva na tento program byla uzavřena v roce 1999 pouze na jeden 
rok, takže bylo třeba hledat jiný způsob získávání a zpřístupňování informačních zdrojů, což se 
podařilo díky programu Informační zdroje pro výzkum a vývoj, který vypsalo MŠMT. ČVUT 
získalo grant na projekt Zajištění základních dokumentografických bází dat pro technické obory, 
jehož spolunositeli jsou všechny technické vysoké školy. Projekt zahrnuje zpřístupnění databází 
Compendex, Inspec, Iconda a Metadex, a to na období let 2000–2003. Kromě toho se ČVUT 
účastní i v dalších projektech tohoto programu, kterými jsou přístup k citačním rejstříkům Web of 
Science a k databázi MathSci. Účastí v projektu Multifunkční centrum Virtuální polytechnické 
knihovny jako zdroj informací a služeb pro oblast technických a aplikovaných přírodních věd 
získali uživatelé ČVUT přístup k elektronickým verzím odborných časopisů z nakladatelství 
Elsevier a Springer. V národní licenci je zajištěn také přístup k ucelené bázi dat Proquest5000/PCI, 
zpřístupňující články z více než 8 tisíc periodik, která pokrývají humanitní a společenské obory, 
obchod, medicínu, aplikované přírodní vědy, výpočetní a telekomunikační techniku. 

Pracovníci Výpočetního a informačního centra ČVUT vytvořili systém autorizace přístupu 
uživatelů k informačním zdrojům, který na jedné straně zabezpečuje dodržení licenčních podmínek 
k jednotlivým produktům a na druhé straně zajišťuje uživatelský přístup ze všech počítačů 
v doméně ČVUT. Vytvořený systém umožňuje monitorovat jednotlivé přístupy, takže jeho správce 
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má podrobný přehled o tom, kdo a v jakém rozsahu tyto informační zdroje využívá. Vedle 
technického zabezpečení je kladen velký důraz na propagaci nových elektronických informačních 
zdrojů a systematickou přípravu uživatelů pro práci s nimi. To je prováděno formou letáků, 
adresných informací, celoškolských a fakultních seminářů a v neposlední řadě vedením webové 
stránky (http://platan.vc.cvut.cz/iz/index.html) o informačních zdrojích, která nabízí jak aktivní 
přístup k jednotlivým zdrojům, tak podrobné informace o nich, návody pro práci v jednotlivých 
zdrojích apod. 

 
5.4 Využití vnějších a vnitřních informačních systémů 

Informační podpora základních procesů veřejné vysoké školy, zajištění interní a externí 
komunikace a podpora manažerského rozhodování nezpochybnitelně patří mezi základní úkoly 
vysoké školy. Efektivní realizace tohoto poslání je úkolem, který klade značné nároky na investice, 
kapacity i provozní prostředky bez ohledu na to, že pedagogická a vědecká pracoviště školy mají 
často významný potenciál schopností potřebných pro úspěšnou realizaci takového záměru. 
Otevřenost, parametrizovatelnost, interaktivnost, vysoká funkčnost a praxí ověřená spolehlivost, to 
jsou vlastnosti, které od informačního systému očekáváme a jež jsou nezbytné pro jeho bezpečné 
a rychlé zavedení. Nezbytným předpokladem pro úspěšný průběh a zakončení těchto prací je 
úspěšná koordinace celého procesu. Vzhledem k tomu, že provoz a další rozvoj informačního 
systému ČVUT je do značné míry předurčen závažnými rozhodnutími minulých let, není 
koordinace informačního systému jednoduchou a bezkonfliktní záležitostí, zejména v situaci, kdy 
disponibilní finanční prostředky školy jsou výrazně omezenější, než se v prvních letech budování 
systému předpokládalo. Nezastupitelnou úlohu v provozu a rozvoji informačního systému školy má 
Řídicí komise informačního systému, řízená prorektorem pro rozvoj ČVUT. Jednání komise se 
neomezuje na informační systém pro řízení a správu školy, ale zahrnuje také problematiku 
veřejných informačních služeb, rozvoje knihovnických systémů a počítačové sítě školy. 
Významným výsledkem téměř čtyřleté koordinační činnosti je dosažení jednotné hardwarové 
platformy (IBM RS/6000) s operačním systémem AIX a databázovým systémem ORACLE pro 
všechny komponenty a pro většinu součástí ČVUT. 

V návaznosti na dosud instalované komponenty je na ČVUT postupně kompletován jednotný 
integrovaný vnitřní informační systém, tvořený čtyřmi základními komponentami, jimiž jsou: 

• FIS – finanční informační systém, 
• PMSV – informační systém personální a mzdové agendy, 
• STUDIUM – systém pro evidenci a podporu pedagogické činnosti, 
• VVVS – systém pro evidenci a podporu vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti a vnějších 

vztahů a informačním a signalizačním systémem pro řízení a správu školy. 
Komponenta Finanční informační systém se používá na ČVUT od ledna 1996, kdy byla 

v omezeném rozsahu uvedena do provozu, a již pět let ji používají všechny fakulty a ostatní 
součásti školy. V průběhu těchto let se rozšířila a upravila pro potřeby ČVUT tak, že se stala jednou 
ze čtyř hlavních částí softwarového zabezpečení informačního systému školy. Přijatá koncepce 
centrálního obslužného počítače, používaného všemi účetními středisky školy, klade velké nároky 
na síťové zabezpečení, na zajištění provozu obslužného počítače a na znalosti pracovníků, kteří 
chod finančního informačního systému provozně zajišťují. Takto provozovaná komponenta 
umožňuje operativní přístup k souhrnným datům za celé ČVUT a podpořila i sjednocování 
a centralizaci číselníků, které proběhly v roce 2000. 

Komponenta Pracovníci, mzdy a sociální věci byla v roce 2000 na ČVUT úspěšně provozována 
již sedmým rokem, z toho druhým rokem pod databázovým systémem ORACLE. Je také 
provozována na centrálním obslužném počítači se zajištěnou jednotnou správou pro všechny 
součásti ČVUT. V roce 2000 proběhly přípravy na vytvoření centrální databáze komponenty, která 

http://platan.vc.cvut.cz/iz/index.html


5. Informační a komunikační technologie  

bude v provozu již v roce 2001, a jednotné databáze komponenty, s kterou se provozně počítá od 
začátku roku 2002. 

Komponenta Studium se postupně rozšiřuje na všechny fakulty ČVUT. Již v minulých letech 
byla úspěšně provozována na Fakultě elektrotechnické a na Fakultě strojní a v roce 2000 byly její 
základní moduly zavedeny na Fakultě architektury, na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské 
a v omezeném rozsahu na Fakultě dopravní. I na této fakultě však bude komponenta v roce 2001 
plně zavedena. Zavedením komponenty na Fakultě stavební bude v roce 2001 proces sjednocování 
programového vybavení pro studijní evidenci na ČVUT završen a v dalších letech se předpokládá 
zavádění dalších modulů této komponenty do provozu na jednotlivých fakultách školy. Data 
obsažená v komponentě jsou zdrojem informací pro matriku studentů ČVUT. 

Komponenta Věda a výzkum, vnější styky, zajišťující jednotnou evidenci vědeckovýzkumné 
činnosti fakult a ústavů ČVUT, byla v roce 2000 rozšířena na všechny součásti. Komponenta byla 
v průběhu roku rozšířena o zpracování doplňkové činnosti a poskytování důležitých výstupů pro 
vedení školy. 

Jednotlivé komponenty informačního systému plní své základní funkce, ale širší využití dat 
v rozhodovacím a řídicím procesu vyžaduje speciální softwarovou nadstavbu. V současné době plní 
tuto funkci manažerský informační systém založený na programovém produktu ORACLE 
Discoverer, který umožňuje vytvořit speciální metavrstvu a aktualizovat a obměňovat ji podle změn 
v datové struktuře. V roce 2000 byl tento systém zaveden nad komponentami Finanční informační 
systém a Pracovníci, mzdy a sociální věci a v roce 2001 by měl být rozšířen nad dalšími 
komponentami. Pro operativní informování akademických funkcionářů a vedoucích pracovníků 
školy na různých úrovních se na ČVUT již několik let používá systém INFOREK. V roce 2000 byl 
tento systém funkčně rozšířen, převzal funkci elektronické vývěsky se selektivními přístupy 
k uloženým dokumentům a jeho užívání se stalo běžnou potřebou pracovníků rektorátu a děkanátů. 
Do této oblasti patří i příprava moderního intranetového systému pro vedení školy a fakult, který 
bude propojen se stávajícími komponentami informačního systému a zahrne základní administrativu 
spojenou s oběhem dokladů. Po základní analýze požadavků byl vybrán a instalován programový 
produkt Obelisk, který splňuje všechny nároky na moderní intranetový systém školy a může čerpat 
potřebná data přímo z jednotlivých komponent informačního systému. 

 
5.5 Napojení akademických sítí vysokých škol na Internet 

Počítačová síť ČVUT ve své dnešní podobě je rozsáhlým, relativně samostatným subjektem, 
který je však do jisté míry svázán s pražskou akademickou počítačovou sítí PASNET. ČVUT proto 
od roku 1996 sdružuje (spolu s Univerzitou Karlovou, Vysokou školou ekonomickou a Akademií 
věd České republiky) finanční prostředky na provoz a rozvoj této metropolitní sítě. V současné 
době má ČVUT k síti PASNET 6 přípojných míst, což podle smlouvy o sdružení představovalo 
v roce 2000 roční příspěvek ve výši 2,5 mil. Kč. Proto se připravuje změna technického řešení 
a významné snížení počtu přípojných míst. Změna se bude týkat připojení budovy Fakulty 
elektrotechnické na Karlově náměstí a dojde k ní pravděpodobně při přechodu na novou technologii 
sítě ČVUT. Další změny, které se zcela jistě v roce 2001 promítnou do připojení k síti PASNET, 
jsou dokončení připojení pracovišť Fakulty strojní, Fakulty dopravní a Masarykova ústavu vyšších 
studií v Horské ulici a posílení spoje na pracoviště Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 
v Holešovicích, kde došlo k modernizaci přípojného zařízení a zvýšení rychlosti z 10 Mbit/s na 
100 Mbit/s.  

Mezinárodní a meziměstskou konektivitu zajišťuje pro ČVUT zájmové sdružení právnických 
osob CESNET od roku 1996, kdy toto zájmové sdružení vzniklo odchodem některých pracovníků 
z Výpočetního a informačního centra. Protože financování aktivit zájmového sdružení CESNET 
z úrovně MŠMT (prostřednictvím výzkumného záměru Vysokorychlostní síť národního výzkumu a 
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její nové aplikace) ve výši 200 mil. Kč ročně nestačí na pokrytí všech potřeb zájmového sdružení, 
přispívají formou členských příspěvků i jednotlivé vysoké školy. V roce 2000 zaplatilo ČVUT 
zájmovému sdružení CESNET více než 8,3 mil. Kč.  

 
5.6 Zapojení do projektu evropských vysokorychlostních sítí 

ČVUT se aktivně podílí na řešení programu TEN-155 CZ, který je nosným projektem rychlého 
propojení nekomerčních subjektů v České republice a zajišťuje meziměstskou a zahraniční 
konektivitu. Pracovníci ČVUT pracují v technických komisích zájmového sdružení právnických 
osob CESNET a spolupodílejí se tak na řešení konkrétních problémů budování nových forem 
spojení, implementaci nových aplikací i tvorbě koncepce.  

 
5.7 Superpočítačová centra na vysokých školách 

Nejvýznamnější výpočetní kapacitou na ČVUT je počítačový komplex IBM, instalovaný sice již 
v roce 1995, ale v posledních 3 letech podstatně modernizovaný a svým výkonem patřící 
k nejvýkonnějším počítačům v České republice. Dovedením tohoto počítačového komplexu do 
současného stavu se Výpočetní a informační centrum ČVUT vrátilo ke svému postavení mezi 
výpočetními centry a ústavy výpočetní techniky na českých vysokých školách, protože výkonná 
výpočetní technika byla vždy atributem tohoto pracoviště. V současné době má počítačový komplex 
63 procesory, což v absolutní hodnotě jejich počtu znamená nárůst o téměř 200 procent ve srovnání 
se stavem před zahájením modernizace a v nárůstu rychlosti individuálního výpočtu to je skok více 
než 6-ti násobný. 

Počítačový komplex IBM využívá celá řada vědeckých týmů z 10 vysokých škol (vedle 
pracovníků z ČVUT to jsou uživatelé zejména z Vysoké školy chemicko-technologické, Univerzity 
Karlovy, Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického, Univerzity Pardubice, Jihočeské 
univerzity, Technické univerzity v Liberci, Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě 
a Ostravské univerzity). Jako uživatelé dominovali i v roce 2000 uživatelé z ČVUT. I když 
uživatelé z ostatních škol jsou stále velmi aktivní, jejich aktivita je dost proměnná a v každém 
období dominuje jiná skupina uživatelů. Detailní přehledy o použití jsou pravidelně vystavovány na 
webových stránkách Výpočetního a informačního centra ČVUT; přehled projektů, které se 
konkrétně řeší, je na http://www.civ.cvut.cz. Zatímco v minulosti převažovaly problémy z oblasti 
chemie a fyziky, dnes dominují aplikace z oblasti inženýrských aplikací, zejména stavebnictví 
a strojírenství. Přehled nejúspěšnějších projektů řešených pomocí počítačového komplexu IBM 
v posledních dvou letech je publikován ve sborníku. 

Programové vybavení je průběžně inovováno a doplňováno. Výrazným rozšířením v roce 2000 
byl především nákup programového vybavení GPFS (General Paralell File System), které dovoluje 
spojit určené diskové prostory do jediného  virtuálního prostoru na bázi paralelního přístupu. 
Z aplikačního programového vybavení byl nově zakoupen systém Mathematica a chemický 
Molecular Simulation, byla provedena instalace nové verze ANSYS 5.6 a reinstalace programů 
firmy ESI (PAM STAMP, PAM CRASH, PAM VIEW, PAM GENERIS), včetně aktualizace 
příslušných licencí. V následujícím přehledu je uvedeno programové vybavení počítačového 
komplexu. Některé z uvedených programových produktů jsou zároveň použitelné i na jiných 
počítačích a pracovních stanicích ČVUT, protože byly koupeny pro režim vícenásobného použití. 
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Překladače 

C a C++ 
Fortran 
HPF ( High Performance Fortran) 
Linda pro Fortran 

Knihovny 
NAG 
MPI (Messager passing interface) 
MPL pro POE 

Systémy matematických a statistických výpočtů 
MAPLE 
MATLAB 
MATHEMATICA 
Gaussian 94 
Gaussian 98 
GaussView 
MM3 
MSI-Discover 

Modely konečných prvků 
ABAQUS 
ANSYS 
LMDYN 
FLUENT 
MARC 
PAM CRASH 
PAM STAMP 

Ladicí systémy 
TOTALVIEW 
VAMPIR 

Vytváření virtuálních diskových prostorů 
GPFS 

Systémy pro zavádění úloh 
LOAD LEVERER 

Pre a post procesory 
MENTAT 
PAMGENERIS 
PAM VIEW 
ABACUS/VIEWER 

Generátory sítí 
PATRAN 

 
5.8 Vysokoškolské knihovny 

ČVUT nemá ústřední knihovnu školy a současná struktura knihoven tvoří distribuovaný systém, 
jehož cílem je zabezpečení knihovnicko-informačních služeb, které podporují jak pedagogický 
proces, tak vědeckovýzkumnou činnost školy. Tvoří jej: 

• ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury, 
• ústřední knihovna Fakulty strojní, 
• ústřední knihovna Fakulty elektrotechnické, 
• ústřední knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, 
• ústřední knihovna Fakulty dopravní, 
• knihovna Kloknerova ústavu, 
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• knihovna Masarykova ústavu vyšších studií, 
• knihovna Výpočetního a informačního centra. 
Součástmi některých ústředních fakultních knihoven jsou dílčí (katederní nebo ústavní) 

knihovny. 
Přes nezpochybnitelný význam elektronicky poskytovaných informačních zdrojů zůstávají 

klasické knihovnické služby stále velmi důležitým informačním zdrojem pro vzdělávací, 
výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost školy. Podle základních statistických ukazatelů 
vypadal rok 2000 v jednotlivých knihovnách ČVUT takto: 

 
Základní statistické údaje knihoven ČVUT za rok 2000 

 FSv+FA FSI FEL FJFI FD KÚ MÚVS VIC Celkem 

Kn. fond 152 820 108 638 109 285 80 390 4 098 36 614 6 833 511 499 189 

Přírůstek 2 155 1 890 1 656 906 434 335 454 32 7 862 

Výpůjčky 14 338 19 640 16 743 5 351 2 563 1 475 4 883 126 65 119 

Uživatelé 7 685 5 778 7 974 1 671 1 143 82 598 59 24 990 

Časopisy 161 183 195 93 44 50 5 4 735 

Stud. místa 185 126 85 50 13 4 7 0 470 

Zaměstnanci 8,5 8,7 7,5 3 2 1 2 0,1 32,8 

 
Srovnání základních statistických údajů knihoven ČVUT v letech 1998 - 2000 

 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 

Kn. fond 504 538 499 064 499 189 

Přírůstek 9 973 7 757 7 862 

Výpůjčky 48 107 59 831 65 119 

Uživatelé 15 769 21 621 24 990 

Časopisy 765 762 735 

Stud. místa 392 462 470 

Zaměstnanci 31,75 31,5 32,8 
 

Knihovny ČVUT poskytují různé typy služeb, od základních služeb výpůjčních až po nové 
služby typu elektronického dodávání dokumentů. Největší objem služeb představují pochopitelně 
služby výpůjční. Je zaznamenán trvalý růst absenčních výpůjček; prezenční výpůjčky nejsou 
v jednotlivých knihovnách evidovány, ale je sledován jejich značný nárůst, který souvisí jednak se 
zvyšováním počtu registrovaných uživatelů, jednak s rozšiřujícím se volným přístupem k fondům. 
V současné době je v knihovnách celkem téměř 50 tisíc volně přístupných knihovních jednotek, což 
reprezentuje pětinu fondu, který je uchováván v ústředních knihovnách fakult. Skoro polovina 
celkového knihovního fondu ČVUT je umístěna v katederních knihovnách. Zcela novým typem 
služeb knihoven je elektronické dodávání dokumentů. Systém dodávání dokumentů byl v průběhu 
roku 2000 uveden do provozu a ukázal, že splňuje požadavky na poskytování kvalitních a rychlých 
meziknihovních služeb (je přístupný na adrese http://edd.cvut.cz/). Dalším typem služeb jsou 
referenční, konzultační a poradenské služby, jejichž objem je dán možnostmi jednotlivých knihoven 
a souvisí s narůstající aktivitou uživatelů. Je to velmi významný typ služeb, zvláště v souvislosti 
s výchovou studentů k práci s informacemi. Standardní službou, kterou zabezpečuje Výpočetní 

http://edd.cvut.cz/
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a informační centrum ČVUT, je správa Souborného katalogu knihovních fondů ČVUT, který je 
přístupný na adrese http://platan.vc.cvut.cz/, kde jsou umístěny i další podrobné informace 
o knihovnách ČVUT a aktivitách, které s nimi souvisejí. 

Automatizovaný provoz fakultních knihoven a knihoven vysokoškolských ústavů ČVUT je 
podporován integrovaným systémem programového vybavení, ve kterém je použit jednak 
programový produkt Automatizovaná knihovna vytvořený v minulých letech  pracovníky 
Výpočetního a informačního centra a podporující akvizici fondů, evidenci časopisů a výpůjční 
systém, jednak systém KPSys pro centrální zpracování fondů v režimu sdílené katalogizace pro 
prezentaci knihovních fondů a vyhledávání v nich. Technické vybavení knihoven se průběžně 
inovuje v závislosti na finančních možnostech školy.  

 
 

http://platan.vc.cvut.cz/knihovna/katalog.phtml.cz
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6. Věda a výzkum 
6.1 Úvod 

Vědeckovýzkumná a vývojová činnost (dále VVČ) na fakultách a součástech ČVUT, na Fakultě 
architektury též umělecká tvůrčí činnost, představuje vedle pedagogické činnosti druhou hlavní 
součást poslání školy. K infrastruktuře podporující VVČ patří též Odbor pro vědeckou 
a výzkumnou činnost Rektorátu ČVUT, Výpočetní a informační centrum (VIC) a Podnikatelské 
a inovační centrum (BIC).  

Kromě samotného vědeckého výstupu školy je třeba za významný přínos považovat i zapojení 
studentů do VVČ, jak individuálně, tak i v rámci týmové spolupráce, které přispívá k formování 
exaktního způsobu myšlení a schopnosti řešení rozsáhlejších projektů. Současně studenti, zejména 
v doktorském studiu, zvyšují celkovou vědeckou kapacitu školy. V této části se budeme zabývat 
hlavními charakteristikami a nejvýznamnějšími výstupy VVČ na ČVUT, detailnější údaje je možné 
nalézt ve výročních zprávách jednotlivých fakult. 

Organizační struktura VVČ odpovídá struktuře školy a je tedy dána hlavně katedrami a ústavy. 
Jak výzkumné záměry, tak i některé grantové projekty však jsou řešeny za spoluúčasti více kateder 
či ústavů, často i z několika fakult. Představují tak významný integrující prvek a přispívají 
k efektivnímu využívání odborného potenciálu školy. Informační infrastruktura vědy by měla 
vytvářet podmínky pro posilování těchto tendencí. Důležité jsou však i vnější spolupráce s ústavy 
AV ČR, resortními ústavy, podniky a zahraničními institucemi. Při nízkých finančních tocích do 
vědy v ČR je podstatné plně využívat všech existujících kapacit a neduplikovat jak řešení vědecké 
problematiky, tak i existující nákladné přístrojové vybavení. Tématicky pokrývá výzkumná činnost 
na ČVUT široké spektrum problémů, odpovídajících odborné náplni i studijním programům 
jednotlivých fakult. 

Financování VVČ na ČVUT je vícezdrojové. V rámci státní dotace je vyčleněna určitá část 
prostředků na nespecifikovaný výzkum. V roce 2000, na rozdíl od předchozích let, kdy byla interně 
na ČVUT posílena váha kritérií vědeckého výkonu při rozdělování této dotace, byly finanční 
prostředky rozděleny na fakulty a součásti s plným respektováním kritérií, podle nichž je rozděluje 
MŠMT ČR na jednotlivé školy. Tento skokový pokles váhy VVČ při rozdělování institucionálních 
finančních prostředků byl do jisté míry kompenzován finančními prostředky na výzkumné záměry, 
které jsou ze strany MŠMT přidělovány cca od poloviny r. 1999. Dále bylo v rámci nenormativní 
části rozdělení státní dotace vyčleněno cca 1 % na interní grantovou soutěž ČVUT. Z rezervy 
rektora bylo podpořeno mimořádnou dotací několik významných vědeckých týmů na každé fakultě 
a vybraným významným vědeckým pracovníkům byla ve mzdě vyplácena částka zvyšující jejich 
osobní příplatek. 

Podstatnou součást financování VVČ na ČVUT představují účelové prostředky, tj. projekty 
hrazené z externích grantů, jak tuzemských, tak i zahraničních. Kromě grantů GA ČR se jednalo na 
národní úrovni v menší míře též o granty AV ČR a rezortních ministerstev, významnou součást 
představovaly též projekty programu MŠMT ČR na podporu výzkumu na vysokých školách (tzv. 
„250“) a Výzkumná centra. Na zahraniční úrovni se jednalo jak o spoluúčasti na projektech 
5. rámcového programu Evropské unie, tak i o projektech různých bilaterálních programů. 
Samostatně je třeba zmínit podíl ČVUT na činnosti a projektech velkých mezinárodních laboratoří, 
jako je zejména CERN. Na aktivní a rostoucí účast ČVUT v mezinárodních vědeckých programech 
je třeba klást do budoucna zvýšený akcent. 

Vývojové práce jsou realizovány především ve spolupráci s firmami z hospodářské sféry 
a hrazeny formou doplňkové činnosti školy. Otázce transferu výsledků VVČ do praxe je třeba 
věnovat maximální pozornost jako jedné z možností zhodnocení vědeckovýzkumné práce 
a potenciálnímu významnému přínosu k financování školy. 
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Podrobný přehled výstupů VVČ na ČVUT je možné nalézt v publikaci CTU Research Activity 
Report 2000. Detaily o finančních tocích jsou shrnuty ve Zprávě o hospodaření ČVUT za rok 2000. 

 
6.2 Koncepční otázky VVČ na ČVUT 

Počátkem roku 2000 byly zveřejněny dva významné dokumenty k otázkám výzkumu a vývoje, 
jeden na evropské, druhý na národní úrovni. Je to jednak koncepční materiál Evropské unie 
„Towards a European Research Area“, jednak „Národní politika výzkumu a vývoje ČR“. Oba tyto 
dokumenty jsou neseny v podobném duchu a kladou mimo jiné důraz na efektivitu vědecké práce, 
utváření širokých týmů soustředěných na klíčové problémy vědeckého rozvoje, ochranu duševního 
vlastnictví a transfer vědeckých výsledků do praxe. ČVUT, má-li být přední naší vědeckou 
universitou, musí vytvářet podmínky pro vědeckou práci, které budou požadavky těchto dokumentů 
respektovat.  

V zájmu podpory vědecké práce na ČVUT v rámci grantových projektů byla v r. 2000 
připravena koncepce informačního a konzultačního grantového pracoviště, začleněného do Odboru 
pro vědeckou a výzkumnou činnost R ČVUT. Úkolem tohoto pracoviště je shromažďovat 
a vyhodnocovat veškeré dostupné informace o grantových programech v zahraničí i v ČR, 
informovat o nich jednotlivá pracoviště školy a poskytovat kvalifikované konzultace při přípravě 
grantových přihlášek až po spolupráci při jejich administrativním zpracování. Postupně by toto 
pracoviště mělo pokrýt jak mezinárodní programy EU, NATO a dalších mezinárodních organizací, 
tak i bilaterální programy a programy na národní úrovni. Pracoviště zahájí činnost počátkem roku 
2001. 

Interní grantová soutěž (IGS) proběhla v r. 2000 ještě podle stejných pravidel jako v minulých 
letech, tj. v oblasti VaV byly vypsány tři kategorie projektů – doktorandské, sloužící podpoře 
vědecké práce studentů doktorských studijních programů, iniciační, kladoucí si za cíl podpořit 
počáteční fázi výzkumu nových problematik a vytvořit tak podmínky pro jejich uplatnění 
v externích grantových soutěžích, a aplikační, sloužící podpoře uplatnění výsledků výzkumu na 
ČVUT v praxi. V roce 2000 byl vypracován a schválen nový Statut IGS ČVUT s cílem zvýšit 
efektivitu vynakládaných finančních prostředků. Zatímco kategorie doktorandských grantů zůstala 
téměř beze změny, požadavky na výstupy projektů ve druhých dvou kategoriích se zpřísnily včetně 
zahrnutí požadavku na spolufinancování projektu ze strany koncového uživatele u aplikačních 
projektů. Navíc byly vytvořeny další kategorie projektů na podporu prezentace výsledků vědecké 
práce pracovníků ČVUT na vědeckých konferencích, přednostně mezinárodních, a na podporu 
organizace vědeckých konferencí, rovněž přednostně mezinárodních. Je totiž zřejmé, že začlenění 
učitelů a vědců ČVUT do evropské a světové odborné komunity bude nabývat stále většího 
významu. Dále byl připraven projekt série konferencí pod názvem „Konference ČVUT“, do kterého 
mohou být zařazeny a v jeho rámci podpořeny významné, zvláště mezinárodní akce pořádané na 
ČVUT. 

Za nejdůležitější novou kategorii v IGS na podporu vědecké práce na ČVUT je třeba považovat 
Výzkumná centra ČVUT. V rámci této kategorie by od příštího ročníku IGS mělo být zahájeno 
několikaleté financování rozsáhlých projektů výzkumných center, zaměřených na progresivní, 
přednostně mezioborovou problematiku s významným potenciálem uplatnění v mezinárodní 
spolupráci a v praxi. Tato cílená podpora nejlepších projektů má přispět ke zvýšení 
konkurenceschopnosti školy ve vědecké oblasti. Vzhledem k potřebě značných finančních částek by 
tato centra měla být financována z výnosů doplňkové činnosti školy. 

V roce 2000 byla zahájena příprava důležitého dokumentu na celostátní úrovni, zákona 
o výzkumu a vývoji. ČVUT se podílelo na připomínkování tohoto návrhu.  

Celkem 20 pracovníků ČVUT je členy oborových a podoborových komisí GA ČR. Dále byl při 
volbě nových členů předsednictva GA ČR zvolen za člena též prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. z Fakulty 



6. Věda a výzkum  

elektrotechnické ČVUT. Ve  funkci místopředsedy pro obor technických věd vystřídal prof. Ing. 
Petra Zunu, CSc., jemuž skončilo v této funkci druhé období. ČVUT má tak i nadále možnost 
významně se podílet na koncepci a činnosti GA ČR. Perspektivně by bylo žádoucí, aby ČVUT bylo 
zastoupeno i v Radě vlády pro výzkum a vývoj, návrh na člena Rady podaný v roce 2000 nebyl 
schválen. 

 
6.3 Spolupráce ve VaV s tuzemskými a zahraničními  pracovišti 

Hlavním tuzemským partnerem jsou ústavy Akademie věd ČR. ČVUT má uzavřenu rámcovou 
dohodu o spolupráci s AV ČR jako celkem a jednotlivé fakulty mají uzavřeny navazující smlouvy 
o spolupráci s následujícími ústavy: 

• Ústav termomechaniky (FS) 
• Ústav chemických procesů (FS) 
• Ústav teoretické a aplikované mechaniky (FS, FJFI) 
• Fyzikální ústav (FS, FJFI) 
• Ústav fyziky plazmatu (FS, FEL, FJFI) 
• Ústav teorie informace a automatizace (FEL, FJFI) 
• Ústav radioelektroniky (FEL) 
• Ústav informatiky (FEL, FJFI) 
• Ústav pro elektrotechniku (FEL) 
• Ústav makromolekulární chemie (FJFI) 
• Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského (FJFI) 
• Ústav jaderné fyziky (FJFI) 
Tyto smlouvy jsou orientovány především na spolupráci v doktorských studijních programech, 

jsou však základem širší spolupráce na různých vědeckých projektech financovaných grantovým 
způsobem. 

Postupně se rozšiřuje spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji s průmyslovými podniky. 
Tak byly např. v roce 2000 podepsány dohody o vzájemné spolupráci mezi FS ČVUT a podniky 
ŽĎAS, a.s. a Kovosvit, a.s. Trvale dobrá je spolupráce s Škoda Auto, a.s. Mladá Boleslav, řada 
prací je realizována pro podniky v rámci ČEZ, a.s., např. pro Jadernou elektrárnu Temelín, ale i pro 
uhelné elektrárny. Z dalších spolupracujících firem lze uvést např. České dráhy s.o., Železniční 
stavitelství Praha a.s., ELTODO a.s., Siemens ČR apod.  

Mezinárodní spolupráce ve VaV byla v roce 2000 uskutečňována především zapojením do 
programů v rámci EU. Dále je třeba zmínit významné zapojení do projektů v jaderné oblasti, kam 
patří zejména projekty CERN (z nich nejrozsáhlejší jsou ATLAS a DIRAC), SÚJV Dubna a IAEA. 
Na těchto projektech se podílejí zejména FJFI a FS, částečně též FD. Jinou dlouhodobou 
mezinárodní spoluprací je např. aktivita v oblasti laserového měření družic, zastřešovaná European 
Space Agency, v jejímž rámci je pracovníky FJFI provozována aparatura v laboratoři v egyptském 
Helwanu. 

Za významnou lze považovat i činnost pracovníků ČVUT v mezinárodních vědeckých 
organizacích. Tak např. v prostorách FEL pracují za významné účasti pracovníků FEL sekretariáty 
národních poboček IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA) a IEE (The 
Institution of Electrical Engineers, UK) a výbor Českého národního komitétu IMEKO (International 
Measurement Confederation), jeden z pracovníků FJFI je vicepresidentem International Radiation 
Physics Society atd.  

Z řady dvoustranných mezinárodních spoluprací je možné zmínit např. nově podepsanou 
smlouvu o vědecké spolupráci a výměně akademických pracovníků mezi FS ČVUT a Faculty of 
Mechanical Engineering RWTH Aachen, SRN. Rozvíjí se spolupráce mezi FJFI a BECHTEL 
BWXT Idaho, LLC (BBWI), Idaho National Engineering Laboratory, Idaho Falls, USA na studiu 
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možnosti použití sorbentů při zpracování radioaktivních odpadů z vojensko-průmyslového 
komplexu v USA. Řada dalších podobných programů mezinárodní spolupráce je zmíněna jednak 
v části 10. této zprávy věnované aktivitám jednotlivých fakult a součástí, a dále ve výročních 
zprávách fakult a součástí. 

Počaly se též rozvíjet aktivity ČVUT v mezinárodních projektech věnovaných infrastruktuře pro 
podporu nových technologií a technologickému transferu. Za nejvýznamnější projekt tohoto typu je 
možné považovat projekt „LET US IN EU“, který je v rámci 5. RP EU koordinován italským 
technologickým parkem TECNOPOLIS a na němž spolupracuje BIC. 

K podpoře rozvoje vnější spolupráce ve VaV by mělo sloužit i výše zmíněné informační 
a poradenské pracoviště pro grantové aktivity, jehož projekt vznikl v r. 2000 a které zahájí činnost 
v r. 2001. 

 
6.4 Výzkumné záměry 

Na ČVUT je od r. 1999 řešeno celkem 32 výzkumných záměrů financovaných MŠMT ČR. Při 
interním posouzení v rámci školy za r. 1999 byly všechny zahájené záměry potvrzeny a jejich řešení 
pokračovalo i v r. 2000. Na konci r. 2000 byly připraveny podklady jak pro další interní hodnocení, 
tak i pro hodnocení záměrů 2 zahraničními a jedním tuzemským oponentem organizované MŠMT 
ČR. 

Jedná se o následující záměry: 
 
1) Na Fakultě stavební 
 
Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí 
Řešitel: prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: KÚ 
 
Integrované vodní hospodářství a ochrana před povodněmi v rámci trvale udržitelného 
rozvoje 
Řešitel: doc. Ing. Karel Mareš, CSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: 0 
 
Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství 
Řešitel:  prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: F2 
 
Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií 
Řešitel: doc. Ing. František Luxemburk, CSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: KÚ 
 
Aspekty životního prostředí ve stavebnictví 
Řešitel: prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: 0 
 
Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území 
Řešitel: doc. Ing. Václav Beran, DrSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: F5 
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Komplexní inovace technologií v geodézii a kartografii 
Řešitel: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.  
Spoluřešitelé z jiných složek: F3 
 
2) Na Fakultě strojní 
 
Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství 
Řešitel: prof. Ing. Jan Macek, DrSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: 0 
 
Zvyšování účinnosti energetických strojů a zařízení a snižování ekologických dopadů 
Řešitel: prof. Ing. Václav Petr, DrSc.  
Spoluřešitelé z jiných složek: 0 
 
Aplikovaná matematika v technických vědách 
Řešitel: prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: F1, F3, F4  
 
Technika prostředí budov 
Řešitel: doc. Ing. Richard Nový, CSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek:  F1  
 
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství 
Řešitel: doc. Ing. Svatava Konvičková, CSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: F1, F3, F4, CBMI 
 
3) Na Fakultě elektrotechnické 
 
Rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu 
Řešitel: prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.  
Spoluřešitelé z jiných složek: 0 
 
Výzkum v oblasti informačních technologií a komunikací 
Řešitel: prof. Ing. František Vejražka, CSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: 0 
 
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové 
technice  
Řešitel: doc. Ing. Vladimír Haasz, CSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: F2, F4, F6, KÚ 
 
Tvorba a monitorování životního prostředí 
Řešitel: doc. Ing. Rudolf Bálek, CSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: 0 
 
Výzkum efektivnosti a kvality spotřeby energie 
Řešitel: prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: 0 
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4) Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské 
 
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta 
Řešitel: prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: F2, F6 
 
Využití radionuklidů a ionizujícího záření 
Řešitel: prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.  
Spoluřešitelé z jiných složek: F1, F2, F5 
 
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana 
Řešitel: doc. Ing. K. Matějka, CSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: F1, F3 
 
Diagnostika materiálů 
Řešitel: prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek:  F1, F2, F3 
 
Laserové systémy a jejich aplikace 
Řešitel: prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: F1, F2, F3 
 
5) Na Fakultě architektury 
 
Proměny urbanismu 
Řešitel: doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: F1. 
 
Výzkum historické  a současné architektury 
Řešitel: doc. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: 0 
 
Modelové metody projektování - modelové a zobrazovací techniky v architektuře 
Řešitel: prof. Ing. arch. Josef Pospíšil, CSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: F1 
 
6) Na Fakultě dopravní 
 
Rozvoj metod systémové analýzy, algoritmů a statistických metod pro dopravu a spoje 
Řešitel: prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: F3 
 
Automatické systémy v dopravě, diagnostika dopravních systémů a procesů 
Řešitel: doc. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: 0 
 
Modely dopravy a řízení dopravních procesů v území 
Řešitel: prof. Ing. Petr Jirava, CSc. 
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Spoluřešitelé z jiných složek: 0 
 
7) V Kloknerově ústavu 
 
Rizikové inženýrství a spolehlivost technických systémů 
Řešitel: doc. Ing. Milan Holický, DrSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: F4 
 
Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností staveb 
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: F1 
 
8) Ve Výpočetním a informačním centru 
 
Náročné numerické výpočty a paralelní programování 
Řešitel: Ing. Jiří Navrátil, CSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: 0 
 
9) V Masarykově ústavu 
 
Řízení lidských zdrojů v průmyslových podnicích technicky vzdělanými manažery 
Řešitel: doc. Ing. Jan Petr, DrSc. 
Spoluřešitelé z jiných složek: 0 
 
Řešení probíhalo v r. 2000 v souladu s původním návrhem výzkumných záměrů a bylo jednou 

z hlavních součástí vědecké a výzkumné činnosti na škole. Představuje průřez celým spektrem 
odborné problematiky, kterou se ČVUT zabývá, a je také vzhledem ke spoluúčasti více fakult 
a součástí ČVUT na některých záměrech jedním z integrujících prvků školy. 

 
6.5 Výzkumná centra 

V roce 2000 byl nově otevřen program MŠMT podporující zakládání Výzkumných center. 
ČVUT přihlásilo do tohoto programu celkem 12 projektů, z toho 5 do podprogramu A věnovaného 
základnímu výzkumu a 7 do podprogramu B věnovaného aplikovanému výzkumu. V části A, kde 
bylo schváleno celkem 21 navržených projektů, je možné považovat účast ČVUT za neúspěšnou, 
protože nebyl financován ani jeden projekt s ČVUT jako nositelem. V části B, kde bylo schváleno 
k financování celkem 12 navržených projektů, byla účast ČVUT podstatně úspěšnější a byla 
založena tři výzkumná centra, jejichž nositelem je ČVUT. Jsou to: 

 
Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka 
Řešitel: prof. Ing. Jan Macek, DrSc. 
 

Předmětem činnosti centra je výzkum nových technických řešení agregátů i jejich dílů a metodik 
pro jejich experimentální i modelový vývoj (simulační, CAE/CAD/CAM) a optimalizaci s využitím 
přístupů integrovaného inženýrství. Vkladem ČVUT je cca 260 m2 laboratoří. 

Na projektu se podílejí ČVUT (F2, F3), TU Liberec a Ústav pro výzkum motorových 
vozidel, s.r.o., Praha. 
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Centrum aplikované kybernetiky 
Řešitel: prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. 
 

Centrum umožňuje spojit základní a aplikovaný výzkum kybernetiky s průmyslovými 
realizacemi, což urychlí vývoj a využití informačních technologií u nás. Soustřeďuje výzkumný 
potenciál v oborech umělé inteligence, strojového vnímání, automatického řízení a prostředků 
automatizace. 

Na projektu se podílejí ČVUT (F3 a F2), VUT Brno, ZČU Plzeň, ÚTIA AV ČR, CertiCon, a.s., 
Cygni, spol.s r.o., Unicontrols, a.s. Neovision s.r.o., Camea s.r.o. 

 
Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii 
Řešitel: prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc. 
 

Centrum představuje erudované a dobře vybavené pracoviště pro zkoušení výrobních strojů, pro 
vývoj skupin a elementů strojů, pro konstrukci a výpočty, pro řídící a pohonovou techniku, pro 
automatizace výrobních zařízení a pro technologii obrábění. 

Na činnosti centra se podílejí ČVUT (F2), VUT Brno, TU Liberec a Svaz výrobců a dodavatelů 
strojírenské techniky.  

 
Jako spoluřešitel se ČVUT podílí na třech centrech v podprogramu A a na jednom centru 

v podprogramu B. 
Vzhledem ke krátké době od založení těchto center je předčasné hodnotit jejich úspěšnost. 

V každém případě představují další posílení vědeckého potenciálu na ČVUT zejména v oblasti 
aplikovaného výzkumu, a to v oblastech, které lze považovat za jedny z prioritních. 

 
6.6 Projekty programu MŠMT ČR  

„Posílení výzkumu na vysokých školách“ 
Na ČVUT bylo řešeno celkem 12 projektů programu MŠMT ČR „Posílení výzkumu na 

vysokých školách“. Jejich přehled včetně celkové částky dotace za r. 2000 je uveden v tabulce 6.1. 
Je možné konstatovat, že tento program splnil na škole svůj účel v celém rozsahu. V průběhu 
závěrečných oponentur byla jeho myšlenka i výsledky vysoce oceňovány. Výsledky řešení všech 
projektů byly hodnoceny jako vynikající. Vzniklé vědecké týmy a laboratoře se podařilo vesměs 
bez jakýchkoli problémů začlenit do výzkumných záměrů, takže budou bez omezení pokračovat ve 
své činnosti.  

 



6. Věda a výzkum  

 
Tabulka 6.1: Projekty programu MŠMT ČR „Posílení výzkumu na vysokých školách“ řešené na 
ČVUT 

Číslo projektu Fakulta/ 
součást 

Řešitel Název Dotace v r. 2000 
(tis. Kč) 

VS 96038 F6 Doc. Ing. M. 
Novák, DrSc. 

Signály, procesy a faktory 
spolehlivosti v náročných systémech, 
zejména dopravních 

1 345 

VS 96045 CBMI Doc. Ing. S. 
Konvičková, CSc. 

Laboratoř biomechaniky člověka 3 386 

 

VS 96047 F3 Prof. Ing. V.  
Mařík DrSc. 

Gerstnerova laboratoř pro 
inteligentní rozhodování a řízení 

2 133 

 

VS 96049 F3 Prof. Ing. V. 
Hlaváč, CSc. 

Vznik Centra strojového vnímání při 
Elektrotechnické fakultě ČVUT 

3 139 

VS 96052 F4 Prof. Ing. L. 
Musílek, CSc. 

Laboratoř kvantitativních metod 
výzkumu památek 

1 964 

VS 97033 CBMI Doc. Ing. P. 
Vysoký, CSc. 

Laboratoř inženýrské-medicínské 
diagnostiky 

2 641 

VS 97034 F3 Prof. Ing. V. 
Kučera, DrSc.  

Trnkova laboratoř automatického 
řízení 

4 151 

VS 97035 F3 Doc. Ing. M. 
Mazánek, CSc. 

Laboratoř antén 1 028 

VS 97037 F4 Doc. Ing. K. 
Matějka, CSc. 

Řízení jakosti při vývoji vysoce 
spolehlivých SW 

1 670 

VS 97038 F1 Prof. Ing. J. 
Pollert, DrSc. 

Laboratoř ekologických rizik 
městského odvodnění 

3 296 

VS 97040 F1 Prof. Ing. Z. 
Bittnar, DrSc.  

Laboratoř modelování chování 
kvazikřehkých materiálů 

1 519 

VS 97046 F3 Prof. Ing. M. 
Husák, CSc. 

Centrum mikrosystémů 2 369 

Celkem     28 641 

 
6.7 Celkový přehled grantových aktivit na ČVUT 

V Tabulce 6.2 jsou sumarizovány počty projektů a celkové prostředky získané na ČVUT v roce 
2000 v jednotlivých programech výzkumu a vývoje ve struktuře požadované MŠMT. Není 
rozlišeno, zda je ČVUT nositelem nebo spolunositelem projektu, celkové částky představují reálné 
sumy pro VaV na ČVUT, tj. se zohledněním převodů finančních prostředků mezi nositelskou 
institucí a spolunositeli.  
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Tabulka 6.2: Zapojení vysoké školy v jednotlivých programech výzkumu a vývoje (počty projektů a 
získané částky v tisících Kč)1 

Národní programy 
Program LS VS LB LN LP LI 

Počet projektů - 12 7 7 2 1 

Objem finančních prostředků - 28 641 2 083 44 127 425 9 515 

 
Mezinárodní programy 

Program OE OC OK LA ME 

Počet projektů 5 8 33 9 15 

Objem finančních prostředků 1 480 1 890 17 844 6 048 3 570 

 
Další programy 

Program GA ČR GA AV
ČR 

Interní 
programy 

Z jiných 
resortů 

Ostatní 

Počet projektů 186 11 138 49 34 

Objem finančních prostředků 74 749 2 523 9 110 28 516 165 523 

 
První část tabulky obsahuje projekty získané v rámci národních programů vypsaných 

prostřednictvím MŠMT ČR. Je zřejmé, že dominantní roli hrají v těchto programech výzkumná 
centra a projekty Programu na posílení výzkumu na vysokých školách. 

Ve druhé části jsou zahrnuty programy EU a některé z programů bilaterální spolupráce 
(KONTAKT) koordinované v ČR ze strany MŠMT. Zdůraznit lze především význam 
projektů začleněných do rámcových programů EU, tj. dobíhajících projektů 4. RP a nových 
projektů 5. RP. Je nicméně třeba konstatovat, že využití možností, které skýtají mezinárodní 
programy, je na ČVUT stále nižší, než by bylo zapotřebí. 

Poslední část tabulky obsahuje další projekty, v nichž jednoznačně dominují grantové projekty 
GA ČR. V položce „Interní programy“ jsou obsaženy projekty podpořené v rámci Interní grantové 
soutěže ČVUT, položka „Z jiných resortů“ zahrnuje projekty z programů několika resortních 
ministerstev (dopravy a spojů, zdravotnictví, životního prostředí, průmyslu a obchodu, kultury, 
zemědělství, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost). Mezi projekty v položce „Ostatní“ jsou 
zahrnuty jako nejpodstatnější složka výzkumné záměry, dále je zahrnut projekt UNESCO a IAEA. 
Je nutné poznamenat, že výzkumné záměry v podstatě tvoří určitý přechod mezi projektovým 
a institucionálním financováním VaV, jejich význam pro rozvoj VaV na škole je zcela mimořádný. 
V tabulce nejsou obsaženy např. prostředky získané v rámci spolupráce s CERN či SÚJV Dubna, 
která není zahrnuta do databáze CEP (Centrální evidence projektů), ačkoli se jedná o vědeckou 
aktivitu, navíc velmi prestižního charakteru. 

Podrobnější údaje o projektech je možné nalézt jednak v CTU Research Activity Report 2000, 
a dále ve výročních zprávách jednotlivých fakult a součástí. 

 
 

                                                           
1 Kódy jednotlivých programů použité v tabulce mají následující význam: LS – Projekty pro státní správu, VS – 

Posílení výzkumu na vysokých školách, LB – Rozvoj informační infrastruktury pro výzkum a vývoj, LN – Výzkumná 
centra, LP – Zpřístupňování výsledků výzkumu a vývoje české veřejnosti, LI – Informační zdroje pro výzkum 
a vývoj, OE – EUREKA, OC – COST, OK – Rámcové programy EU, LA – INGO, ME – KONTAKT. 
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6.8 Publikační činnost 
Jedním z významných výstupů vědecké práce jsou odborné publikace. V tabulce 6.3 je shrnut 

počet publikací zahrnutých do databáze RIV (Registr informací o výsledcích státem podporovaného 
výzkumu a vývoje) za uplynulé dva roky sumarizovaný podle jednotlivých fakult a součástí ČVUT. 
To znamená, že tabulka shrnuje publikace, které mají vazbu buď na výzkumné záměry nebo na 
granty registrované v databázi CEP. Je zjevné, že s výjimkou výrazného nárůstu počtu publikací na 
Fakultě strojní a určitého nárůstu v Kloknerově ústavu jsou ostatní změny v rámci náhodných 
fluktuací a stav lze považovat za setrvalý. Uvážíme-li celkový počet akademických a vědeckých 
pracovníků na ČVUT, není situace příliš uspokojivá, tím spíše, že řadu z publikací není možné 
považovat za prestižní. Zvýšení aktivity při zveřejňování výsledků VaV, zejména v mezinárodním 
měřítku, je možné považovat za jednu z priorit. 

 
Tabulka 6.3: Počet publikací z ČVUT zařazených do databáze RIV za r. 1999 a 2000 

Fakulta (součást) 1999 2000 Meziroční změna (%) 

FSv 437 465 +6,4 

FS 206 335 +62,6 

FEL 540 580 +7,4 

FJFI 161 160 -0,6 

FA 37 27 -27,0 

FD 80 73 -8,7 

KÚ 73 97 +32,9 

VIC 0 1 - 

MÚ 0 2 - 

Celkem 1534 1740 +13,4 

 
Grafické vyjádření počtu publikací vydaných na jednotlivých fakultách dle tab. 6.3: 
 

Graf 6.9.1: Počet publikací za r. 1999
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Na ČVUT je vydáváno několik celoškolských publikací v oblasti VaV. Souhrnným dokumentem 
je ročenka CTU Research Activity Report, v níž jsou podrobně presentovány za daný rok seznamy 
publikací, patentů, nově získaných vědeckých a vědeckopedagogických titulů a přehledy projektů a 
grantů včetně statistických přehledů. Na tento dokument je možné odkázat v případě potřeby 
podrobnějších dat o VaV na ČVUT, než poskytuje tato zpráva. 

I v roce 2000 pokračovalo vydávání odborného časopisu Acta Polytechnica, u něhož se 
frekvence čísel stabilizovala na šesti ročně. Od tohoto ročníku se změnil formát i vnější vzhled 
časopisu ve snaze přiblížit jej moderním odborným periodikům. První čtyři čísla byla věnována 
nejkvalitnějším referátům z 1st International Conference on Advanced Engineering Design, která 
byla uspořádána v r. 1999 na ČVUT ve spolupráci s University of Glasgow. Celkem tak bylo 
publikováno 70 vybraných referátů z této konference. Do budoucnosti je třeba se zamyslit nad 
koncepcí tohoto časopisu a jeho širší mezinárodní propagací. 

V ediční řadě rozsáhlejších vědeckých monografií CTU Reports bylo publikováno šest řádných 
čísel a dvě mimořádná: 

 
1/2000  Kolektiv: Proton-proton Data Measured by the Nucleon-nucleon Collaboration at  

Saturne II 
2/2000  1st Czech/Slovak Symposium „Theoretical and Experimental Research in 

Structural Engineering, Prague 6.–7. 6. 2000 
3/2000  K. Matouš: Analysis and Optimization of Composite Materials and Structures 

(PhD. Thesis) 
4/2000  P. Řeřicha: Static and Dynamic Limit Loads of Reinforced Concrete Structures 

(Thesis for Doctor of Sciences Degree) 
5/2000  F. Vodák: Table of Physical Properties of Concretes for Nuclear-Safety Structures 
6/2000  J. Němeček: Modeling of Compressive Softening of Concrete (PhD. Thesis) 
Special Issue Contributions to Mechanics of  Materials and Structures (Editors: Z. Bittnar and 

J. Šejnoha) 
Special Issue  Proceedings of WORKSHOP 2000 (Part A, Part B) 
 

V roce 2000 bylo připraveno kompletní převedení této ediční činnosti do Vydavatelství ČVUT, 
což by mělo přinést podstatné zjednodušení její organizace a vyjasnění kompetencí při přípravě 
jednotlivých publikací. 

 
6.9 Transfer výsledků VaV do praxe 

Přenos výsledků VaV do praxe představuje stále slabou stránku ČVUT, nicméně v roce 2000 
proběhla řada akcí, které mají vést ke zlepšení situace. Na webové stránky ČVUT byl umístěn 
nabídkový katalog výsledků výzkumné činnosti, služeb a vzdělávacích kurzů 
(web.cvut.cz/ctu/research/katalog.htm), obsahující celkem 45 různých nabídek. Počítá se s jeho 
průběžným doplňováním. Dále byl publikován Přehled patentů ČVUT 2000, který by rovněž měl 
být periodicky obnovován. Nízký počet vstupů do tohoto přehledu však varuje, že by ochraně 
duševního vlastnictví na škole měla být věnována větší pozornost. 

ČVUT obnovilo svoji tradiční účast na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Výsledky 
své práce zde vystavily FS, FEL a FJFI. Dále se zúčastnilo konference TRANSFER 2000, 
organizované ZČU Plzeň. 

Aktivní účast tvůrčích pracovníků ČVUT na 7. mezinárodním sympoziu  spojeném s výstavou 
INOVACE 2000 rezultovala ve dvě hodnotná ocenění: 

 

• nejvyšší cenu, tj. Cenu INOVACE roku 2000 získal: doc. Ing. Pavel Ripka, CSc. z katedry 
měření FEL za Feromagnetickou sondu s oválným jádrem, 
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• čestné uznání získal Ing. Jan Záleský, CSc. z katedry geotechniky FSv za Užití stabilizátoru 
z ČEZ, a.s., Elektrárna Ledvice, pro rekultivace v SD, a.s., Doly Bílina 

 

Celkem se za ČVUT zúčastnilo 25 vystavovatelů ze 4 fakult (stavební, strojní, elektro, jaderné 
a fyzikálně inženýrské) a z Kloknerova ústavu. 

Nelze se spokojit s účastí pracovníků a studentů ČVUT v soutěži o Cenu Siemens 2000. Cena 
v nejzávažnější kategorii, tj. Cena Siemens za výzkum, sice putovala na ČVUT (Ing Martin 
Vohralík z FJFI za práci MH model proudění v puklinovém prostředí), ale příspěvek do ostatních 
kategorií byl mizivý, a odtud vyplývá i skutečnost, že další ceny ČVUT nezískalo. Zejména 
překvapuje, že nebyla do soutěže v příslušné kategorii přihlášena ani jedna doktorská disertační 
práce. 

Kontaktům ČVUT s praxí by měla napomoci skutečnost, že BIC získalo v r. 2000 grant na 
vytvoření regionálního informačního centra 5. RP EU. Tato regionální centra mají být ve významné 
míře orientována na kontakty s malými a středními podniky a podporu přípravy jejich společných 
projektů s vědeckými pracovišti. 

 
6.10  Vývoj vědeckých výkonů za roky 1995–2000 

I když kriterií pro kvantifikaci vědeckého výkonu bývá používána celá řada, za nejobvyklejší je 
možné považovat vědecký publikační výstup a počty, případně finanční prostředky na grantech. 
Vývoj situace na ČVUT od roku 1995 je shrnut v tabulkách 6.4. až 6.7. a k nim odpovídajících 
grafech. Celkově je poměrně obtížné vzhledem ke značnému meziročnímu kolísání v počtech jak 
publikací jednotlivých typů, tak i grantů, vysledovat jednoznačný trend vývoje. Spíše se zdá, že 
vědecká produkce ČVUT posuzovaná podle těchto kritérií se dostala téměř do „nasyceného“ stavu.  

Určitý nárůst produkce lze pozorovat především u referátů ve sbornících, kde se také zároveň 
projevuje viditelný trend přesunu ve směru k zahraničním publikacím.Odráží se tak pozitivní 
tendence ke zvýšené prezentaci výsledků na mezinárodních vědeckých setkáních, umožněná 
zapojením do mezinárodních projektů, zlepšujícími se jazykovými schopnostmi pracovníků ČVUT 
i zvýšeným financováním těchto cest zejména z grantových prostředků. Na druhé straně naprosto 
stagnuje počet článků v českých časopisech a referátů v českých sbornících, což ovšem může být 
způsobeno i nízkým počtem vydávaných českých odborných periodik i pořádaných národních 
konferencí. 

Co se počtů získaných grantů týče, rovněž zde je možné pozorovat mírný pozitivní trend ve 
směru k většímu počtu získaných zahraničních grantů. To patrně souvisí i s rostoucími možnostmi 
přístupu ČR do výzkumných programů Evropské unie. Perspektivně je třeba tyto tendence ke 
zvýšenému zapojování vědeckých projektů na ČVUT do mezinárodního kontextu posilovat. K tomu 
by měli sloužit i noví pracovníci při odboru VaV R ČVUT, kteří poskytují od r. 2001 komplexní 
informace a pomoc při vyhledávání mezinárodních programů a přípravě grantových přihlášek. 
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Tabulka 6.4: Knihy a kapitoly v knihách 

1995 1996 1997 1998 1999 2000  
české zahr. české zahr. české zahr. české zahr. české zahr. české zahr. 

F1 24 7 10 4 1 1 23 0 48 22 80 12 
F2 42 2 6 4 17 3 26 6 38 8 23 8 
F3 16 4 30 4 26 4 18 16 29 16 36 23 
F4 2 5 4  6  0 0 3 8 4 13 
F5 1  2  5 1 6 0 20 2 30 7 
F6 6  10  2  6 1 12 2 10 1 
KÚ 3  3 1 3  2 0 7 1 7 2 
VIC    2   1 0 1    
BIC             

Celkem 94 18 65 15 60 9 82 23 158 59 190 66 
 
Grafické znázornění počtu knih a kapitol v českých a zahraničních knihách dle tab. 6.4: 
 

Tabulka 6.5: Články v časopisech 

 1995  1996  1997  1998  1999  2000  
 české zahr. české zahr. české zahr. české zahr. české zahr. české zahr. 

F1 190 29 184 18 98 31 215 20 324 64 249 45 
F2 146 15 108 34 97 27 133 55 111 37 98 44 
F3 119 33 96 43 97 38 109 47 111 79 97 81 
F4 74 28 55 43 39 50 20 89 76 72 70 69 
F5 23 6 15 1 57 3 69 5 110 4 53 2 
F6 45 1 14 4 19 15 25 2 35 22 30 7 
KÚ 17 1 37 2 17 2 11 2 17 5 21 10 
VIC     1  2  1    
BIC             

MÚVS         3  2  
CTU           11  

Celkem 614 113 509 145 425 166 584 220 788 283 631 258 
 

Počty knih a kapitol v českých knihách

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

F1 F2 F3 F4 F5 F6 KÚ

1995
1996
1997
1998
1999
2000

Počty knih a kapitol v knihách zahraničních

0

5

10

15

20

25

F1 F2 F3 F4 F5 F6 KÚ

1995
1996
1997
1998
1999
2000



6. Věda a výzkum  

Grafické znázornění počtu článků v českých a zahraničních časopisech dle tab. 6.5: 

 
Tabulka 6.6: Referáty ve sbornících 

 1995  1996  1997  1998  1999  2000  

 české zahr. české zahr. české zahr. české zahr. české zahr. české zahr. 

F1 233 111 180 85 31 81 208 161 312 195 360 205 

F2 171 69 174 60 142 85 173 156 218 204 228 217 

F3 258 175 228 131 266 203 128 431 135 484 189 541 

F4 29 68 34 44 27 55 27 58 25 104 17 151 

F5 7   1 4 3 6 11 6 6 16 6 

F6 16 8 31 9 26 12 36 24 48 32 42 41 

KÚ 29 12 11 7 29 15 75 30 37 29 58 46 

VIC 11 5  6 1 5 2 4 3 5 2 2 

BIC             

MÚVS           4 0 

CTU           2 5 

Celkem 754 448 658 343 526 459 655 875 784 1059 918 1214 

 
Grafické znázornění počtu referátů v českých a zahraničních sbornících dle tab. 6.6: 

 

Články v českých časopisech 

0

50

100

150

200

250

300

350

F1 F2 F3 F4 F5 F6 KÚ

1995
1996
1997
1998
1999
2000

Články v zahraničních časopisech

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

F1 F2 F3 F4 F5 F6 KÚ

1995
1996
1997
1998
1999
2000

Referáty v českých sbornících

0

50

100

150

200

250

300

350

400

F1 F2 F3 F4 F5 F6 KÚ

1995
1996
1997
1998
1999
2000

Referáty v zahraničních sbornících

0

100

200

300

400

500

600

F1 F2 F3 F4 F5 F6 KÚ

1995
1996
1997
1998
1999
2000



6. Věda a výzkum  

Tabulka 6.7: Grantová podpora 

 1995  1996  1997  1998  1999  2000  

 české zahr. české zahr. české zahr. české zahr. české zahr. české zahr. 

F1 58 21 74 20 83 23 91 14 90 21 93 17 

F2 74 10 94 13 85 19 77 21 85 21 96 20 

F3 51 20 56 19 70 28 94 16 82 28 83 32 

F4 59 21 52 22 55 18 53 21 57 19 63 24 

F5 4  3  5  5 1 2  5  

F6 3  7 1 6 1 7 3 5 2 8 2 

KÚ 12 4 18 4 21 4 18 3 21 2 23 3 

VIC 8 1 12 1 8  7 3 4 3 4 2 

MÚVS             

CBMI     3  5  4  4  

BIC  1 1   1 1  1 3 2 5 

ČVUT 1  2  3  1      

Celkem 270 78 319 80 339 94 359 82 351 99 381 105 

 
Grafické znázornění počtu tuzemských a zahraničních grantů dle tab. 6.7: 
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7. Akademičtí pracovníci 
7.1 Kvalifikační a věková struktura akademických  pracovníků 

Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků ČVUT je uvedena v tabulce 7.1, 
vývoj počtu učitelů za posledních 5 let je uveden v tabulce 7.2. (Tabulky uvádí přepočtené stavy 
akademických pracovníků na počátku roku 2001, resp. na počátku let 1997 až 2001). 

 
Tabulka 7.1 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků ČVUT 

 věk profesor docent odb. as. asistent věd. prac. celkem 

Celkem do 29 0,00 0,00 56,53 15,23 26,02 97,78 

 30-39 0,00 3,00 209,55 13,94 19,01 245,50 

 40-49 4,00 53,83 200,43 1,00 21,31 280,57 

 50-59 33,51 136,59 218,12 0,00 18,35 406,57 

 60-69 66,22 170,40 88,14 0,33 9,32 334,41 

 70 a více 10,50 10,94 5,31 0,00 2,25 29,00 

 Celkem 114,23 374,76 778,08 30,50 96,26 1 393,83 

 
Tabulka 7.2 Vývoj počtu učitelů ČVUT v letech 1997–2001 

   počet   

 1997 1998 1999 2000 2001 

Profesoři 100,32 113,89 101,65 112,90 113,73 

Docenti 431,30 389,17 399,02 391,86 367,76 

Ost. učit. 808,91 815,23 783,09 849,43 793,37 

Celkem 1 340,53 1 318,29 1 283,76 1 354,19 1 274,86 

 
   index   

 1998/97 1999/98 2000/99 2001/00 2001/97 

Profesoři 1,14 0,89 1,11 1,01 1,13 

Docenti 0,90 1,03 0,98 0,94 0,85 

Ost. učit. 1,01 0,96 1,08 0,93 0,98 

Celkem 0,98 0,97 1,05 0,94 0,95 

 
Z uvedených tabulek vyplývá, že kvalifikační skladba učitelů ČVUT je odpovídající postavení 

výzkumné univerzity (profesoři tvoří cca 9 % učitelů, docenti cca 30 % učitelů), avšak věková 
struktura je dlouhodobě nevhodná, neboť většina profesorů je ve věkové kategorii 60–69 let 
a většina docentů je v kategorii 50–59 let. Pouze v kategorii vědeckých pracovníků má ČVUT 
vhodnou věkovou strukturu, neboť grantové financování umožňuje vytvářet podmínky pro práci 
perspektivních pracovníků. Jejich absolutní počet je však s ohledem na velikost a postavení ČVUT 
příliš malý. 
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Z tabulky 7.2 je vidět, že s výjimkou akademického roku 1999–2000 dochází trvale k mírnému 
poklesu počtu učitelů, což při stálém nárůstu počtu studentů zvyšuje poměr počtu studentů na 
učitele a tím i pedagogickou zátěž učitelů. 

Údaje o počtech studentů na učitele jsou uvedeny v tabulce 7.3 (počty studentů odpovídají 
stavům k 31. 10. příslušného roku, počty učitelů stavům na počátku následujícího kalendářního 
roku). 

 
Tabulka 7.3 Vývoj počtu studentů na učitele ČVUT v letech 1997 – 2000 

 studentů / 1 profesora studentů / 1 docenta studentů / 1 ostatního 

 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 

F1 155,50 160,50 186,80 55,57 58,26 62,74 21,45 20,56 21,90 

F2 168,71 167,65 171,22 53,59 57,60 60,91 28,76 30,25 28,99 

F3 234,94 201,25 194,12 41,40 42,57 47,49 26,17 24,61 29,24 

F4 99,51 86,38 74,24 51,00 43,36 51,17 28,08 19,13 31,49 

F5 444,82 472,80 432,67 31,98 31,27 37,23 15,82 15,76 17,16 

F6 190,75 204,00 211,13 68,98 77,71 82,02 20,15 22,51 27,18 

ČVUT 180,87 173,96 178,04 54,52 50,12 55,06 23,94 23,12 25,52 

 
 studentů / 1 učitele index  index  index  

 1998 1999 2000 99/98 2000/99 2000/98 

F1 14,08 13,88 14,94 0,99 1,08 1,06 

F2 16,84 17,74 17,62 1,05 0,99 1,05 

F3 15,01 14,47 16,54 0,96 1,14 1,10 

F4 15,33 11,51 15,44 0,75 1,34 1,01 

F5 10,34 10,25 11,44 0,99 1,12 1,11 

F6 14,41 16,08 18,61 1,12 1,16 1,29 

ČVUT 15,23 14,5 15,88 0,95 1,10 1,04 

 
Úbytek akademických pracovníků a dlouhodobě nevyhovující věková struktura souvisí 

s nedostatečným finančním ohodnocením práce učitelů i ostatních pracovníků školy. V roce 2000 
sice došlo na návrh vedení ČVUT k nárůstu tarifních mezd o průměrně 20 %, ale v řadě případů 
bylo toto navýšení redukováno snížením osobních příplatků. 

Podrobné údaje o kvalifikační a věkové struktuře akademických pracovníků jednotlivých fakult 
jsou uvedeny v následující tabulce a v odpovídajících grafech (procentní podíly v kategoriích 31–40 
let a 41–50 let jsou děleny dvěma, aby byl graf srovnatelný s ostatními kategoriemi představujícími 
období pětileté). 
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Tabulka 7.4. Kvalifikační a věková struktura učitelů jednotlivých fakult 

Profesoři do 30 let 31–40  41–50 51–55 56–60 61–65  nad 65 Celkem 
F1 1997    7,00 6,00 11,67 10,24 34,91 

 1998    6,00 8,00 10,33 10,90 35,23 
 1999    3,00 9,00 10,00 12,12 34,12 
 2000   1,00 2,00 8,00 10,00 14,32 35,32 
 2001   1,00  9,00 9,00 12,37 31,37 

F2 1997   2,00 4,08 10,00 5,00 3,10 24,18 
 1998   4,00 4,08 10,00 7,00 2,10 27,18 
 1999   2,00 1,00 9,00 11,00 4,10 27,10 
 2000   1,00 3,00 8,00 11,00 6,40 29,40 
 2001   1,00 3,00 6,60 8,70 8,05 27,35 

F3 1997   3,00 4,00 3,00 9,00 4,00 23,00 
 1998   2,00 4,00 7,00 8,00 9,00 30,00 
 1999   2,00 1,33 9,00 8,00 2,60 22,93 
 2000   2,00 4,33 10,00 6,00 5,60 27,93 
 2001   3,00 6,33 8,00 4,00 9,10 30,43 

F4 1997   1,00 1,00 6,00 3,00  11,00 
 1998     9,00 4,00 2,00 15,00 
 1999    1,00 4,25 5,00  10,25 
 2000    1,25 2,00 8,00 0,50 11,75 
 2001    3,25 1,00 8,00 2,50 14,75 

F5 1997   2,15  2,00  1,00 5,15 
 1998    1,90  1,00 0,50 3,40 
 1999    1,20  1,00 0,50 2,70 
 2000    1,00  1,00 0,50 2,50 
 2001    1,00  1,00 1,00 3,00 

F6 1997     1,25  0,83 2,08 
 1998     2,25  0,83 3,08 
 1999    1,00  3,00 0,55 4,55 
 2000    1,00  5,00  6,00 
 2001   1,00 0,33  5,00 0,50 6,83 

ČVUT 1997 0,00 0,00 8,15 16,08 28,25 28,67 19,17 100,32 
 1998 0,00 0,00 6,00 15,98 36,25 30,33 25,33 113,89 
 1999 0,00 0,00 4,00 8,53 31,25 38,00 19,87 101,65 
 2000 0,00 0,00 4,00 12,58 28,00 41,00 27,32 112,90 
 2001 0,00 0,00 6,00 13,91 24,60 35,70 33,52 113,73 
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Docenti do 30 let 31–40  41–50 51–55 56–60 61–65  nad 65 Celkem 

F1 1997  1,00 22,00 24,00 32,50 14,00 13,35 106,85 
 1998  1,00 21,00 24,20 33,30 13,00 14,20 106,70 
 1999  1,00 12,25 20,10 28,00 22,88 18,88 103,11 
 2000  2,00 10,75 16,10 26,00 26,08 16,37 97,30 
 2001         

F2 1997  3,00 17,86 16,65 45,15 13,50 1,00 97,16 
 1998  2,00 19,86 17,65 42,15 9,50 1,00 92,16 
 1999  1,00 10,75 14,00 25,46 36,15 2,01 89,37 
 2000  1,00 10,50 13,25 21,44 37,33 2,05 85,57 
 2001  1,00 7,50 14,80 16,90 33,24 3,45 76,89 

F3 1997  5,00 29,00 31,33 39,00 31,75 7,50 143,58 
 1998  1,00 21,00 24,20 33,30 13,00 14,20 106,70 
 1999  8,25 19,25 18,83 38,50 38,00 11,40 134,23 
 2000  8,25 21,70 17,53 33,50 35,20 15,85 132,03 
 2001  2,25 23,50 18,03 27,50 37,20 15,15 123,63 

F4 1997  1,00 5,00 5,00 3,00 4,00  18,00 
 1998  2,00 4,00 4,00 14,00 3,00 7,00 34,00 
 1999  1,00 5,25 6,30 5,20 2,00  19,75 
 2000  1,00 8,25 6,96 4,20 3,00  23,41 
 2001  1,00 8,25 4,95 4,20 2,00 1,00 21,40 

F5 1997  1,20 19,95 13,33 9,50 6,50 1,90 52,38 
 1998   6,90 8,37 8,37 11,00 1,67 36,31 
 1999   7,90 5,37 10,37 9,75 4,17 37,56 
 2000   5,64 7,83 9,83 10,33 4,17 37,80 
 2001   4,90 6,75 10,33 7,00 5,88 34,86 

F6 1997   1,75 2,65 6,43 2,00 0,50 13,33 
 1998   1,75 2,65 6,40 2,00 0,50 13,30 
 1999   2,00 2,50 2,50 6,00 2,00 15,00 
 2000   4,00 1,75 2,25 4,00 3,75 15,75 
 2001   3,00 2,33 3,25 5,00 4,00 17,58 

ČVUT 1997 0,00 11,20 95,56 92,96 135,58 71,75 24,25 431,30 
 1998 0,00 6,00 74,51 81,07 137,52 51,50 38,57 389,17 
 1999 0,00 11,25 57,40 67,10 110,03 114,78 38,46 399,02 
 2000 0,00 12,25 60,84 63,42 97,22 115,94 42,19 391,86 
 2001 0,00 5,25 57,90 60,96 83,18 116,27 44,20 367,76 
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Ost. učitelé do 30 let 31–40  41–50 51–55 56–60 61–65  nad 65 Celkem 

F1 1997 25,00 74,00 85,50 40,00 23,83 6,00 5,42 259,75 
 1998 24,00 73,00 86,00 41,30 23,80 6,00 5,40 259,50 
 1999 18,00 65,17 73,62 43,17 34,50 14,43 7,20 256,09 
 2000 26,16 67,42 76,62 40,17 40,50 16,11 8,70 275,68 
 2001 29,28 56,92 74,00 47,33 39,75 15,97 4,33 267,58 

F2 1997 17,20 37,78 54,78 27,25 27,30 20,00  184,31 
 1998 20,70 34,40 54,80 23,75 25,30 14,00  172,95 
 1999 13,14 32,05 43,83 29,05 24,25 17,03 1,00 160,35 
 2000 15,64 35,20 37,13 25,55 29,10 17,83 2,50 162,95 
 2001 24,30 33,16 36,04 20,75 25,95 18,83 2,50 161,53 

F3 1997 29,00 84,33 47,00 24,66 23,30 4,50 1,30 214,09 
 1998 31,00 89,00 47,00 26,00 25,00 8,00 2,00 228,00 
 1999 30,00 65,73 51,92 19,00 24,25 15,00 1,53 207,43 
 2000 47,46 74,67 52,33 18,37 21,58 13,50 0,48 228,39 
 2001 32,00 64,41 49,00 16,38 20,59 16,93 1,48 200,79 

F4 1997 6,00 11,00 14,00 6,00 4,00 2,00  43,00 
 1998 8,00 3,00 16,00 5,00 4,00 2,00 3,00 41,00 
 1999 3,08 8,33 11,81 4,50 5,20 2,00  34,92 
 2000 4,33 13,05 12,47 10,50 9,70 2,00 1,00 53,05 
 2001 2,73 9,70 10,14 4,50 4,70 2,00 1,00 34,77 

F5 1997 12,15 21,31 19,23 9,90 7,17 1,00  70,76 
 1998 4,67 22,56 25,54 11,78 9,24 2,62 0,37 76,78 
 1999 3,98 17,72 25,62 8,44 14,74 3,12 0,37 73,99 
 2000 4,80 18,83 25,13 7,24 13,62 5,00 0,37 74,99 
 2001 5,37 19,44 26,00 9,13 7,70 7,50 0,50 75,64 

F6 1997 6,83 5,45 14,11 5,83 3,95 0,50 0,33 37,00 
 1998 6,83 5,45 14,11 5,83 3,95 0,50 0,33 37,00 
 1999 11,33 11,08 9,75 7,08 6,91 2,33 1,83 50,31 
 2000 11,35 12,65 10,48 8,33 5,75 2,98 2,83 54,37 
 2001 10,43 16,93 9,38 6,50 4,08 3,91 1,83 53,06 

ČVUT 1997 96,18 233,87 234,62 113,64 89,55 34,00 7,05 808,91 
 1998 95,20 227,41 243,45 113,66 91,29 33,12 11,10 815,23 
 1999 79,53 200,08 216,55 111,24 109,85 53,91 11,93 783,09 
 2000 109,74 221,82 214,16 110,16 120,25 57,42 15,88 849,43 
 2001 104,11 200,56 204,56 104,59 102,77 65,14 11,64 793,37 
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Učitelé celkem do 30 let 31–40  41–50 51–55 56–60 61–65  nad 65 Celkem 
F1 1997 25,00 75,00 107,50 71,00 62,33 31,67 29,01 401,51 

 1998 24,00 74,00 107,00 71,50 65,10 29,33 30,50 401,43 
 1999 18,00 66,17 85,87 66,27 71,50 47,31 38,20 393,32 
 2000 26,16 69,42 88,37 58,27 74,50 52,19 39,39 408,30 
 2001 29,28 57,92 85,75 61,43 69,75 56,80 31,42 392,35 

F2 1997 17,20 40,78 74,64 47,98 82,45 38,50 4,10 305,65 
 1998 20,70 36,40 78,66 45,48 77,45 30,50 3,10 292,29 
 1999 13,14 33,05 56,58 44,05 58,71 64,18 7,11 276,82 
 2000 15,64 36,20 48,63 41,80 58,54 66,16 10,95 277,92 
 2001 24,30 34,16 44,54 38,55 49,45 60,77 14,00 265,77 

F3 1997 29,00 89,33 79,00 59,99 65,30 45,25 12,80 380,67 
 1998 31,00 90,00 70,00 54,20 65,30 29,00 25,20 364,70 
 1999 30,00 73,98 73,17 39,16 71,75 61,00 15,53 364,59 
 2000 47,46 82,92 76,03 40,23 65,08 54,70 21,93 388,35 
 2001 32,00 66,66 75,50 40,74 56,09 58,13 25,73 354,85 

F4 1997 6,00 12,00 20,00 12,00 13,00 9,00 0,00 72,00 
 1998 8,00 5,00 20,00 9,00 27,00 9,00 12,00 90,00 
 1999 3,08 9,33 17,06 11,80 14,65 9,00 0,00 64,92 
 2000 4,33 14,05 20,72 18,71 15,90 13,00 1,50 88,21 
 2001 2,73 10,70 18,39 12,70 9,90 12,00 4,50 70,92 

F5 1997 12,15 22,51 41,33 23,23 18,67 7,50 2,90 128,29 
 1998 4,67 22,56 32,44 22,05 17,61 14,62 2,54 116,49 
 1999 3,98 17,72 33,52 15,01 25,11 13,87 5,04 114,25 
 2000 4,80 18,83 30,77 16,07 23,45 16,33 5,04 115,29 
 2001 5,37 19,44 30,90 16,88 18,03 15,50 7,38 113,50 

F6 1997 6,83 5,45 15,86 8,48 11,63 2,50 1,66 52,41 
 1998 6,83 5,45 15,86 8,48 12,60 2,50 1,66 53,38 
 1999 11,33 11,08 11,75 10,58 9,41 11,33 4,38 69,86 
 2000 11,35 12,65 14,48 11,08 8,00 11,98 6,58 76,12 
 2001 10,43 16,93 13,38 9,16 7,33 13,91 6,33 77,47 

ČVUT 1997 96,18 245,07 338,33 222,68 253,38 134,42 50,47 1 340,53 
 1998 95,20 233,41 323,96 210,71 265,06 114,95 75,00 1 318,29 
 1999 79,53 211,33 277,95 186,87 251,13 206,69 70,26 1 283,76 
 2000 109,74 234,07 279,00 186,16 245,47 214,36 85,39 1 354,19 
 2001 104,11 205,81 268,46 179,46 210,55 217,11 89,36 1 274,86 
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Graf 7.4.1: Věková struktura profesorů a její vývoj
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Graf 7.4.2: Věková struktura docentů a její vývoj
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Graf 7.4.3: Věková struktura ost. učitelů a její vývoj
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Graf 7.4.4: Věková struktura všech učitelů a její vývoj

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

do 30 let 31-40 41-50 51-55 56-60 61-65 nad 65

1997
1998
1999
2000
2001

Graf 7.4.5: Podíl profesorů na celkovém počtu učitelů a jeho vývoj
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Graf 7.4.6: Podíl docentů na celkovém počtu učitelů a jeho vývoj
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7.2 Habilitační a jmenovací řízení 
V roce 2000 bylo na ČVUT úspěšně ukončeno 12 řízení ke jmenování profesorem 

a 20 habilitačních řízení. Počet probíhajících (dosud neukončených) řízení ke jmenování 
profesorem byl ke dni 31. 12. 2000 roven 14 a habilitačních řízení byl 18. Podrobné údaje jsou 
uvedeny v následujících tabulkách: 

 
fakulta F1 F2 F3 F4 F5 F6 ČVUT 

Řízení ke jmenování profesorem 

ukončená 0 0 9 3 0 0 12 

probíhající 1 1 2 1 7 2 14 

Habilitační řízení 

ukončená 3 3 3 6 1 4 20 

probíhající 3 3 0 3 9 0 18 

 
Úspěšně ukončená řízení ke jmenování profesorem v roce 2000 

Jméno Obor Datum zahájení Datum ukončení

Fakulta elektrotechnická    

Doc. Ing. Miloš Mazánek, CSc. Radioelektronika 15. 3. 1999 17. 5. 2000 

Doc. Ing. Aleš Procházka, CSc. Technická kybernetika 3. 5. 1999 17. 5. 2000 

Doc. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.  Teoretická elektrotechnika 3. 5. 1999 17. 5. 2000 

Doc. Ing. Miloš Klíma, CSc. Radioelektronika 6. 9. 1999 17. 5. 2000 

Doc. Ing. Jan Vobecký, DrSc. Elektronika a lékařská technika 6. 12. 1999 1. 11. 2000 

Doc. Ing. Miroslav Husák, CSc. Elektronika a lékařská technika 22. 11. 1999 1. 11. 2000 

Doc. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc. Teoretická elektrotechnika 10. 1. 2000 1. 11. 2000 

Doc. Ing. Ivo Doležel, CSc. Elektroenergetika 6. 9. 1999 1. 11. 2000 

Doc. Ing. Pavel Sovka, CSc. Teoretická elektrotechnika 10. 1. 2000 1. 11. 2000 

FJFI    

Doc. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc. Fyzika 4. 1. 1999 17. 5. 2000 

Doc. Ing. Jaroslav Král, CSc. Aplikovaná fyzika 20. 9. 1999 17. 5. 2000 

Doc. Ing. Helena Jelínková, DrSc. Aplikovaná fyzika 20. 9. 1999 1. 11. 2000  
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Úspěšně ukončená habilitační řízení v roce 2000 

Jméno Obor Datum zahájení Datum ukončení

Fakulta stavební    

Ing. Tomáš Klečka,nCSc. Teorie stavebních konstrukcí 
a materiálů 

17. 5. 1999 25. 1. 2000 

Ing. Hana Gattermayerová, CSc. Teorie stavebních konstrukcí 
a materiálů 

4. 6. 1999 1. 2. 2001 

Ing. Jaroslav Klokočník, DrSc. Geodézie a kartografie 10. 4. 2000 1. 2. 2001 

Fakulta strojní    

RNDr. Miroslav Dohnal, CSc. Aplikovaná mechanika 6. 12. 1999 1. 11. 2000 

Ing. Pavel Šafařík, CSc. Aplikovaná mechanika 6. 3. 2000 1. 2. 2001 

Dr. Ing. Ladislav Smrček Konstrukční a procesní inženýrství 10. 7. 2000  1. 2. 2001 

Fakulta elektrotechnická    

Ing. Peter Ponický, CSc. Elektrotechnologie 17. 12. 1998 25. 1. 2000 

Ing. Kateřina Hyniová, CSc. Technická kybernetika 4. 10. 1999 25. 1. 2000 

Ing. Pavel Mindl, CSc. Elektrické stroje, přístroje a pohony 10. 1. 2000 1. 7. 2000 

FJFI    

Mgr. Eva Dontová, CSc. Aplikovaná matematika 8. 2. 1999  25. 1. 2000 

Ing. Antonín Novotný, DrSc. Fyzikální a materiálové inženýrství 19. 4. 1999 25. 1. 2000 

Doc. RNDr. Daniela Jarušková, 
CSc. 

Aplikovaná matematika 4. 10. 1999 1. 11. 2000 

Doc. Irina Perfilieva, CSc. Aplikovaná matematika 4. 10. 1999 1. 6. 2000 

Ing. Jan John, CSc. Jaderná chemie 22. 11. 1999 1. 4. 2000 

RNDr. Stanislav Kračmar, CSc. Aplikovaná matematika 9. 5. 2000 1. 2. 2001 

Fakulta architektury    

PhDr. JUDr. Dobroslav Líbal Dějiny architektury a ochrana památek 1.4.1998 1. 6. 2000 

Fakulta dopravní    

Doc. Ing. Josef Jíra, CSc. Dopravní systémy a technika 18.10.1999 25. 1. 2000 

RNDr. Oto Hudec, CSc. Technologie a management v dopravě 
a telekomunikacích 

18.10.1999  1. 6. 2000 

Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. Technologie a management v dopravě 
a telekomunikacích 

22.11.1999 1. 11. 2000 

Ing. Zdeněk Votruba, CSc. Inženýrská informatika 6.12.1999 1. 6. 2000 
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8. Hodnocení činnosti univerzity 
V souladu se statutem se na ČVUT každoročně provádí interní hodnocení činnosti v oblasti 

pedagogické a vědecko-výzkumné. Jednou za tři až pět let se provádí externí hodnocení na základě 
pokynu rektora. Celková institucionální evaluace byla provedena experty CRE (prof. Soares 
z Lisabonské university a Dr. Westerheijden z University Twente) v roce 1999, závěrečná zpráva 
z tohoto hodnocení byla ČVUT předána v lednu 2000 (přehled závěrů z této evaluace je uveden ve 
zprávě o činnosti ČVUT za rok 1999). Vedení ČVUT se v průběhu roku 2000 zabývalo závěry 
hodnocení CRE a uplatnilo je při aktualizaci Dlouhodobého záměru univerzity i při řadě aktivit 
směřujících k posílení integrity ČVUT. Vzhledem ke konservativním postojům představitelů fakult 
se však dosud většinu námětů nepodařilo ve významnější míře realizovat v praxi. Na základě 
pokynu rektora provedla v průběhu roku 2000 auditorská firma Deloitte & Touche prověrku 
organizace a systému ekonomického řízení ČVUT. Stručný přehled nejdůležitějších závěrů této 
prověrky je uveden v následující kapitole. 

 
8.1 Charakteristika základních problémů 
  ekonomického řízení ČVUT 

Stávající systém ekonomického řízení ČVUT je poznamenán celou řadou historicky i věcně 
daných nepřesností a chyb, které neumožňují dosáhnout hodnověrného a výpovědischopného 
pohledu na efektivnost jeho činnosti. Nejvýznamnější problémy a jejich dopady na ekonomiku jsou 
uvedeny níže: 

Současná podoba vedení účetnictví neumožňuje jednoznačné oddělení přímých a nepřímých 
nákladů hlavní a doplňkové činnosti, neboť nepřímé náklady jsou v průběhu roku účtovány pouze 
na hlavní činnost. Tím je zastírána efektivnost doplňkové činnosti, která za daných okolností může 
být interně subvencována z činnosti hlavní. 

Vnitropodnikové účetnictví se v oblasti nákladů, resp. výnosů nevede na zvláštních syntetických 
účtech, ale realizuje se prostřednictvím snížení prvotních nákladů na straně dodavatele, resp. 
zvýšení prvotních nákladů na straně odběratele. Členění nákladů na primární a sekundární se 
v podstatě neaplikuje, což vede k zastírání skutečné výše sekundárních a tedy i celkových nákladů 
na jednotlivých nákladových střediscích. Vyhodnocování ekonomické efektivnosti středisek je pak 
prakticky nemožné. Nerozlišování primárních a sekundárních nákladů se pak dále promítá i do 
obtížného prosazení jakékoli modernější podoby kalkulací, založených na principu kauzality. 

Členění nákladů na fixní a variabilní se zatím nevyužívá; pro stanovení míry variability na 
úrovni nákladových středisek nejsou v současné ekonomické struktuře vytvořeny ani dostatečné 
předpoklady, a to i přes to, že právě zde lze spatřovat jednu z nejvýznamnějších možností pro 
zvýšení ekonomické transparence ČVUT. 

Kalkulační náklady nejsou využívány; dochází tím vzhledem k opotřebení HIM k výraznému 
zkreslení zejména u odpisů; kalkulace nákladů na jednotlivé nositele jsou pak v důsledku této 
skutečnosti podhodnoceny, čímž není garantována tvorba prostředků na reprodukci HIM. Na druhé 
straně však zřejmě dochází i k předimenzování nákladů na odpisy, promítaných do kalkulací, a to 
s ohledem na nevyužívání některých kapacit. 

Stávající ekonomická struktura není pro potřeby ekonomického řízení vhodná, neboť zejména 
členění nákladových středisek v oblasti správních a administrativních činností (děkanáty) je příliš 
hrubé (F1, F3, F4). Nedostatky ekonomické struktury nemůže nahradit ani používání tzv. akcí, 
neboť často dochází k nesprávnému účtování nákladů na tyto akce. Pokud je vůbec ohraničení 
nákladových středisek realizováno, je při kontaci nákladů respektováno pouze dílčím způsobem (na 
střediska se např. kontují náklady, které jim lze jednoznačně přiřadit, ovšem bez snahy 
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o rozúčtování nákladů, které jednoznačně přiřadit nelze, např. náklady na energie). Tím je 
pokřivován i mechanismus rozdělování nákladů mezi hlavní a doplňkovou činností. 

Vyšší ekonomické jednotky (profitcentra) jsou využívány v podobě hospodářských středisek; 
v praxi ovšem dochází k porovnávání nákladů a výnosů i dle jednotlivých nákladových středisek 
a jejich skupin, a to i v případě, kdy toto porovnání nemá ekonomický význam; to je dáno ovšem do 
značné míry stávající nevhodnou ekonomickou strukturou, která definuje nákladová střediska příliš 
hrubě. Značná nepřesnost ve zúčtování nákladů na nákladová střediska a další jednotky ekonomické 
struktury pak vylučuje i hodnověrné rozhodování o možném outsourcingu některých aktivit 
(vzhledem k tomu, že náklady na střediscích jsou obvykle podhodnoceny, opticky vyhlíží interní 
realizace jejich činností výhodněji než externí dodávka, i když skutečnost může být opačná). 

Standardní vnitropodnikové zúčtování neexistuje; je nahrazeno institutem tzv. vnitropodnikové 
fakturace, který je značně pracný a netransparentní. Systém rozpisu dotací ze SR zkresluje reálnou 
nákladovost jednotlivých součástí ČVUT (náklady rektorátu ČVUT se nákladově neprojeví na 
součástech). V důsledku této skutečnosti jsou výrazně podhodnoceny skutečné náklady jednotlivých 
součástí; návazně pak tyto náklady nejsou promítány ani do kalkulací doplňkové činnosti, čímž je 
fiktivně zlepšována její rentabilita (viz níže). 

Kalkulace (plánované a výsledné) jsou sestavovány pouze na doplňkovou činnost, a to pouze na 
bázi úplných nákladů. Zcela nevhodný kalkulační model při daném charakteru organizace naprosto 
zastírá reálnou ekonomiku jednotlivých aktivit, resp. organizačních jednotek (naprosto např. není 
ošetřen vliv vytížení jednotlivých kapacit). Kalkulace na bázi neúplných nákladů, umožňující 
využívat příspěvek na krytí, se v současném systému nevyužívá, přestože by zejména u hlavní 
činnosti přinesla zásadní zlepšení výnosů doplňkové činnosti.  

Kalkulace nákladů na doplňkovou činnost neobsahuje některé relevantní bloky nákladů (náklady 
rektorátu). Kromě toho se používá na některých fakultách (např. F2, F4) pouze jediná (!) režijní 
přirážka na objem přímých mezd, přestože skutečné náklady jsou u jednotlivých pracovišť značně 
diferencované, mj. z hlediska míry využití přístrojového vybavení pracovišť. V důsledku těchto 
skutečností jsou kalkulace postaveny zcela mimo reálné hodnoty nákladů, které by měly na 
příslušnou doplňkovou činnost nabíhat.  

V důsledku neodborné aplikace systému kalkulací doplňkové činnosti pak dochází k paradoxním 
jevům; např. jsou odmítány zakázky z důvodu, že cena nepokryje celé fixní náklady (neznalost 
příspěvku na krytí !), ačkoli disponibilní kapacity pracovišť nejsou využity. Ovšem s ohledem na 
chybný systém vnitropodnikového zúčtování je velmi pravděpodobné, že fixní náklady byly do 
zakázky přiřazeny mylně a náklady odmítnuté zakázky de facto interně subvencovaly ztrátu jiné, 
přijaté zakázky ! 

Plánování v ekonomickém pojetí se v podstatě neprovádí, plány jsou nahrazovány 
projednáváním sekundárních a odvozených charakteristik a veličin v AS, bez přímé souvislosti 
s hospodařením organizace; z těchto veličin jsou pak zpětně konstruovány zjednodušené rozpočty, 
které se uplatňují v rámci organizace. Plánování postrádá jakýkoli dlouhodobější rozměr, obvykle 
se omezuje pouze na rozpis dotace, čímž vylučuje jakoukoli možnost predikce eventuální 
nevyváženosti příjmů a výdajů jednotlivých pracovišť. Vzniklé problémy se řeší operativně; tím se 
dále zvyšuje nepřehlednost ekonomiky. 

Kontrola nákladů se na úrovni akcí i na úrovni nákladových středisek provádí zejména prostým 
konstatováním skutečnosti, bez porovnávání plánovaných a skutečných hodnot, bez exaktní analýzy 
odchylek. Kontrola efektivnosti se provádí pouze na bázi údajů o skutečnosti, bez vhodných 
srovnávacích základen. Hodnocení ekonomických výsledků se provádí formou zjednodušených 
rozborů hospodaření, jejichž výpovědischopnost v oblasti některých kvantifikovatelných veličin je 
velmi omezená (chybí srovnávací základna). Zcela rozdílná ekonomická struktura jednotlivých 
součástí dokonce neumožňuje ani provedení hodnověrného srovnání ekonomické efektivnosti mezi 
těmito součástmi. Toto tvrzení lze dokumentovat např. pomocí srovnání rozdílného počtu 
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pracovníků některých infrastrukturních činností ve vztahu k počtu studentů, příp. počtu pracovníků 
fakulty celkem, a to i při respektování specifik jednotlivých fakult (velikost, rozsah využívání 
pracovníků na dohody). 

Motivační systém je z hlediska controllingu, zejména na úrovni nákladových středisek 
administrativně správních činností, málo účinný, neboť není zaručena vazba na hodnocení 
ekonomických výsledků. Neúčinnost motivačního systému pak vede k naprosté lhostejnosti 
jednotlivých pracovníků vůči možným úsporám nákladů, resp. dokonce k využívání prostředků 
ČVUT k vlastní podnikatelské činnosti. 

V důsledku nefunkčního ekonomického řízení (podpořeného i ne zcela optimální organizací) pak 
dochází např. ke krajním neefektivnostem při mnohonásobném provádění prakticky totožných 
činností na jednotlivých fakultách (předpokládaná úspora při odstranění duplicit a při racionalizaci 
představuje cca 30 mil. Kč). 

Správa hotovosti není zajišťována centrálně, čímž dochází ke vzniku vícenákladů v souvislosti se 
vzájemnými úhradami mezi fakultami (včetně fyzického přesunu peněz mezi bankovními účty nebo 
dokonce bankami v rámci jedné právnické osoby), jakož i nevyužívání potenciálu pro tvorbu 
výnosů z racionálního využívání dočasně volných finančních zdrojů. Kumulace těchto dočasně 
volných prostředků formou cash-poolingu by přinesla dodatečné výnosy ve výši 15–20 mil. Kč (při 
respektování platných norem respektujících právo fakult na hospodaření s přidělenými finančními 
prostředky). 

Bilanční management (vztah pohledávek a závazků) nefunguje, čímž vzniká silná nerovnováha 
mezi pohledávkami a závazky v neprospěch ČVUT, čímž jsou de facto úvěrováni odběratelé ČVUT 
ze státních prostředků. Neexistuje systematická a koordinovaná práce s pohledávkami, jejichž výše 
převyšuje 2x až 3x objem závazků, čímž jsou zcela neproduktivně vázány finanční prostředky; 
kromě toho nejsou uplatňovány ani dostatečně silné tlaky na dodavatele ve věci poskytnutí 
výhodnějších platebních podmínek. 

 
8.2 Hodnocení činnosti ČVUT na základě studentské ankety 

Každoročně probíhají ankety na jednotlivých fakultách ČVUT. Tyto ankety si fakulty, případně 
jednotliví učitelé, připravují a organizují sami. Anketní otázky jsou specifické pro příslušnou 
fakultu, případně jednotlivé předměty, a proto nejsou stejné. Vyhodnocení a závěry provádějí 
fakulty samy, celoškolsky se tyto ankety nevyhodnocují. 

Výsledky anket některých fakult je možné najít na fakultních webovských stránkách. 
Aby bylo možné porovnat názory studentů všech fakult, proběhla na ČVUT dvakrát za sebou 

stejná celoškolská anketa. Poprvé se zúčastnilo 1 073 studentů, v loňském roce se počet 
respondentů poněkud zvýšil a stoupl na 1 860, což představuje cca 14 % z možných respondentů 
(studentů 2.–6. ročníku prezenčního studia). 

Anketa obsahovala 24, resp. 26 otázek. V několika otázkách se lišila anketa, ve které odpovídali 
studenti 2.–4. ročníku a anketa pro 5. a 6. ročník. 

Porovnání výsledků loňské a předloňské ankety ukázalo, že výsledky stejné ankety se po roce 
potvrdily. Rozdíly se pohybovaly pouze v řádu jednotek %. 

Studenti stále hodnotí své pedagogy lépe po stránce odborné (81 %), než po stránce pedagogické 
(66 %). Vztahy jsou hodnoceny převážně jako kolegiální (65 % u nižších ročníků, 73 % u vyšších 
ročníků).  

Téměř tři čtvrtiny studentů hodnotí skladbu předmětů jako optimální a uvádějí, že jejich obor jim 
předkládá všechny potřebné předměty. Vzájemná propojenost předmětů je hodnocena dobře více 
než polovinou respondentů. 

Na obtížnost studia si stěžuje cca 17 % studentů, přiměřené připadá 68 % studentů a pro téměř 
15 % studentů je studium snadné. 
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Prakticky vůbec se nezměnily názory studentů na způsob výuky. Méně přednášek spolu s více 
cvičeními preferuje cca 65 % studentů nižších ročníků, u vyšších ročníků je posun ke způsobu 
výuky, kde převládá samostudium (53 %). 

S neustálým rozšiřováním výpočetní techniky mezi studenty na kolejích i doma by  stále více 
studentů (83 %) uvítalo vydávání učebních textů a pomůcek v elektronické podobě (Internet, CD-
ROM). 

Anketa, která proběhla na ČVUT 2x, se již v tomto roce nebude opakovat, protože některé 
otázky již nejsou aktuální a naopak některá témata v anketě chybí. Anketa byla také poměrně 
obsažná, proto byla v průběhu roku 2000 připravena nová stručnější anketa, která se bude realizovat 
během letního semestru akademického roku 2000/2001. Bude spojena s fakultními anketami, takže 
studenti nebudou zatěžováni dvěmi anketami, ale budou odpovídat pouze jednou za rok. Pro 
realizaci ankety a zpracování výsledků bude ve větší míře využíván Informační systém univerzity. 
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9. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 
9.1 Zapojení do mezinárodních programů 

Níže je uvedeno zapojení ČVUT a jeho součástí především do vzdělávacích programů EU v roce 
2000. České vysoké učení technické v Praze teprve buduje jednotný informačně-evidenční systém, 
takže následující soupis účasti ČVUT v programech a projektech si neklade nárok na úplnost. 
Poměrně dobrá je informovanost o účasti ČVUT v projektech programů Erasmus a Leonardo da 
Vinci, pro něž byly na škole vytvořeny koordinační sítě. 

 
ERASMUS Thematic Network - Tématické  sítě programu ERASMUS 
 

• THETA - Telematics in Higher Education: a TransEuropean Action  
26197-CP-1-BE-ERASMUS-ETN-THETA 

• DUNA - Distance Education University Network of Europe  
25878-CP-1-NL-ERASMUS-ETN-DUNA 

• EUCEET - European Civil Engineering Education and Training  
55779-CP-1-FR-ERASMUS-ETN 

• European Physics Education Network  
25929-CP-3-98-1-BE-ERASMUS-ETN, Subject:13.2 Physics 

• INETT MUCON: INnovation for Education in Information Technology through 
MUltimedia and COmmunication Networks  
26173-CP-3-98-FR-ERASMUS-ETN  

 
SOCRATES - Erasmus (program pro oblast universitního vzdělávání) 
 

• Student Induction for TT-Supported Learning Environment 
28629-IC-3-1998-UK ERASMUS-CDI-1 

• Curriculum Development European Civil Engineering Management 
29711-IC-3-1998-1-DE-ERASMUS-CDI-1 

• An Educational Site on the World Web Site 
28883-IC-3-1998- I-NL-ERASMUS-EM-2 

• Summer School "Data Acquisition Systems 
66627-IC-1-1998-1-SK-ERASMUS-IP 

• Project Management and Trenchless Technology 
29711-IC-3-1998-DE-ERASMUS-IP 

• Disused Land along the Waterfront - A Chance for Urban Renewal 
29711-IC-3-1998-DE-ERASMUS-IP 

• Engineering Management 
29711-IC-3-I998-DE-ERASMUS-CDI 

• Introducing Students to IT-Supported Learning Environments 
51698-IC-1-97-1-CZ 

 
SOCRATES - Comenius (pomoc školám nižšího stupně) 
 

• School Improvement through ICT (1999/2000) 



9. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 

SOCRATES - ODL (program pro distanční vzdělávání) 
 

• Enriching ODL by Knowledge Sharing for Collaborative Computer Based Modelling and 
Simulation 
56057-CP-1-98-1-CZ 

 
TEMPUS (program pro rozvoj vysokého školství ve střední a východní Evropě) 
 

• Improved University Management by Access to Information  JEP-13001-98 
• New University Management of International Activities  JEP-13201-98 
• Decision Making for Flood Protection  JEP-13286-98 
• Implementation of Telematics in Education  JEP-12327-97 
• ELEGIS Education for European Business Economics and Law at Technical Universities   

S-JEP-12348-97 
• European Studies for Building Design and Engineering  S-JEP-12358-97 
• National Network of EuroStudy Academic Centres  JEP 12359-97 
• Development of a Marketing Strategy at Czech Universities  CME-03026-97 
• Harmonizing Doctoral Studies in Engineering with European Standards  CME-03539-97 
• Development Model and Tools for Transfer Technology  CME-03550-97 
• Enhancing Engineering Doctoral Study Towards European Standards  CME-03539-97 
• Harmonising Doctoral Studies in Engineering with European Standards  CME-03539-97 
• Development model and tools for transfer technology  CME 03550-97 
• New University Management of International Activities  JEP 13201-99 
 
PHARE Partnership Programme (program partnerství se zeměmi střední a východní Evropy) 
 

• Business Support – SME Promotion  COP 97 
• University Spin-off Implementation Scheme in the Czech Republic – UNISPIN in CR  
 
LEONARDO DA VINCI (program podporující odborné vzdělávání) 
 

• Transfer of Technological Innovation Specified in Eurocodes 
CZ/98/2/05236/PI/II.l.1.c/FPC 

• DEFITRA Transfer of Fieldbus Technology into Practice 
FIN/96/2/0435/PI/II. l. l.c/CONT 

• Mechanics Using Matlab 
CZ/98/1/82500/PI/I.l.l.b/FPI  

• WIVIS - Wider Vocational Initiative for Structural Steelwork 
UK/95/2/ 1411/P/II.1.1.a/FPC 

• PRO-ACTT Pro-Active Continuous Learning in European Telecommunication Industry 
DK/98/2/06212/PI/II.1.1.c/CONT 

• PRO-X Pro-Active Learning via eXchanges and Placement in the European 
Telecommunication Industry 
DK/98/2/05698/PL/II.l.2.b/CONT 

• Institutionalisierung von Personalaustauschmassnahmen zwischen Unternehmen und 
Hochschulen 
D/98/2/05785/PL/II.l.2.b/FPC 

• Danube Academic Network for Training in Enterprises 
A/98/2/06494/PL/II.1.2.a/FPI 
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• Transport Psychology in German Speaking Countries 
CZ/98/1/14/EX/I.1.2.c 

• European Work Placements for Students and Graduates for the Stimulation of Relations 
between Eastern, Middle and Western European Universities and Enterprises 
D/98/2/05777/PL/II.1.2.a/FPI 

• GATEWAY Work Placement of Students and Graduates 
D/97/2/00478/PL/II.1.2.a/FPI 

• SUCCESS Work Placement of Students and Graduates 
D/98/2/05142/PL/II.1.2.a/FPI 

• S-P-T Study- Practice – Transfer 
D/97/2/00413/PL/II.1.2.a/FPI 

• EU-STUBOE 98 Europaeische Studentenboerse 1998 - Vermittlung von technologieorientierten 
Praktika 
D/98/2/05733/PL/II.1.2.a/FPI 

• EUROMOBIL 
D/97/2/00998/PL/II.1.2.a/FPI 

• Student Mobility Activities in the EU-Region Thuringia 
1997 D/97/2/00859/PL/II.1.2.a/FPI  

• Studentenmobilität an der Wende zum 21. Jahrhundert 
D/98/2/05264/PL/II.1.2.a/FPI 

• ESEPP East Sweden European Placement Project 
S/98/2/05057/PL/II.1.2.a/FPI 

• SCOTPOOL UK/98/2/05196/PL/II.I.2.a/FPI 
• Programme de stages LEONARDO DA VINCI 1998 - CRCI Ile-de-France 

F/97/2/00579/PL/II.1.2.a/FPI 
• Practical Placement of Engineering Students 

CZ/00/ 
• WORKEX 2000–2002 

CZ/00/ 
• ProfPlace 2000–2002 Professional Placement of Students and Graduates in Technology-

Oriented Fields of Study 
CZ/00/A/F/PL/134238 

• CESTRUCO Continuing Education in Structural Connections 
CZ/00/B/P/PP-134049 

• SENSOR Modular Courses on Modern Sensors 
CZ/00/B/P/PP-134026 

• Entrepreneurship Training Network 
F/00/B/F/NT-117284 

• European Training Programme for Young Graduates and Students 
I/96/2/1117/PL/II.1.2.a/FPI  

• EMERALD II Rozvoj evropské výuky lékařského využití záření 
UK/98/1/77055/PI/III.3.a/CONT 

• EXACT European Experience and Curriculum Training 
UK/96//1/50039/PI/I.I.1.1.a/FPI 

• Účinný management ve výrobních a obslužných oblastech malých a středních závodů 
D/99/2/013043/P/I/II/1.1.c/CONT 

• SPICE BE D/00/ 
• LEONARDO-LINK 2000 Transnational Placement of New Graduates A/00/ 
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• LEONARDO-CONTACT 2000 Transnational Placement of New Student A/00/ 
• MEPTUS Mobility Exchange Programme for Technical and University Students for Higher 

Learning and Quality Training FIN/00/ 
• EUROGRAD 2000 Europe-Wide Mobility of Graduates in Technology-Oriented Fields of 

Study D/00/ 
• EUROMOBIL 2000 Europe-Wide Mobility of Students in Technology-Oriented Fields of Study 

D/00/ 
• TYCOON  Training Opportunity through Work Placements for Students in and for Saxony 

Anhalt and Mecklenburg-Vorpommern D/00/ 
• STUDENTPOOL D/00/ 
 
CEEPUS (akademický výměnný program směrovaný na Východ) 
 
Výměny se dějí v rámci meziuniversitních sítí, ČVUT je zapojeno v osmi sítích 
• CZ 103, H 21,  PL 1, PL 9, PL 23, SK 42, SK 47, SK  108  
 
JEAN MONNET (nové směry ve výuce a výzkumu, k usnadnění příští integrace vysokých 
škol do školského systému Evropské unie) 
 

• European Standardisation  CZ99/007 
• Intellectual Property Rights and European Structural Design Standards  CZ 99/006 
• Economic Integration into the European Union  CZ99/005 
 
University Development Foundation projects (nadace pro rozvoj universit) 
 

• Entrance Examination to University Studies  FR 1198/D 
• Education Development in the Area of Microsystems  FR 1237/F1 
 
AKTION (projekty podporované Rakouskem) 
 

• Open Spaces Prague-Budapest-Vienna  AKT 19p31 
 
UNESCO-RUFIS 
 

• Internet Information Systems, their Research and Application in Informatics, in the Field of 
Higher Engineering Education 
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9.2 Výjezdy a přijetí pedagogů/funkcionářů a studentů  
  v roce 2000 
Tab. 9.1:  Výjezdy a příjezdy akademických pracovníků v roce 2000 

Fakulta/útvar Výjezdy Příjezdy 

Stavební  498 305 

Strojní 381 269 

Elektrotechnická 634 324 

Jaderná 288 222 

Architektury 54 25 

Dopravní 95 10 

Rektorát 144 68 

Ostatní součásti 90 1 

Součet 2 184 1 224 

 
Grafické znázornění výjezdů a příjezdů akademických pracovníků v roce 2000 dle tab. 9.1: 
 

Tab. 9.2: Výjezdy a příjezdy studentů ve školních letech 1999/2000 a 2000/2001 
1999/2000 2000/2001  

vyjelo přijelo vyjelo přijelo 
Stipendisté:  318  496 
Z toho samoplátci  24  29 
Výměnní studenti, z toho:     
ERASMUS 129 63 170 79 
Bilaterární dohody 29 30 35 44 
Leonardo da Vinci 11 3 18 6 
Ostatní 14 8 17 11 
Celkem 183 104 240 140 

 
Grafické znázornění výjezdů a příjezdů studentů dle tab. 9.2: 
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Výjezdy a příjezdy akademických pracovníků a studentů jsou zpracovány z podkladů fakult a na 

základě vědomostí odboru MS RČVUT. 
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10.  Fakulty a další součásti 
10.1  Fakulta stavební 
10.1.1 Koncepce a rozvoj 

V souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT byl přijat na fakultě analogický dokument 
Dlouhodobý záměr FSv, jehož obsah je postupně upřesňován a realizován. Fakulta v současné době 
vychovává odborníky na magisterské, doktorské i bakalářské úrovni v odvětví stavebnictví 
a geodézie a kartografie. Nejrozsáhlejší je výuka v magisterských studijních programech. 
Bakalářské studium je dosud chápáno a zajišťováno jen jako doplňkové, doktorské studium je 
naopak nedílnou součástí vědecko-výzkumné činnosti. 

V roce 2000 již započala diskuse a přípravy na projekt strukturovaného třístupňového studia 
podle pokynů vedení ČVUT. Uplatnění absolventů na trhu práce podle požadavků EU, stanovených 
pro oblasti stavebnictví, si vyžaduje časový plán strukturovaného studia v rozsahu 4 roky pro první 
stupeň bakalářský, 2 roky pro stupeň magisterský navazující a pro doktorský stupeň 3 roky studia. 
Současně se ukazuje, že stávající struktura programů magisterského studia (pozemní stavby 
a architektura, stavební inženýrství resp. v budoucnu civilní inženýrství, geodézie a kartografie) je 
praxí požadovaná a akceptovaná. Počet posluchačů na fakultě má celkově stoupající tendenci 
v rámci omezení vydaných MŠMT. 

V oblasti personální je situace stabilizovaná - k 31. 12. 2000 byla situace v jednotlivých 
kategoriích dle následující tabulky: 

 
Kategorie Hlavní pracovní poměr Vedlejší pracovní poměr Celkem 

Pedagogičtí prac. celkem 393 16 409 

-profesoři 31 1 32 

-docenti 90 4 94 

-odborní asistenti 262 11 273 

-asistenti 10  10 

Vědečtí pracovníci 11  11 

THP včetně knihovny 171  171 

Pracovníci v děl. profesích 83 12 95 

Obchodně-provoz. prac. 4  4 

CELKEM 662 28 690 

 
Z hlediska věkové struktury je personální situace stále nepříznivá, byl zpracován výhled 

zvyšování kvalifikace (docenti a profesoři) do roku 2005, ze kterého lze odhadovat absolutní 
zvýšení počtu i mírné zlepšení věkového průměru u těchto pedagogických kategorií. 

V roce 2000 se pokračovalo v modernizaci výukových prostor, nově byla otevřena speciální 
učebna - modelovna, laboratoř pro silniční stavitelství, laboratoř transportních procesů ve 
stavebnictví. V oblasti nutných rekonstrukcí byla pozornost zaměřena na elektrorozvodné zařízení 
a instalace, byla započata rozsáhlá výměna dlažeb v objektu D. Dále byla provedena pasportizace 
objektů fakulty v prostředí AUTOCAD, zahájeno jednání o studii požárního zabezpečení všech 
budov fakulty a příprava na realizaci následných opatření. 

V oblasti informační infrastruktury fakulty došlo k výraznému zlepšení programového vybavení 
centrálního počítačového sálu, který byl v roce 1999 uveden do provozu. Byl inovován 
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zaměstnanecký server CIHLA, studentský server a linuxový server. V roce 2000 byla věnována 
velká péče rozvoji Intranetu a Internetu, tvorbě a úpravě celofakultního webu, byly vytvářeny 
katedrové i osobní stránky zaměstnanců fakulty, což ve svém důsledku pomáhá zvyšovat 
informovanost směrem k veřejnosti, stejně tak posilovat prestiž fakulty. 

 
10.1.2 Pedagogická činnost 

V roce 2000 fakulta stavební zajišťovala výuku  
• v magisterských studijních oborech - pozemní stavby a architektura, pozemní stavby 

a konstrukce, konstrukce a dopravní stavby, konstrukce a materiál, vodní hospodářství a vodní 
stavby, podnikání a řízení ve stavebnictví, management a ekonomika, systémové inženýrství ve 
stavebnictví a investiční výstavbě, geodézie a kartografie, inženýrství životního prostředí, 

• v doktorských studijních oborech - aplikovaná krajinná ekologie, pozemní stavby, konstrukce 
a dopravní stavby, vodní hospodářství a vodní stavby, geodézie a kartografie, ekonomika 
a řízení stavebnictví, systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě, 

• v bakalářských studijních oborech - realizace pozemních a inženýrských staveb, stavební 
management. 

Fakulta rovněž uskutečňuje výuku studijního oboru pozemní stavby a konstrukce v jazyku 
anglickém. Tento program navštěvovalo 18 zahraničních studentů a 2 studenti z ČR. 

V rámci mezivládních dohod bylo pro akademický rok 2000/2001 zapsáno do studijních 
programů vyučovaných v češtině formou řádného studia dalších 60 zahraničních studentů. 

V akademickém roce 2000/2001 studuje celkem 5 427 studentů, z toho největší podíl představují 
studenti magisterského studia (5 026), studentů doktorského studia je celkem 359, z toho 
v prezenčním doktorském studiu jich je 297, studentů kombinovaného doktorského studia je 62, na 
bakalářských oborech studuje 41 studentů. Ke dni 31.0.000 mělo studium přerušeno celkem 433 
studentů. Počet studentů prezenčního studia na fakultě od roku 1990/91 s malými výkyvy neustále 
roste, oproti stavu např. z roku 1996/97 je to nárůst 669 studentů, ve srovnání s minulým 
akademickým rokem je nárůst o 36 studentů. Tento trend je zřejmě ovlivněn zájmem o studium 
zavedených oborů a dobrým uplatněním absolventů na trhu práce. 

V roce 2000 absolvovalo studium 541 studentů magisterského studia, 21 studentů doktorského 
a 31 studentů bakalářského studia. Ke studiu se v akademickém roce 2000/2001 přihlásilo 2 300 
uchazečů, k přijímacím zkouškám se dostavilo 1 798 zájemců. Všichni se podrobili přijímací 
zkoušce z matematiky a fyziky a na základě přijímacího řízení bylo přijato celkem 1 408 studentů. 
Do zimního semestru 2000/2001 se zapsalo celkově 1 098 studentů. V roce 2000 bylo rozhodnuto 
o zjednodušení přijímacího řízení do doktorského studia a do magisterských programů pro 
zahraniční studenty. 

K výraznému snížení neúspěšnosti a tedy zvýšení průchodnosti v prvních ročnících studia na 
fakultě přispívá činnost Centra aktivního učení katedry matematiky, které je podporováno dotacemi 
výhradně z průmyslové sféry. 

V akademickém roce 1999/2000 byla vyplacena stipendia za vynikající studijní výsledky celkem 
518 studentům v celkové výši 2 706 tis. Kč (oproti předchozímu roku představuje zvýšení celkem 
174 tis. Kč). V roce 2000 ukončilo studium s hodnocením "s vyznamenáním" 19 studentů a byla jim 
udělena odměna v celkové výši 122 tis. Kč. Sportovní stipendium v roce 2000 bylo přiznáno 5-ti 
studentům. Nadace 17. listopadu podpořila v kalendářním roce 2000 celkem 10 nadaných studentů 
stipendiem o celkové výši 51 tis. Kč. 

Ve fakultní knihovně (včetně katedrových knihoven) je celkový počet svazků téměř 153 tis., 
přičemž roční přírůstek se pohybuje kolem 2 tis. svazků. Fakulta odebírá 161 časopisů, z toho 79 
zahraničních. Celkový počet uživatelů knihovny je téměř 8 tisíc, z toho 400 externích. 
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V roce 2000 proběhlo na katedrách 8 studentských soutěží, většinou jsou pořádány pravidelně 
(v matematice, stavební mechanice, zdravotním inženýrství, životním prostředí atd.) 

 
10.1.3 Vědecká a výzkumná činnost 

Vědecká a výzkumná činnost fakulty byla v roce 2000 podporována dotacemi obdobně jako 
v předchozích letech. Pro Grantovou agenturu ČR řešili naši řešitelé a spoluřešitelé celkem 
50 projektů v celkové hodnotě 27 077 tisíc Kč a 10 postdoktorandských grantů v celkové hodnotě 
1 411 tisíc Kč. Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo dopravy a spojů ČR, 
Akademii věd ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní agenturu 
pro zemědělský výzkum a Státní úřad pro jadernou bezpečnost bylo řešeno celkem 24 grantových 
projektů v souhrnné výši 6 911 tisíc Kč. V programu Posílení výzkumu na VŠ fakulta získala 
3 granty v celkové výši 4 925 tisíc Kč. Ze zahraničních grantových úkolů se na fakultě řešil 1 grant 
COPERNICUS, 3 granty COST, 1 grant BARRANDE, 10 grantů KONTAKT a 2 granty TEMPUS. 

Publikační činnost v roce 2000 zahrnovala tyto tituly: 19 knižních publikací (tuzemských 
i zahraničních), 366 tuzemských i zahraničních článků v časopisech a 666 příspěvků do sborníků 
(tuzemských i zahraničních). 

V roce 2000 byla uspořádána na fakultě ve dnech 20.–21. 9. konference TECHSTA 2000 
"Problematika, příprava a realizace staveb". Sborník z konference obsahoval 60 příspěvků a byl 
vydán jako knižní publikace. Konference byla podporována 12-ti sponzory. 

 
10.1.4 Zahraniční styky 

Fakulta má uzavřeny dohody o pedagogické a vědeckovýzkumné spolupráci s 29 školami z 10-ti 
zemí, převažují smlouvy s německými, britskými a americkými univerzitami; je připravena 
smlouva se Stavební fakultou STU Bratislava. 

Oddělením ZS bylo zabezpečeno 492 výjezdů do 39 zemí, nejvíce na Slovensko (120 osob) a do 
Německa (97 osob). Přijato bylo celkem 303 zahraničních návštěvníků, na úrovni děkana bylo 
přijato 5 zahraničních delegací. Výjezdy pracovníků fakulty i přijetí hostů byly v převažující míře 
hrazeny z grantových prostředků. 

Pro prestiž fakulty v zahraničí má velký význam podíl na činnosti Asociace evropských 
stavebních fakult (AECEF) s účastí stavebních fakult z neevropských zemí. Tato organizace, 
založená z iniciativy FSv v roce 1992, v současné době sdružuje 51 stavebních fakult z 24 zemí 
Evropy, Kanady a USA. Podle statutu AECEF sídlí její sekretariát na fakultě stavební ČVUT 
v Praze. Pracovníci fakulty stavební nadále zastávají ve vedení AECEF významné funkce - 
prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. je presidentem AECEF, prof. Ing. Josef Macháček, DrSc. členem 
předsednictva Asociace a doc. Ing. Jiří Váška, CSc. vykonává funkci generálního sekretáře. 

Hlavní činnost Asociace byla v roce 2000 soustředěna do projektu EUCEET (European Civil 
Engineering Education and Training) - součást programu SOCRATES/ERASMUS, který je v pěti 
pracovních skupinách zaměřen na podporu spolupráce mezi univerzitami při rozvoji studijních 
programů stavebního inženýrství, zvýšení úrovně a efektivnosti výukového procesu, 
postgraduálního a celoživotního vzdělávání a spolupráce univerzit s profesními organizacemi 
a praxí. AECEF se podílí především na práci v oblasti studijních programů (pracovní skupina A) 
a hodnocení kvality studia a akreditace studijních programů (pracovní skupina B). Činnost AECEF 
ve vztahu k projektu EUCEET koordinuje prof. Ing. Josef Macháček, DrSc. Výsledky tohoto 
projektu budou využívány při přípravě strukturovaného studia na Fakultě stavební. Činnost 
Asociace zahrnuje pravidelné vydávání informačního bulletinu (AECEF Newsletter); v roce 2000 
byl vydán Newsletter 1-2/2000. Podpora Asociace bude pro fakultu jednou ze základních priorit 
i v příštím období. 
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V roce 2000 došlo k dalšímu nárůstu jak v počtu bilaterálních dohod v rámci programu EU 
SOCRATES/ERASMUS, tak ke zvýšení počtu studentů a doktorandů, kteří uvedený program 
využili. Na jedno až dvousemestrální studijní pobyty bylo vysláno 36 studentů a doktorandů, 
uskutečnilo se 6 výjezdů učitelů na tzv. „short teaching stay“ na partnerské univerzity. V rámci 
tohoto programu studovalo na fakultě v letním semestru 15 studentů ze zahraničí, v zimním 
semestru 17 studentů, v rámci "short teaching stay" přednášeli dva učitelé. 

Pro akademický rok 2001/02 bylo uzavřeno na úrovni fakulty 28 bilaterálních dohod 
umožňujících vyslání 52 studentů nebo doktorandů, celkový objem  studentských mobilit je 350 
měsíců. Fakultním koordinátorem programu SOCRATES na fakultě je doc. Ing. Václav 
Kuráž, CSc. Vědecká rada fakulty přijala v roce 2000 zásadu, že v rámci doktorského studijního 
programu student absolvuje minimálně 3 měsíční pobyt na odborném pracovišti v zahraničí. 

 
10.1.5 Hlavní úkoly pro rok 2001 
• Akreditace stávajících studijních programů bakalářského, magisterského a doktorského studia 

dle harmonogramu Akreditační komise. 
• Příprava nových studijních plánů a podkladů pro akreditaci programů strukturovaného systému 

studia. 
• Zkušební provoz informačního systému pro podporu pedagogické činnosti KOS. 
• Rozvoj programů pro celoživotní vzdělávání občanů. 
• Inovace hardwarového a softwarového vybavení počítačových učeben. 
• Zavádění a podpora moderních výukových metod  (výuka s využitím Internetu, studijní 

materiály na CD-ROM apod.). 
• Rekonstrukce poslucháren B280 a B286. 
• Rekonstrukce rozvodny elektro v budově B a zpracování projektů na rozvody v budově A. 
• Příprava studie požárního zabezpečení všech budov fakulty. 
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10.2  Fakulta strojní  
10.2.1 Koncepce a rozvoj 

Koncepce FS ČVUT v Praze vychází z dlouhodobého záměru fakulty a univerzity a volebního 
programu vedení fakulty. Hlavním cílem je důsledné propojení výzkumné a vývojové činnosti 
s technickým i společenským vzděláním budoucích absolventů fakulty tak, aby byla udržena a dále 
rozvíjena kvalita fakulty, aby si fakulta udržela přední postavení uznávané v rámci ČR i v zahraničí. 

V oblasti pedagogické připravila fakulta v souladu s pokyny vedení ČVUT programy 
strukturovaného studia na úrovni bakalářské (4 roky), návazné inženýrské - magisterské (2 roky) 
a doktorské (3 roky). Přes velmi krátký termín se podařilo příslušné požadované materiály 
zpracovat tak, že mohly být předloženy k akreditaci. Současně byl k akreditaci předložen pět 
a půlletý program inženýrský, vycházející ze stávajícího programu, v němž byla provedena redukce 
počtu oborů z 22 na 13 a vytvořena možnost vykonání bakalářské zkoušky ve 4. ročníku pro 
studenty, kteří o to požádají. Detailní dopracování studijních programů a jejich realizace v případě 
úspěšné akreditace je jednou ze stěžejních koncepčních otázek fakulty, která tak reaguje na 
Boloňskou deklaraci a cíle ČVUT. Základní podmínkou je, že nesmí být snížena úroveň vzdělání. 
Při hodnocení studia vychází fakulta z ECTS - celoevropského kreditového systému, který fakulta 
zavedla jako první na ČVUT již v roce 1992 a který umožňuje mobilitu studentů v rámci 
Evropských univerzit. 

V koncepci fakulty se nepředpokládá, že by se stala bakalářskou školou, hlavním cílem je 
vzdělávání kvalitních inženýrů a doktorů. Proto je třeba velkou pozornost věnovat vědecké, 
výzkumné a vývojové činnosti a jak už bylo zmíněno, jejímu propojení s činností pedagogickou. 
Zapojování studentů magisterského a doktorského studia do výzkumné činnosti ústavů 
a doktorandů i do pedagogické činnosti se musí stát samozřejmostí. Důležitou složkou činnosti 
fakulty byla a je grantová a publikační aktivita. 

Pro další rozvoj fakulty je zásadní otázkou i její financování. Ministerstvem stanovené 
koeficienty na studenta pro studijní programy neodpovídají současným reálným potřebám výuky, 
zvláště tam, kde kvalitní vzdělávání vyžaduje laboratorní výuku, kterou nelze zcela nahradit 
počítačovou simulací nebo cvičeními u tabule. Situace na fakultě navíc zkomplikovala změna 
rozpočtových pravidel v rámci univerzity (zrušeno přerozdělování na podporu vědecké činnosti) 
a navýšení tarifních mezd bez odpovídajícího trvalého navýšení rozpočtu a tedy především na úkor 
motivující pohyblivé složky mzdy, případně dalšího propouštění pracovníků nebo snižování jejich 
úvazků. To v některých případech ohrožuje oborovou výuku. Na druhé straně se příznivě v této 
oblasti projevilo institucionální financování výzkumné a vývojové činnosti prostřednictvím 
výzkumných záměrů a v druhé polovině roku i výzkumných center. Ve veřejné soutěži o výzkumná 
centra byla fakulta velmi úspěšná, stala se nositelem dvou center - “Výzkumné centrum spalovacích 
motorů a automobilů Josefa Božka” a “Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii”. 
Kromě toho je spolunositelem dalších dvou center - “Centrum leteckého a kosmického výzkumu” 
a “Centrum aplikované kybernetiky”. 

V budoucnu je třeba dále diverzifikovat financování fakulty a pokračovat v zahájené analýze 
nákladovosti činností fakulty včetně práce obslužných a správních útvarů a v realizaci dalších 
úsporných opatření, a to jak z pohledu hlavní a doplňkové činnosti, tak v oblasti využití 
obhospodařovaných ploch. 

Stěžejní koncepční otázkou je personální politika. Díky zahájení činnosti výzkumných center se 
podařilo získat nové mladé pracovníky na fakultu. To však generační problém fakulty neřeší. Je 
třeba pokračovat v získávání absolventů doktorského studia a vytvářet pro ně přijatelné podmínky 
pracovní i finanční. 

Cestou, která byla zahájena a ve které je nutno pokračovat, je i vytváření společných pracovišť 
s renomovanými ústavy a firmami, které mohou pracovníkům podílejícím se na aktivitách fakulty 
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i firmy nabídnout lepší mzdové i pracovní podmínky. Zvýšená pozornost musí být věnována 
i habilitačním a jmenovacím řízením i vnitřní a vnější evaluaci. Je třeba pokračovat ve vytváření 
kolegiálního tvůrčího akademického prostředí přitažlivého pro studenty i zaměstnance. Z pohledu 
studentů je třeba pokračovat ve zvyšování atraktivnosti a trvalé aktualizaci výuky, realizovat 
studentské ankety a jejich výsledky důsledně využívat. Dále rozšiřovat poradenský a informační 
servis a citlivě reagovat na připomínky studentů. 

 
10.2.2 Pedagogická činnost 

Jedním z nejzávažnějších úkolů Fakulty strojní byla v roce 2000 příprava materiálů k akreditaci 
fakulty. Byly připraveny materiály pro akreditaci stávajícího magisterského programu, aby v něm 
mohli dostudovat studenti stávajícího oborového studia. Dále byly připraveny materiály pro 
akreditaci jedenáctisemestrového magisterského programu, v němž došlo jednak ke sloučení 
některých blízkých oborů s cílem zracionalizovat výuku a snížit tak finanční i personální náročnost 
výuky, jednak je studentům, kteří chtějí pokračovat ve studiu v zahraničí, dávána navíc možnost 
ukončit základní část studia bakalářskou zkouškou a získat bakalářský titul. V tomto typu studia 
budou studovat studenti magisterského programu, kteří jsou nyní v základním studiu. Nejvíce úsilí 
bylo věnováno přípravě materiálů pro akreditaci strukturovaného studia, které je v současnosti 
připravováno pro celé ČVUT. Požadované podklady pro akreditaci byly předány akreditační 
komisi. 

V roce 2000 byla zpracována Směrnice děkana č.1 upřesňující pravidla pro studium na Fakultě 
strojní ČVUT. V této směrnici jsou dořešeny některé studijní předpisy, jimiž se nezabývá Studijní 
a zkušební řád pro studenty ČVUT (např. pravidla souborných zkoušek apod.). Tato směrnice byla 
dne 24. 5. 2000 schválena Akademickým senátem Fakulty strojní a vstoupila v platnost již pro 
akademický rok 2000/2001. 

Pedagogická činnost fakulty je průběžně zajišťována vydáváním pedagogické literatury, 
převážně ve formě skript. V roce 2000 vyšlo celkem 57 titulů, z nichž bylo 19 zcela nových, 
20 reedic (2. a 3. vydání) a 18 dotisků stávajících vydání skript. Fakulta se též přihlásila k přípravě 
internetové výuky. Je předpoklad, že se již v roce 2001 bude podílet na přípravě on-line kurzů 
(přihlášený program). 

Při řízení i evidenci pedagogické činnosti přechází fakulta stále více na elektronické formy. 
Komponenta studium (KOS) informačního systému je plně funkční a je v detailech stále rozvíjena 
a zdokonalována. Podařilo se též zavést elektronické přihlašování ke zkouškám u většiny předmětů 
a i zápis předmětů pro akademický rok 2000/2001 byl z velké části realizován elektronicky. 
V příštím akademickém roce budou tyto aktivity dále rozšířeny. 

V rámci kontroly kvality pedagogického procesu se vedení fakulty setkává se studenty, diskutuje 
s nimi a řadu podnětů ke zlepšení, vzešlých z těchto schůzek, pak realizuje. Schůzky se realizují 
např. se členy studentské sekce Akademického senátu FS, s nejlepšími studenty apod. Tímto 
způsobem byl např. vylepšen systém elektronického přihlašování ke zkouškám, zlepšeno využití 
počítačových učeben aj. Na podzim byla uskutečněna celofakultní anketa, v jejímž rámci měli 
všichni studenti, s výjimkou studentů 11. semestru, možnost vyjádřit své názory na chod fakulty 
i kvalitu výuky. Výsledky této ankety se právě zpracovávají. Studenti 11. semestru budou odpovídat 
v rámci ankety absolventské. 

Vzhledem k časté kritice skutečnosti, že jen malé procento studentů zapsaných do 1. ročníku 
ukončí studium promocí, byl proveden na Fakultě strojní poměrně podrobný rozbor příčin 
propadovosti. Podrobněji je rozebrán v kapitole fakultní zprávy zabývající se studiem. 

Zde pouze stručně konstatujme, že velkou část  propadnuvších studentů nelze nijak ovlivnit, 
neboť se jedná o studenty, kteří se na fakultu přihlásili z jiných důvodů než ze zájmu o studium, 
přičemž tento nezájem o studium nelze předem nijak odhalit (nejedná se jen o celkově slabé 
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studenty, naopak často jsou mezi nimi i ti, kteří velmi dobře uspějí u přijímací zkoušky, popř. mají 
velmi dobré výsledky ze střední školy). 

Fakulta intenzivně podporovala zapojení studentů do vědeckovýzkumné práce a studenti 
s nejlepšími pracemi se účastnili rozsáhlého fakultního kola Studentské tvůrčí činnosti. Nejlepší 
z nich pak postoupili do mezinárodního kola v Bratislavě, kde jeden z našich studentů obsadil první 
místo ve své kategorii. 

Fakulta strojní vybrala řadu předmětů přednášených na vysoké úrovni, které mohou být zajímavé 
i pro posluchače ostatních fakult ČVUT a nabídla je do celoškolské nabídky předmětů jako 
příspěvek FS k celoškolské horizontální propustnosti. 

 
10.2.3 Vědecká a výzkumná činnost 

Vědecká a výzkumná činnost na FS odpovídá personálnímu obsazení a odbornému zaměření 
jednotlivých pracovišť fakulty (ústavy, odbory a samostatná pracoviště) a jejich konkrétnímu 
zapojení do vědeckovýzkumných programů jak na mezinárodní úrovni, tak do grantových soutěží 
a programů výzkumu a vývoje v rámci České republiky. 

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji byla v roce 2000 realizována jednak zapojením do 
programů v rámci EU (4. a 5. RP, COST, EUREKA, INCO COPERNIKUS) – celkem 12 projektů 
a dále CERN – 5 projektů a IAEA – 1 projekt. Některé programy jsou financovány přímo EU, 
některé prostřednictvím MŠMT, u některých projektů vystupují pracoviště fakulty jako řešitelská 
pracoviště, u některých jako spoluřešitelé. 

Neorientovaný badatelský výzkum je založen zejména na zapojení řešitelských týmů do 
grantového programu GA ČR. V roce 2000 se na fakultě řešilo celkem 49 projektů v celkové částce 
18,363 mil. Kč.  

V oblasti orientovaného výzkumu se na FS v rámci institucionální podpory VaV prostřednictvím 
programu výzkumných záměrů výzkum a vývoj orientuje především do oblastí integrovaného 
strojního inženýrství, energetiky a ekologie, techniky životního prostředí, aplikované matematiky 
a biomedicínského inženýrství. V programu výzkumných záměrů bylo na FS v roce 2000 získáno 
celkem 36,731 mil. Kč. 

Významných výsledků bylo dosaženo v oblasti biomedicínského inženýrství v rámci 
ukončeného programu MŠMT “Posílení vědy a výzkumu na VŠ”. Jedním z výsledků je založení 
Laboratoře biomechaniky člověka jako samostatného pracoviště Ústavu mechaniky. 

Velké posílení vědy a výzkumu na fakultě představuje zapojení do programu výzkumných 
center, který je novou formou poskytování účelových prostředků orientovaného výzkumu v ČR. 
Dvě výzkumná centra byla zřízena přímo na fakultě (Výzkumné centrum spalovacích motorů 
a automobilů Josefa Božka a Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii), 
na činnosti dalších dvou center se jednotlivá pracoviště fakulty podílejí buď jako spolunositel 
(Centrum leteckého a kosmického výzkumu) nebo jako spolupracující pracoviště (Výzkumné 
centrum aplikované kybernetiky). Z programu výzkumných center získala v roce 2000 FS celkem 
30,219 mil. Kč.  

Úspěšně lze hodnotit zapojení fakulty do programu MPO ČR “Rozvoj center špičkových 
technologií a výrobků”. Druhým rokem úspěšně pokračuje činnost projektu “Laserové 
technologické centrum”, v roce 2000 bylo zahájeno řešení projektu “Centrum výzkumu a aplikace 
povlaků zvyšujících životnost a spolehlivost strojních součástí”. 

Velký podíl na výsledcích fakulty v oblasti VaV představuje činnost doktorandů. V roce 2000 
bylo obhájeno celkem 23 doktorských prací. Doktorandi se významným podílem účastní činnosti 
výzkumných center. Významné je i jejich zapojení do výzkumných záměrů, grantových projektů 
a pedagogiky. 
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Fakulta se významným způsobem zapojila do organizace konferencí a seminářů – v roce 2000 
celkem 17 akcí, dále se aktivně zúčastnila na mezinárodních výstavách a veletrzích – 5 akcí, z toho 
na 1 mezinárodním zahraničním veletrhu (Materialica 2000 – Mnichov).  

V průběhu roku byla podepsána významná Dohoda o vědecké spolupráci a výměně 
akademických pracovníků mezi ČVUT – Fakultou strojní a RWTH – Faculty of Mechanical 
Engineering Aachen, SRN.  

V oblasti spolupráce ve výzkumu a vývoji s průmyslem byly v roce 2000 podepsány dvě 
významné dohody o vzájemné spolupráci s předními průmyslovými podniky v ČR – ŽĎAS, a.s. a 
Kovosvit, a.s. 

 
10.2.4 Zahraniční styky 

Zahraniční styky se odehrávají v několika úrovních. V prvé řadě se jedná o vědeckou, 
výzkumnou i pedagogickou činnost, spojenou s řešením různých grantů. Převažuje zde účast na 
vědeckých a odborných konferencích a seminářích.V posledních letech roste význam vzájemných 
styků v rámci programů EU, kde převažují krátkodobé pobyty. 

Fakulta strojní ČVUT v Praze byla zapojena v období 1996/97 až 1998/99 do projektu Tempus 
(M-JEP 11597-96), a to ve spolupráci jednak se školami v České republice (TU Liberec, TU Plzeň, 
TU Brno, TU Ostrava), jednak ve spolupráci se školami v zahraničí. V Německu to je TU 
Braunschweig, FH Braunschweig, TU Chemnitz, TU Magdeburg, FH Esslingen, v Rakousku se 
jedná o TU Graz; v Portugalsku Univ. do Minho; ve Finsku Univ. of Technology Tampere a Univ. 
of Oulu; ve Velké Británii to je Univ. of Glasgow a Univ. of The West of England, Bristol a ve 
Francii se jedná o Univ. de Franche Comté, Besancon. 

V rámci projektu Tempus bylo v uvedeném období vysláno z Fakulty strojní ČVUT v Praze ke 
studiu v zahraničí celkem 11 studentů s celkovou dobou studijního pobytu 57 měsíců. Ve stejném 
období bylo v průběhu projektu Tempus přijato na FS ČVUT v Praze celkem 19 zahraničních 
studentů s celkovou dobou studijního pobytu 81 měsíců. 

Od šk. roku 1998/99 se zapojila Fakulta strojní ČVUT v Praze do programu Socrates (Erasmus). 
Spolupráce byla navázána s celkem 14-ti zahraničními universitami. V rámci programu Socrates 
bylo vysláno ke studiu v zahraničí z Fakulty strojní ČVUT v Praze celkem 25 studentů  s celkovou 
dobou studijního pobytu 170 měsíců. Ve stejném období bylo v průběhu programu Socrates přijato 
na Fakultě strojní ČVUT v Praze celkem 5 zahraničních studentů s celkovou dobou studijního 
pobytu 27 měsíců. 

V roce 2000 bylo do zahraničí vysláno celkem 429 pracovníků, z toho 48 studentů. V porovnání 
s rokem 1999 je to nárůst o 4 %. Těžištěm zde zůstávají kongresy, konference, sympozia, semináře 
a výstavy (298), kde došlo k nárůstu o 24 %. Z hlediska regionálního v roce 2000 převládá tradičně 
Německo (34 %), následuje Slovensko (25 %), pak Francie, Itálie, Švýcarsko, Polsko, Velká 
Británie a Nizozemsko. 

V roce 2000 bylo přijato celkem 369 pracovníků, z toho 100 studentů. V porovnání s rokem 
1999 se jedná o nárůst téměř 56 % díky zvýšenému počtu přijetí studentů ze zahraničí. Počet hostů 
v rámci přednáškových pobytů, konferencí, studijních pobytů a spolupráce nepatrně poklesl, ale 
zůstává stále hlavní položkou (184). Nejvíce hostů v roce 2000 přichází srovnatelně z Německa 
a Slovenska, následuje Polsko, Velká Británie, Francie a Maďarsko. Jednorázovou akcí zde byla 
návštěva studentů z Chorvatska. 

Z hlediska mobility studentů (zejména doktorandů) mimo oficiální programy EU se jedná o dílčí 
pobyty ve Francii (1999/2000 - 2 doktorandi, 2000/2001 - 1 doktorand, 1 student), v Německu 
(2000/2001 - 2 doktorandi), v Holandsku  (TU Delft 1 doktorandka), v Japonsku (2000/2001 – 
3 studenti) a v Rusku (1999/2000 - 2 doktorandi). Naopak v oblasti přijetí přijeli 4 doktorandi 
z Ukrajiny na Ú 202. Ve Francii na „Ecole National Superieur pour Aviation et de la Espace“ 
obhájil v roce 2000 svou doktorskou práci Ing. Raška, školitel prof. Holý. 
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V rámci programu Socrates/Erasmus byly na rok 2001/2002 uzavřeny smlouvy se školami 
v Německu (Hochschule Anhalt, Fachhochschule Oldenburg, RWTH Aachen, TU Chemnitz a TU 
Braunschweig), v Portugalsku (Instituto Politecnico de Braganca a Universidade do Minho) a ve 
Francii (Université de Franche-Comte, Besancon). Dále zde jsou dvoustranné dohody FS 
s universitami ve Francii (Universite de Toulon et du Var), v Japonsku (Kyoto University), ve 
Slovinsku (University of Zagreb), v Německu (Fachhoschule Furtwangen, TU Dresden), ve 
Švédsku (University of Kristianstadt) a ve Velké Británii (University of Glasgow). 

 
10.2.5 Hlavní úkoly pro rok 2001 

Hlavní úkoly fakulty pro rok 2001 vycházejí z dlouhodobého záměru školy a fakulty a jsou 
reakcí na současnou vnitřní a vnější situaci. Za hlavní úkoly považujeme: 
Dokončit akreditaci fakulty a realizovat závěry akreditační komise. 
• Dopracovat strukturované studium. 
• Zajistit výuku ve spojených oborech jedenáctisemestrového magisterského programu. 
• Rozšiřovat studium v rámci celoživotního vzdělávání, v roce 2001 otevřít konverzační jazykové 

kurzy a přípravné kurzy z matematiky pro nově přijaté studenty. 
• Dořešit strukturu výuky jazyků na FS (především optimalizovat počty semestrů, které si student 

může v rámci výuky jazyků bezplatně zapsat). 
• Dopracovat systém studentských anket a způsob jejich vyhodnocování. 
• Dále rozšiřovat elektronicky zápis studentů do každého roku a elektronické přihlašování ke 

zkouškám. 
• Soustředit pozornost na činnost výzkumných center. 
• Zajistit oponentury a externí hodnocení výzkumných záměrů a realizovat jeho výsledky. 
• Dále rozšiřovat grantové aktivity a účast v dalších veřejných soutěžích. 
• Zvýšit důraz na prezentaci a realizaci výsledků výzkumné a vývojové činnosti. 
• Rozšiřovat spolupráci s průmyslem. 
• Podílet se na programu přípravy orientovaného výzkumu. 
• Propojovat aktivity doktorandů s aktivitami školy. Zvyšovat zájem doktorandů o práci na 

fakultě vytvářením potřebných podmínek. 
• Přispět k řešení generačního personálního problému. 
• Podporovat diverzifikované financování fakulty. 
• Provést analýzu nákladovosti činností fakulty a realizovat úsporná opatření. 
• Provést racionalizaci ploch využívaných pracovišti fakulty. 
• Připravit metodiku normativního přídělu a zúčtování prostředků na úhradu provozních nákladů 

spojených s využíváním ploch pracovišť fakulty. 
• Formulovat dlouhodobou koncepci racionalizace a dalšího vývoje laboratoří fakulty. 
• Aktualizovat kritéria pro přidělování prostředků ze státní dotace. 
• Rozšiřovat zahraniční spolupráci (podpora mobility studentů i akademických pracovníků, dle 

možnosti zvyšovat počet zahraničních studentů, rozšiřovat spolupráci na mezinárodních 
projektech). 

• Podporovat zvýšení jazykové připravenosti učitelů pro výuku v angličtině. 
• Podporovat kvalifikační rozvoj akademických i neakademických pracovníků. 
• Zajistit dokonalou informovanost studentů. 
• Zvyšovat podíl studentů na aktivitách fakulty. 
• Zajistit stipendia pro vynikající studenty. 
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10.3  Fakulta elektrotechnická 
10.3.1 Koncepce a rozvoj fakulty 

Ke konci roku 1999 byly předchozím vedením vytvořeny a stabilizovány učební plány a uvedeny 
v platnost nové učební předpisy harmonizované s novým vysokoškolským zákonem. Do nové 
struktury předmětů byly vloženy zkušenosti z dosavadní výuky, což vytvořilo velmi dobré 
podmínky pro formování základních znalostí v daném oboru. Nedostatkem těchto učebních plánů je 
však stále poměrně vysoký počet kontaktních hodin mezi učiteli a studenty. Nikdy nekončícím 
procesem je koordinace náplně jednotlivých předmětů tak, aby byl student vybaven v optimální 
míře teoretickými i praktickými znalostmi a aby pouze v minimální míře docházelo k obsahovému 
překrývání různých předmětů. 

V souvislosti s Boloňskou deklarací, se snahou zvýšit mobilitu studentů a s úmyslem MŠMT ČR 
zvýšit počet vysokoškolsky vzdělaných občanů, vedení ČVUT doporučilo zavést na všech fakultách 
ČVUT strukturované studium. Toto studium sestává ze tří na sebe navazujících programů: 
bakalářského, magisterského a doktorského. Doporučení není specifické pouze pro naši školu. 
O zavedení strukturovaného studia se uvažuje na všech vysokých školách v ČR, na kterých existují 
elektrotechnické fakulty nebo fakulty, které jsou jim svým zaměřením blízké. Vedení fakulty 
podporuje zavedení strukturovaného studia a stejné stanovisko má i pedagogická komise fakulty. 
Tímto přístupem se fakulta stala, z hlediska zavedení strukturovaného studia, kompatibilní se 
všemi fakultami stejného a příbuzného zaměření v ČR. 

Strukturalizace studia je třeba využít ke snížení počtu kontaktních hodin učitelů se studenty 
(předpokládá se, že studenti budou mít 26 hodin týdně včetně jazyků a humanitních předmětů, ale 
bez tělesné výchovy) a k výraznému zvýšení objemu projektové výuky. Tím budou studenti 
vychováváni nejen k nutnosti samostatně či v týmu hlouběji studovat konkrétní problémy, ale 
i k formulování vlastních myšlenek do technických zpráv a k jejich presentaci a obhajování. Řada 
takovýchto projektů bude přímo navázána na výzkumné aktivity kateder. 

Významnou změnou pro studenty je, že dle rozhodnutí Vědecké rady fakulty, na návrh vedení 
fakulty, nebude ve strukturovaném studiu konána souborná zkouška. Její úlohu převezme 
bakalářská státní závěrečná zkouška. 

Průběžně probíhaly také práce na zlepšování kvality a využití informačního systému fakulty. 
Protože byl realizován přechod na novou platformu, která je uživatelsky příjemnější, objevila se 
řada dětských nemocí. Jednotlivé poruchy byly postupně odstraňovány. 

Pokrokem ve využití informačního systému je generování informací o studiu na webové stránky 
fakulty. Protože během každé noci jsou tyto informace generovány vždy znovu, objeví se nový údaj 
zaznamenaný do informačního systému nejdéle za 24 hodin na webových stránkách fakulty. Dalším 
pokrokem ve využívání informačního systému je generování předlohy pro tištěnou brožuru 
„Informace o studiu“ přímo z informačního systému, komponenty Studium. Je předpokládáno, že 
takto již budou realizovány předlohy brožury pro akademický rok 2001/2002. 

Na fakultě je od roku 1999 budován přístupový a bezpečnostní systém. V uplynulém roce bylo 
dosaženo takové úrovně tohoto systému, kdy jsou všechny veřejné vstupy do budovy fakulty 
v Dejvicích osazeny snímači identifikačních čipů a snímacími kamerami. 

Projekční kanceláří byla zpracována studie na využití halových laboratoří. Tato studie 
předpokládá větší využití prostorů halových laboratoří pro celofakultní aktivity než dosud.  

Z investičních akcí většího rozsahu byly v roce 2000 přemístěny laboratoře K 337 do 4. patra, 
v přízemí byly vytvořeny 3 učebny a pracoviště fakultní rozmnožovny, byly rekonstruovány 
prostory děkanátu a bylo vybudováno pracoviště moderních datových přenosů v laboratoři 505. 
Vybudování tohoto pracoviště bylo zcela hrazeno mobilním operátorem Oskar. Průběžně 
pokračovalo zateplování budovy, výměna oken a úpravy výtahů pro bezbariérový přístup. Byly 
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předány některé laboratoře kateder s nadbytečnou prostorovou vybaveností katedrám, jejichž 
vybavenost byla nedostatečná. 

 
10.3.2 Pedagogická oblast 

Studium na fakultě je od 1. 1. 1999 realizováno studijním programem Elektrotechnika 
a informatika, především jako studium bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské 
v prezenční nebo kombinované formě. Od školního roku 2000/01 je prezenční i kombinovaná forma 
studia bakalářského i magisterského programu v jednotném kreditním systému. 

Výuka v graduálním studiu je rozdělena do tří ucelených bloků. Jsou to základní, bakalářský 
a inženýrský blok. 

Základní blok studia obsahuje teoretické, inženýrské a humanitní předměty společné pro všechny 
studijní obory, dále dva volitelné předměty diferencované podle volby bakalářského studijního 
oboru. Během tohoto bloku musí student získat minimálně 120 kreditů v předepsané skladbě. 
Základní blok v magisterském programu je ukončen první soubornou zkouškou ze čtyř předmětů - 
matematiky, fyziky, teoretické elektrotechniky a výpočetní techniky. Teoretická elektrotechnika je 
předmět, který představuje spojení vybraných partií z předmětů teorie obvodů, teorie 
elektromagnetického pole a elektrická měření. 

Bakalářský blok studia pobíhá ve čtyřech oborech. Obsahuje povinné, povinně volitelné 
a volitelné předměty, diferencované podle skupin oborů a je ukončen získáním minimálně 90-ti 
kreditů v předepsané skladbě předmětů povinných, povinně volitelných a volitelných. 

Základní a bakalářský blok studia odpovídají skladbou předmětů bakalářskému programu 2612R 
Elektrotechnika a informatika. Absolvování studia v bakalářském programu vyžaduje získání 
minimálně 210 kreditů za předměty předepsané učebním plánem a úspěšné složení bakalářské státní 
závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářského projektu. 

Inženýrský blok studia probíhá ve dvanácti oborech shodných se současnými akreditovanými 
inženýrskými obory. Tento blok obsahuje povinné, povinně volitelné a volitelné předměty 
diferencované podle oborů a je ukončen získáním minimálně 120 kreditů ve skladbě předepsané 
učebním plánem. Základní, bakalářský a inženýrský blok studia odpovídá skladbou předmětů 
magisterskému programu. Absolvování studia v magisterském programu 2612T vyžaduje získání 
minimálně 330 kreditů za předměty předepsané učebním plánem a úspěšné složení magisterské 
státní zkoušky, jejíž částí je obhajoba diplomové práce. 

Na fakultě je uskutečňován doktorský studijní program 2612V Elektrotechnika a informatika 
v prezenční i kombinované formě studia. Studium je rozděleno do 14-ti oborů. Významným 
počinem v roce 2000 bylo vypracování směrnice děkana pro doktorské studium. Směrnice se od 
předchozích liší tím, že vymezuje přesněji povinnosti doktoranda v jednotlivých etapách studia, 
jeho účast při výuce a oceňuje jeho vědeckou činnost. V uplynulém roce byla ve smyslu zákona 
o vysokých školách ustavena také Oborová rada doktorského studijního programu, která řídí dílčí 
Oborové rady oborů a stará se o základní problémy spojené s doktorským studiem. 

 
10.3.3 Věda a výzkum 

Vědecká a výzkumná činnost na fakultě nepodléhá tak dynamickým změnám, které jsou 
v posledních letech typické pro pedagogickou oblast. 

V roce 2000 bylo dokončeno řešení pěti projektů programu MŠMT ČR „Posílení výzkumu na 
vysokých školách“: 
• Gerstnerova laboratoř pro inteligentní rozhodování a řízení 

VS 96047 (řešitel prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.) 
• Centrum strojového vnímání ČVUT FEL 

VS 96049 (řešitel prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.) 
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• Trnkova laboratoř automatického řízení 
VS 97034 (řešitel prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc.) 

• Laboratoř antén 
VS 97035 (řešitel prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc.) 

• Centrum mikrosystémů 
VS 97046 (řešitel prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.) 

 
Výsledky dosažené v rámci řešení těchto projektů byly při závěrečném oponentním řízení 

hodnoceny jako vynikající. Podařilo se vybudovat nové laboratoře a založit výzkumné týmy, ve 
kterých pracují převážně mladí pracovníci a které mají konkrétní výzkumný program. Pokračování 
vědeckých aktivit těchto týmů bude zajištěno jejich zahrnutím do výzkumných záměrů. Fakulta je 
nositelem 6-ti výzkumných záměrů: 

 
1. Inženýrské problémy biologie a medicíny 

MSM 210000012 (řešitel doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.) 
Výzkumný záměr je součástí záměru ČVUT Transdisciplinární výzkum v oblasti 
biomedicínského inženýrství. Základními tématy, řešenými na FEL, jsou: zpracování dat 
a informací, speciální přístrojová technika, vliv elektromagnetického pole na organismy, měření 
a senzorika v medicíně. 

2. Rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu 
MSM 212300013 (řešitel prof.Ing.Vladimír Mařík, DrSc.) 
Výzkumný záměr je zaměřen na komplexní rozvoj prostředků pro podporu inteligentního 
rozhodování a na moderní metody a techniky automatického řízení výrobních procesů. 

3. Výzkum v oblasti informačních technologií a komunikací  
MSM 212300014 (řešitel prof. Ing. František Vejražka, CSc.) 
V tomto výzkumném záměru jsou řešeny: matematické metody aplikovatelné v moderní 
komunikaci, datové struktury a architektury výpočetních a sdělovacích systémů, komunikační 
sítě, radiová a družicová komunikace, metody určování polohy apod. 

4. Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové 
technice 
MSM 210000015 (řešitel prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.) 
Předmětem výzkumného záměru je výzkum a vývoj metod, přístrojů a systémů, určených pro 
použití při měření ve vybraných odvětvích vědy a techniky. 

5. Tvorba a monitorování životního prostředí 
MSM 212300016 (řešitel doc. Ing. Rudolf Bálek, CSc.) 
Cílem záměru je vytváření optimálního klimatu prostředí – tepelná, světelná, akustická, pohoda 
čistého vzduchu apod.  

6. Výzkum efektivnosti a kvality spotřeby energie 
MSM 212300017 (řešitel prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc.) 
Výzkumný záměr je zaměřen na tyto oblasti: prognóza potřeby energie ve střednědobé 
a dlouhodobé perspektivě, formy přeměn energie s vysokou efektivitou a minimálními dopady 
na životní prostředí, spolehlivost a kvalita energetických systémů, nové zdroje energie, efektivní 
způsoby užití energie, moderní výkonové komponenty. 

 
Dotace určená pro výzkumné záměry přinesla fakultě v roce 2000 celkem prostředky ve výši 

46 412 tis. Kč (z toho fakulta získala 2 739 tis. Kč jako spolunositel sedmi dalších výzkumných 
záměrů). 

V průběhu roku 2000 vyhlásilo MŠMT ČR další program výzkumu a vývoje - Výzkumná centra. 
Na fakultě se o výzkumná centra ucházelo celkem 6 kolektivů. V náročné soutěži obstál projekt 
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LN00B096 Centrum aplikované kybernetiky, jehož navrhovatelem byl prof. Vladimír 
Kučera, DrSc. a další 2 projekty, jejichž vykonavatelem je jiná fakulta: centrum spalovacích motorů 
a centrum laserového plazmatu. Výzkumná centra znamenala v roce 2000 přínos 15 100 tis. Kč 
(z toho přínos projektu LN00B096 činil 7 803 tis. Kč). 

Fakulta v roce 2000 řešila 5 mezinárodních projektů, 44 granty GA ČR, 21 grant MŠMT ČR, 21 
grant FRVŠ a 41 interní grant ČVUT. Tyto projekty a granty fakultě přinesly spolu s výzkumnými 
záměry a výzkumnými centry celkovou podporu přesahující 115 mil. Kč. 

 
10.3.4 Zahraniční styky 

Těžiště mezinárodní spolupráce bylo opět ve výjezdech učitelů do zahraničí – účast na 
zahraničních vědeckých akcích, práce ve výborech těchto akcí a předsedání odborným sekcím, 
cesty v rámci programů Evropské unie (SOCRATES/ERASMUS, CEEPUS, COPERNICUS, 
COST, TEMPUS), přednáškové pobyty, příprava společných publikací a nových spoluprací, 
výstavy, letní školy, krátkodobé studijní pobyty a doprovod studentů na exkurse. Celkem se v roce 
2000 uskutečnilo 738 výjezdů, takže jsme zachovali vysoký počet výjezdů a pozitivní trend 
předchozích let (509 v roce 1996, 649 v roce 1997, 652 v roce 1998, 669 v roce 1999). 

Také studentská mezinárodní aktivita byla významná, i když co do počtu výjezdů i přijetí byla 
výrazně menší než aktivita učitelů. Zahrnovala především výměnné semestrální pobyty, doktorské 
studium a krátkodobé exkurze. V akademickém roce 1999/2000 studovalo na fakultě 
96 zahraničních studentů magisterského studia (buď v angličtině nebo v češtině), v akademickém 
roce 2000/2001 je to 175 studentů magisterského studia a 48 zahraničních studentů doktorského 
studia. Zvýšený zájem o magisterské studium je zejména ze Slovenska. Na dobu jednoho semestru 
nebo delší bylo v zahraničí v roce 2000 celkem 45 našich studentů, jednosemestrovou výuku na 
fakultě absolvovali 42 zahraniční studenti. 

V roce 2000 byla fakulta zapojena již čtvrtým rokem do programu Evropské unie 
SOCRATES/ERASMUS. V rámci institucionální smlouvy, kterou jako partnerská organizace 
tohoto programu uzavřelo ČVUT, podepsala fakulta pro akademický rok 1999/2000 celkem 
36 dvoustranných smluv. Příležitost vycestovat mělo 46 studentů a 46 učitelů, přijet mělo 
30 studentů a 26 učitelů. Ze strany fakulty se podařilo zvýšit využití smluv na více jak 90 %. Počty 
se nepodařilo naplnit zahraničním partnerům. Pro akademický rok 2000/2001 je podepsáno 
20 dvoustranných smluv s univerzitami v Německu, Belgii, Itálii, Francii, Řecku, Španělsku, 
Švédsku, Finsku, Slovensku a Velké Británii. Plánuje se výjezd 42 studentů a 28 učitelů. 

V prostorách fakulty pracovaly i v roce 2000 sekretariáty národních poboček IEEE (The Institute 
of Electrical and Electronics Engineers, USA) a IEE (The Institution of Electrical Engineers, UK) 
a výbor Českého národního komitétu IMEKO (International Measurement Confederation). V těchto 
institucích pracovalo 9 pracovníků naší fakulty, tři z nich jako předsedové zmíněných poboček. 

Fakulta byla pořadatelem nebo spolupořadatelem řady mezinárodních konferencí. Mezi 
nejvýznamnější patřily: 

Czech Pattern Recognition Workshop, 2. 2.–4. 2. 2000, 37 účastníků 
POSTER 2000, 22. 5.–26. 5. 2000, 50 účastníků 
19th Symphosium on Plasma Physics and Technology, 6. 6.–9. 6. 2000, 105 účastníků 
IMAPS-EUROPE Prague 2000, 18. 6.–20. 6. 2000, 204 účastníků 
3rd IFAC Symposium on Robust Control Design, 21. 6.–23. 6. 2000, 140 účastníků 
International Seminar on Power Semiconductors, 30. 8.–1. 9. 2000, 40 účastníků 
Biochemický sjezd, 7. 9.–10. 9. 2000, 200 účastníků 
Environmental Impact Assessment Prague, 11. 9.–14. 9. 2000, 200 účastníků 
Elektroenergetika 2000, 25. 9.–26. 9. 2000, 150 účastníků 
Central European Regional Contest, 9. 11.–12. 11. 2000, 220 účastníků 
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Už po několik let je významnou akcí fakulty studentská mezinárodní vědecká konference Poster. 
V roce 2000 se konala počtvrté. Celkem se na ni přihlásilo 135 účastníků, z nich bylo přijato 129, 
prezentováno a oceněno bylo 14 příspěvků. Zahraničních účastníků bylo 27 (Itálie 1, Maďarsko 5, 
SRN 15, Portugalsko 1, Slovenská republika 5). 

Fakulta byla pověřena i pořádáním středoevropského kola soutěže Central European Regional 
Contest (CERC) v letech 1998 - 2000. Soutěže CERC se v roce 2000 zúčastnily 53 universitní týmy 
z 8-mi zemí (Polska, Maďarska, Rakouska, Lotyšska, Slovenska, Chorvatska, Slovinska a České 
republiky), celkem 220 účastníků.  

 
10.3.5 Hlavní úkoly pro rok 2001 
Pedagogika: 
• stanovení počtu bakalářských a inženýrských oborů strukturovaného studia 
• vypracování učebních plánů strukturovaného studia 
 
Vědeckovýzkumná činnost: 
• rozšíření akreditace doktorského studijního programu o ústavy Akademie věd ČR 
 
Rozpočtová oblast: 
• výpočet rozpočtů kateder pro rok 2001 na základě hodnocení jejich pedagogických 

a vědeckovýzkumných výkonů 
• ověření, zda nová pravidla pro hodnocení vědeckovýzkumných výkonů kateder je možné zavést 

jednorázově, nebo zda je třeba je zavádět postupně nebo s odkladem 
• provedení studie optimálního rozdělení dotace na hlavní činnost mezi pedagogickou 

a vědeckovýzkumnou činnost 
 
Prostorová dislokace kateder: 
• dále postupovat v přebírání nadbytečných ploch od kateder s cílem jejich předávání katedrám 

s nedostatkem ploch 
 
Údržba a modernizace fakulty: 
• vybudovat další fakultní počítačovou studovnu s kapacitou přibližně 70 míst 
• modernizovat posluchárnu 135 a vybranou část fakultních prostor (okna, rozvody, podlaha) 
• zahájit komplexní rekonstrukci halových laboratoří s cílem ve větší míře než dosud je využívat 

pro celofakultní aktivity 
 
Informační systém: 
• rozšířit využití informačního systému také pro hodnocení pedagogických 

a vědeckovýzkumných výkonů kateder 
• průběžně zlepšovat přenos informací z informačního systému na www stránky fakulty 
 
Bezpečnostní systém: 
• rozšiřovat přístupový systém postupně tak, aby v cílovém stavu končil na vstupních dveřích 

kateder. 
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10.4  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
10.4.1 Koncepce a rozvoj fakulty 

Základním úkolem, před kterým stála FJFI v roce 2000, byla příprava na přechod ke 
strukturovanému studiu v duchu Boloňské deklarace. Tato vícestupňová soustava bakalářských, 
magisterských a doktorských studií, která má reagovat na měnící se potřeby praxe a ke které se 
vedení ČVUT přihlásilo, představuje pro FJFI mimořádně závažný předěl. Ten by měl završit 
postupný přechod od fakulty vychovávající relativně nevelký počet absolventů s velmi hlubokými 
znalostmi v daném oboru k fakultě, která bude poskytovat vzdělání mnohem většímu počtu studentů 
v širším spektru náročnosti. Za tímto účelem se připravují i nová studijní zaměření. Jedním 
z prioritních cílů fakulty přitom nadále zůstává výchova odpovídajícího počtu studentů v těch 
nejnáročnějších variantách studia. 

Významný koncepční rys fakulty standardně představuje velký podíl vědecko-výzkumné práce, 
do které jsou zapojováni nejen studenti doktorského, ale i ostatních studijních programů. 
Mezinárodní spolupráce ve vědecké oblasti je udržována na vysoké úrovni a je v mezích finančních 
možností fakulty maximálně podporována. 

Průběžně rovněž pokračuje zvyšování odborné kvalifikace pracovníků fakulty habilitačními 
a profesorskými jmenovacími řízeními. V roce 2000 se zastoupení profesorů a docentů mezi všemi 
učiteli fakulty podařilo dále zvýšit a poprvé v historii přesáhl jejich celkový podíl hodnotu 50 %. 
Podíl profesorů přitom dosáhl hodnoty 17,93 % (přepočtených), podíl docentů pak hodnoty 
33,36 % (přepočtených) z celkového počtu 70,18 (přepočtených) učitelů fakulty (nárůst proti roku 
1999 o 1,34). 

V roce 2000 fakulta požádala o akreditaci rozšíření doktorského studijního programu „Aplikace 
přírodních věd“ na celkem 8 ústavů Akademie věd ČR – Ústav informatiky, Ústav teorie informace 
a automatizace, Fyzikální ústav, Ústav fyziky plazmatu, Ústav jaderné fyziky, Ústav 
makromolekulární chemie, Ústav teoretické a aplikované mechaniky a Ústav fyzikální chemie 
Jaroslava Heyrovského. 

V oblasti výstavby se připravují další významné stavební úpravy budovy v Trojanově ulici. 
Jedná se jednak o nástavbu, jednak o rekonstrukci prostor doposud využívaných AVTC a VŠCHT, 
k jejichž uvolnění by mělo dojít v průběhu první poloviny roku 2001. Takto získaná užitná plocha 
bude činit celkem cca 1600 metrů čtverečních a umožní přesun dalších pracovišť fakulty do tohoto 
objektu. 

V letošním roce rovněž došlo k realizaci plánovaného bezúplatného převodu budovy, ve které 
sídlí FJFI a FD v Děčíně, z vlastnictví státu (okres Děčín) do vlastnictví ČVUT a správy FJFI. Bylo 
též výrazně vylepšeno připojení této budovy do sítě Internet přes CESNET. 

 
10.4.2 Pedagogická oblast 

Počet přihlášených uchazečů na fakultu oproti roku 1999 klesl z 1 392 na 1 026, mírný pokles 
vykázal i počet nově zapsaných studentů (375 místo 385). Výsledný mírný pokles celkového počtu 
studentů na fakultě je třeba považovat za nežádoucí jev, jímž je třeba se do budoucnosti zabývat. 

Pokles maturantů v roce 2000 se projevil na počtu přihlášených, přesto pokles celkového počtu 
nově zapsaných studentů je minimální. Nejvýznamnější akcí k propagaci studia na fakultě byl jako 
každoročně veletrh pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS’00 v Brně. Na rozdíl od ostatních 
fakult ČVUT měla FJFI už tradičně samostatný stánek, sousedící se stánkem ČVUT. Opět se FJFI 
zúčastnila též veletrhu pomaturitního vzdělávání AKADÉMIA’00 v Bratislavě, a to v podobném 
rozsahu jako na GAUDEAMU. Během veletrhu se expozice těšila velkému zájmu jak studentů, tak 
pedagogů a byly také navázány nové kontakty. Podařilo se zvýšit počet zapsaných studentů ze 
Slovenska a tím částečně kompenzovat úbytek českých studentů. Mimo výstavní aktivity byl 



10. Fakulty a další součásti 

organizován jarní a podzimní Den otevřených dveří, oba s velmi dobrou účastí středoškoláků. Dále 
pokračuje spolupráce se středními školami. Vysokou úroveň má zejména spolupráce s Gymnáziem 
Christiana Dopplera v Praze. Opět byl uspořádán úspěšný cyklus přednášek pro středoškoláky 
k jejich přípravě na přijímací zkoušky z matematiky a fyziky na vysokou školu. Nově byla 
zorganizována série odborněji zaměřených přednášek z oblasti výzkumné činnosti jednotlivých 
kateder. Přestože byla určena především středoškolským pedagogům, zúčastnili se jí též 
středoškolští studenti.  

Fakulta zajišťuje výchovu v bakalářském a magisterském studijním programu se společným 
názvem Aplikace přírodních věd v pěti studijních oborech, které se dále dělí na šestnáct zaměření. 
Jednotlivá zaměření nejsou však stejně obsažná, zatímco některá jsou jasně ohraničenými 
jednotkami blížícími se k samostatnému studijnímu oboru (FE), u některých je rozlišení jen velice 
malé (na KJCH, KJR). Již z pouhého počtu zaměření je patrná velká diverzifikace na fakultě 
pěstované výuky. K tomu přistupuje relativně velká šířka spektra pokrývané problematiky. 
Z hlediska studentů je tento stav žádoucí a individualizace studia je dále podporována velkým 
podílem povinně volitelných předmětů. 

Jedním z primárních cílů fakultní politiky by mělo být zvýšení počtu zahraničních studentů. 
Pohled na statistiku minulých let ukazuje, že jejich počet neodpovídá místu, které by FJFI v rámci 
ČVUT měla zaujímat. Přitom zahraniční studenti, a zejména absolventi doktorského studia, mohou 
často zprostředkovávat kontakty fakulty s předními zahraničními vědeckými pracovišti a jsou 
přínosem pro propagaci českého školství a vědy ve světě. Obecně zůstává zejména problém 
uchazečů, kteří by chtěli studovat v angličtině, ale pro jejich malý počet není možné 
z ekonomických důvodů otevřít paralelní anglické kursy. 

Jak již bylo zmíněno, vedle magisterského studia pokračuje na fakultě také (paralelní) bakalářské 
studium. Určité problémy s tímto typem studia zmíněné ve zprávě za r. 1999 přetrvávají. Je to 
především o poznání slabší průměrná úroveň uchazečů a následně i studentů. Dále je to relativně 
malý zájem o studium tohoto typu s výjimkou jediného zaměření „Softwarové inženýrství 
v ekonomii“, které se jak v Praze, tak na detašovaném pracovišti v Děčíně rozvíjí v souladu 
s očekáváními, s nimiž bylo založeno. A konečně je to nízká úspěšnost absolventů bakalářského 
studia při pokusu o studium v navazujícím inženýrském programu. 

V rámci přípravy strukturovaného studia byla iniciována na FJFI diskuse. Dospělo se k závěru, 
že se jeví pro fakultu nejvhodnější schéma 3 roky bakalářského studia a 3 roky návazného 
magisterského studia. 

Fakulta se rozhodla podpořit úsilí Českého komitétu pro kybernetiku a informatiku při propagaci 
European Computer Driving Licence v České republice zavedením nového předmětu Evropský 
standard počítačové gramotnosti a registrací pro oprávnění k provádění příslušných testů. 

Po řadu let již na FJFI působí centrum TEREZA pro podporu univerzitního studia zrakově 
postižených a zajišťuje program celoživotního vzdělávání Informační technologie pro zrakově 
postižené. 

 
10.4.3 Věda a výzkum  

Těžiště vědecké činnosti fakulty v r. 2000 spočívalo opět vzhledem k omezeným prostředkům 
fakulty ze státního příspěvku v řešení grantových projektů, které byly v mezích možností 
„institucionálními“ prostředky podporovány. Celková částka na resortních i vnějších grantech 
včetně zahraničních činila téměř 24 miliónů Kč (pokles  vůči roku 1999 o cca 2,5 milióny Kč). 
Bohužel se snížil podíl projektů GA ČR na cca 10,5 miliónů (z 12 miliónů v roce 1999 a 10 miliónů 
v roce 1998). Nejrozsáhlejšími grantovými projekty jsou jako v minulém roce projekty v rámci 
programu MŠMT ČR na podporu vědy na vysokých školách „Řízení jakosti při vývoji vysoce 
spolehlivých SW“ a „Laboratoř kvantitativních metod výzkumu památek“ a dále projekt ATLAS-
CERN. Oba projekty programu MŠMT prošly úspěšnou oponenturou na konci roku 2000 a budou 
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zahrnuty do projektů Výzkumných záměrů v příštích letech. Úspěšně proběhly i oponentury dalších 
grantových projektů. S řešením grantů souvisí i publikační činnost, větší část z uveřejněných cca 
350 článků v časopisech, konferenčních příspěvků a dalších publikací vznikla v návaznosti na ně. 

Fakulta v roce 2000 řešila 5 koordinovaných výzkumných záměrů, na dalších šesti výzkumných 
záměrech ČVUT participuje. Finanční objem na výzkumné záměry v roce 2000 byl cca 
22,8 miliónů ( v roce 1999 cca 14 miliónů). Výzkumné záměry se jeví jako významný přínos pro 
vědeckou činnost fakulty, neboť se snížila závislost vědecké činnosti na získaných grantech. 

V roce 2000 se fakulta stala spoluzakladatelem nově vzniklého celostátního Výzkumného centra 
laserového plazmatu (nositel – Fyzikální ústav AV ČR). 

Vědecko-výzkumné výsledky se fakulta snaží uplatnit v praxi formou několika desítek výstupů. 
Spolupracuje s mnoha výrobními podniky a institucemi jak v ČR, tak i v zahraničí. 

FJFI byla v r. 2000 organizátorem nebo spoluorganizátorem následujících konferencí: 
 

• ISRP-8, 8th International Symposium on Radiation Physics, Praha, 5. 6.–9. 6. 2000, 
160 účastníků ze 39 zemí. 

• 9th International Colloquium “Quantum Groups and Integrable Systems”, Praha, FJFI, 22–
24. 6.2000, 50 účastníků. 

• CRM+DI Workshop on Mathematical Physics, Praha, 18–21. června, (Collaboration meeting of 
the Centre de recherches mathématiques, Université de Montreal and the Doppler Institute, CTU 
Prague), 35 účastníků, organizovaný za spoluúčasti Montrealské Univerzity. 

• “9th International Student Winter School on Mathematical Physics”, Horní Polubný, 23–
27. 1. 2000, 30 účastníků. 

• „XXVI European Conference on Laser Interaction with Matter“, (v. http://eclim.fjfi.cvut.cz). 
• International Workshop on Optical Waveguide Theory and Numerical Modelling , 26–27 May 

2000, http://www.ure.cas.cz/dpt130/wsprg2k/wsprg2k.html. 
• Prague 2000 - Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination 

in Central and Eastern Europe, Praha, 12–14. září 2000, 726 účastníků (mezinárodní, ČVUT - 
spolupořadatel, doc. John - spolupředseda org. výboru, doc. Šebesta - člen výkonného výboru). 

• 52. sjezd chemických společností, České Budějovice, 17–20. září 2000, cca 500 účastníků, 
s mezinárodní účastí, doc.John - organizátor sekce 7 „Fyzikální chemie a chemická fyzika, 
jaderná a laserová chemie“). 

• NRC5 - Fifth International Conference on Nuclear and Radiochemistry, Pontresina, Švýcarsko, 
3.–8. 9. 2000, asi 300 účastníků (mezinárodní, prof. Beneš členem International Advisory 
Board, hodnotil a vybíral příspěvky do sekce Radionuklidy v životním prostředí). 

• XXIII. Dny radiační ochrany , Jáchymov, 28. 11.–1. 12. 2000, 180 účastníků, 
• Mezinárodní konference „Využívání a provoz školních reaktorů“, pořádaná KJR FJFI 

k 10. výročí zahájení provozu školního reaktoru VR-1, Praha, Menza 17. listopadu UK, 30. 11. 
až 1. 12. 2000, 160 účastníků. 

 
Mimoto FJFI uspořádala či podílela se na uspořádání cca 20 různých odborných seminářů a setkání. 
 
10.4.4 Zahraniční styky. 

V oblasti zahraničních styků pokračovala dosavadní rozvinutá spolupráce s řadou zahraničních 
universit a dalších institucí. Trvá např. spolupráce se zahraničními universitami (Université de 
Montréal Kanada, Technische Universität Clausthal,SRN, Universita Bialystok, Polsko, Universität 
Ulm, SRN, Universität Wien, Rakousko) v oblasti matematické fyziky, s Technickou universitou 
v Delftu (Holandsko) v oblasti aplikací radioanalytických metod, nebo pravidelná výměna studentů 
z katedry fyzikální elektroniky s Universitou v Hullu (Velká Británie), které jsou vzájemně 
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uznávány jako součást výuky. Dále pokračovala i dlouholetá spolupráce v oblasti materiálového 
inženýrství jak s EDF Chinon, tak s École Centrale Paris (Francie).  

Významnou zahraniční aktivitou je podíl fakulty na programech CERN, zejména projektech 
ATLAS a DIRAC. Další dlouhodobou mezinárodní spoluprací je aktivita v oblasti laserového 
měření družic, zastřešovaná European Space Agency, v jejímž rámci je provozována aparatura 
v laboratoři v egyptském Helwanu. Pokračuje také dvoustranná spolupráce s Japonskem v oblasti 
molekulárních věd. Fakulta se účastní v aktivitách International Atomic Energy Agency v rámci 
mezinárodního projektu výzkumu kombinovaných technologií při zpracování kapalných 
radioaktivních odpadů. Významné aktivity, jak vědecké, tak pedagogické, jsou soustředěny kolem 
školního reaktoru VR-1, např. participace na mezinárodním Halden Reactor Project. Další 
spolupráce je rozvinuta se Sibiřskou aerokosmickou akademií v Krasnojarsku a s Westsachsische 
Hochshule Zwickau. Rozvíjí se spolupráce s Forschungszentrum Karlsruhe, Institut für Nukleare 
Entsorgung, týkající radionuklidů v podzemních vodách. Spolupráce s Florida State University je 
zaměřena na spolupořádání série mezinárodních konferencí „International Symposium and 
Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe“, další projekty jsou 
řešeny prostřednictvím FSU pro US DOE. V rámci spolupráce s C.E.N. Saclay (Francie) jsou 
vyhodnocovány, interpretovány a publikovány výsledky experimentů realizovaných na protonovém 
synchrotronu SATURNE. V rámci spolupráce s FNAL Batavia (USA) je prováděn experiment D0 
na urychlovači Tevatron ve Fermi National Accelerator Laboratory. Rozvíjí se spolupráce 
s University of New Mexico. 

Byl podepsán, na úrovni rektora ČVUT a ředitele SÚJV, protokol č. 3191-2-99/2000 o přímé 
spolupráci mezi FJFI ČVUT a SÚJV Dubna. Jde o spolupráci na řešení tématu č. 05-2-0986-
92/2000 “Studium slabých a elektromagnetických interakcí při nízkých energiích”. 

Rozvíjí se spolupráce s BECHTEL BWXT Idaho, LLC (BBWI), Idaho National Engineering 
Laboratory, Idaho Falls, USA (v rámci prací řešených pro US Department of Energy) na studiu 
možnosti použití sorbentů s pojivou matricí na bázi modifikovaného polyakrylonitrilu při 
zpracování radioaktivních odpadů z vojensko-průmyslového komplexu v USA. 

V rámci dvouletého projektu „Austrian–Czech Contribution to the Research of X-Ray Laser 
Pumped by Electrical Discharge“ probíhala spolupráce s Technickou universitou v Grazu, v jejímž 
rámci byla provedena teoretická interpretace rentgenových spekter s časovým rozlišením, naměřená 
na TU Graz. 

 
10.4.5 Rekonstrukce, výstavba a investiční činnost 

Fakulta v roce 2000 dokončila dlouhodobou investici „Výtahy a rekonstrukce poslucháren“ ve 
středním traktu budovy v Trojanově ulici závěrečnou akcí – instalací další klimajednotky a jejím 
připojením na vzduchotechniku posluchárny 235. 

V budově v Břehové ulici byla realizována GO fyzikálních praktik a souvisejících pracoven 
pedagogů. Byla také rekonstruována zasedací místnost fakulty. Na rok 2001 je v dlouhodobém 
plánu ČVUT nadstavba zadního traktu v Trojanově ulici. V roce 2000 byla předána projektová 
dokumentace. Podaný stavební záměr však bude možné realizovat jedině tehdy, podaří-li se 
redislokace AVTC. Pro FS, která ještě stále v této budově drobně využívá stávající již naprosto 
zdevastovanou a rozměrově nevyhovující tělocvičnu, je pak zapotřebí nalézt vhodnou náhradu. 

 
10.4.6 Výhledy do následujícího roku 

Těžiště práce v příštím roce bude v přípravě kompletní reakreditace fakulty jak ve stávajících 
studijních oborech, tak v připravovaném strukturovaném studiu. Příprava podkladů pro reakreditaci 
bude vyžadovat nesmírnou pracovní kapacitu prakticky všech pracovníků fakulty. 
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10.5  Fakulta architektury 
10.5.1 Koncepce a rozvoj fakulty 

FA zavedla v minulém roce šestiletý učební plán. Na základě tohoto plánu byl zahájen studijní 
rok 2000-2001. V roce 2000 se na FA také začala používat nová metodika financování ústavů. Tím 
jednotlivé ústavy získaly samostatné rozpočty odvozené z výkonů v pedagogické a vědecké 
činnosti. 

V uplynulém roce také probíhala příprava strukturovaného studia. Konzultacemi se zahraničními 
školami se ověřovaly možnosti uspořádání této změny. Navržené řešení předpokládá tříleté studium 
bakalářské a tutéž délku u studia magisterského i doktorského. Připravovaný návrh počítá 
s dosavadním studijním programem architektura a urbanismus, v bakalářském stupni 
jednooborovým, ve stupni magisterském s více obory. To umožní nejenom určitou diferenciaci 
studia, ale zároveň i vyšší horizontální prostupnost s dalšími školami a fakultami. Po zavedení 
strukturovaného studia se předpokládá zvýšení každoročně přijímaných studentů na 300. Doktorské 
studium by zůstalo v dosavadní podobě. Definitivní řešení bude výsledkem projednání a schválení 
příslušnými orgány fakulty.  

 
10.5.2 Pedagogická oblast 

Studijní program „Architektura a urbanismus“ 
Magisterský studijní program, obor Architektura (35-01-T), prezenční forma. 
Na počátku roku byla provedena kontrola a novelizace přijímacího řízení, především 

u písemných částí (testů). Přijímacího řízení se v lednu a únoru 2000 zúčastnilo 548 uchazečů a do 
prvního bloku studia bylo přijato 200 řádných studentů. Do nově zavedeného šestiletého studijního 
plánu se zapsalo 191 studentů. Fakultu absolvovalo ve dvou termínech obhajob diplomních prací 
celkem 108 absolventů, kteří byli promováni inženýry architekty (40 absolventů v únoru 2000, 
68 absolventů v červnu 2000). Tradičně byla vždy po obhajobách zorganizovaná výstava 
diplomních prací ve dvoraně Fakulty stavební a architektury. Výstava sloužila jak pro prezentaci 
výsledků fakulty, tak i pro veřejnou kontrolu kvality absolventů. Podobně motivované byly 
i pravidelné semestrální veřejné výstavy studentských projektů, při kterých jsou výsledky 
pedagogické práce jednotlivých ateliérů bezprostředně srovnatelné a slouží studentům pro orientace 
při výběru ateliérů, do kterých se každý semestr zapisují. 

 
Příprava akademického roku 2000/01 
Návrh nového studijního plánu (Studijní plán 2000 - šestiletý), který se připravoval v průběhu 

roku 1999, byl VUR FA schválen a začala jeho příprava na zavedení v říjnu 2000. Byla 
vypracována „Pravidla pro přechod na studijní plán 2000“, podle kterých byli studenti - počínaje 
akademickým rokem 2000/01 - převedeni do nového studijního plánu. 

Ve spolupráci s AS FA byla doplněna  „Pravidla pro studium na Fakultě architektury ČVUT“ 
pro akademický rok 2000/01 a pravidla přijímacího řízení na FA ČVUT pro akademický rok 
2001/2. 

 
Komponenta Studium (KOS), matrika studentů 
Instalace programu (KOS), která byla zahájena počátkem listopadu 1999, pokračovala ještě 

v prvních měsících 2000. Část pro přijímací řízení byla již v činnosti. V průběhu letního semestru 
byl program upravován pro potřeby Fakulty architektury a byl vypracován harmonogram kroků, 
nezbytných pro přechod evidence studia do komponenty. Zavedení nového studijního plánu od října 
2000 bylo zároveň využito pro jednorázový přechod na novou komponentu. 

Paralelně byla podle potřeby a požadavků správce opravována data v matrice. 
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Strukturované studium 
Od listopadu se vedení fakulty zabývá možnostmi zavedení strukturovaného studia podle pokynů 

vedení ČVUT. Výsledky budou zahrnuty do připravované akreditace studijních programů FA na 
podzim 2001 a povedou pravděpodobně k postupnému zvyšování počtu přijímaných studentů. 

V souvislosti s výzvou rektora ČVUT, byla zahájena jednání mezi Fakultou architektury 
a Fakultou stavební o budoucnosti studijních programů Pozemní stavby a konstrukce, Pozemní 
stavby a architektura a Architektura a urbanismus. 

 
Celoživotní vzdělávání 
V roce 2000 byly na fakultě otevřeny nebo pokračovaly tyto kursy pro veřejnost: 
Doktorský studijní program  
 

10.5.3 Vědecká a výzkumná činnost 
Vědecká a tvůrčí aktivita se stala nedílnou součástí základních povinností akademických 

pracovníků fakulty. Zajišťuje se tak jejich kvalifikační růst, umožňuje integraci vědy s výukou 
a prezentuje fakultu na veřejnosti, nejenom odborné. Díky tomu má fakulta možnost vzdělávat 
doktorandy a garantovat řízení pro habilitace a jmenování profesorem. 

S ohledem na strukturu akademických pracovníků a vybavení pracovišť je výzkum a vývoj na 
fakultě zaměřen více do oblasti badatelské, orientující se na základní výzkum. Od roku 1999 jsou na 
fakultě na základě programu institucionální podpory výzkumu a vývoje ze strany státu v běhu tři 
výzkumné záměry: 
• Proměny urbanismu (garant doc. Mužík) – CEZ: J04/98: 210000026 
• Výzkum historické a současné architektury (garant doc. Škabrada) – CEZ: J04/98: 21450027 
• Modelové metody projektování (garant prof. Pospíšil) – CEZ: J04/98: 210000028 
 

V letošním roce proběhne zahraniční a interní oponentura výzkumných záměrů v rámci ČVUT. 
Z uvedených záměrů jsou dva mezifakultní v rámci ČVUT. Navíc fakulta spolupracovala na 

2 dalších záměrech, kde řešitelem je jiná fakulta ČVUT. 
 

10.5.4 Zahraniční styky  
Studium v cizích jazycích 
Činnost sekce proděkana pro zahraniční styky se v roce 2000 zaměřovala především 
• na stabilizaci a zkvalitnění cizojazyčné výuky, včetně větší náročnosti na přípravu studentů pro 

výjezd a na studium výměnných studentů na FA, 
• na zabezpečení dalšího rozšíření výměn studentů, zejména v rámci programů EU a výměny 

s KSU. 
 
Zapojení do programů Evropské Unie 
Od roku 1997 je Česká republika jako přidružený člen EU oprávněna účastnit se programů EU 
v oblasti vzdělávání 
• SOCRATES s podprogramem ERASMUS - mobilita studentů a pedagogů, intenzivní kursy, 

ECTS (Evropský systém transferu kreditů), společné vytváření učebních plánů 
• LEONARDO, zaměřený na spolupráci VŠ s podniky a organizacemi (stáže a výměny) 
V akademickém roce 1999/2000 proběhla výměna SOCRATES se 13 partnery. Vysláno bylo 
40 studentů, přijati 32 studenti. Novými partnery se staly školy v Benátkách, Cáchách, Frankfurtu, 
Valencii, Athénách a Soluni. Pro rok 2000/2001 došlo k dalšímu rozšíření a spolupráci se školami 
v Lyonu, Delftu, Helsinkách a Paříži. 
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V rámci programu LEONARDO I vyjelo na zahraniční stáž 8 studentů. 
Z programu středoevropských zemí CEEPUS se na FA uplatňuje jeho pasivní složka, tj. fakulta 
přijímá studenty a pedagogy z účastnických zemí (konkrétně z Rakouska a Maďarska). Aktivně 
programu CEEPUS naši studenti ani pedagogové zatím nevyužili. 
Vzhledem k specifickému zaměření FA mezi ostatními fakultami ČVUT seznam partnerů FA jen 
zčásti odpovídá všeobecně prioritním partnerům ČVUT. 
 
Ostatní výměny studentů 
Pokračovala výměna se školami v USA a Kanadě. Zejména výměna s Kansas State University 
umožňuje pravidelně několika studentům FA absolvovat semestr studia v USA. V roce 1999/2000 
vyjelo do Kansasu 10 studentů FA a na FA studovalo 5 amerických studentů, v roce 2000/2001 se 
předpokládá výjezd 7 studentů z FA a přijetí 21 studenta z Kansasu. Zájem americké strany 
o studium na FA vyvolává enormní nároky na kapacitu pedagogů schopných vyučovat v angličtině, 
popřípadě francouzštině a němčině. Mimoto přijímá FA také studenty, za které vyjeli v rámci 
recipročních smluv studenti z jiných fakult ČVUT (například dohoda ČVUT s University of New 
Orleans). 
Další školy umožňují pobyty našich pedagogů a studentů recipročně za organizaci letních škol 
v Praze; to se týká například Roger Williams University z USA. 
Mimoto pořádala FA několik krátkodobých studijních pobytů pro studenty v zahraničí, zpravidla na 
reciproční bázi, což umožnilo finanční dostupnost těchto akcí (Itálie – Florencie, Řím; Anglie – 
Londýn, Španělsko – Barcelona). 
Z rozpočtu zahraničních styků podporovala FA studium našich studentů v zahraničí příspěvky na 
cestu a popřípadě vložným (v případě seminářů nebo u soutěží). Pro tyto účely byly dodržovány 
Zásady pro financování zahraničních cest pracovníků a studentů FA ČVUT z rozpočtu zahraničních 
styků FA ČVUT. Výběr studentů pro výměnné programy se řídí Pravidly  pro výběr studentů na 
zahraniční pobyty organizované FA ČVUT. 
 
Cizojazyčná výuka na FA ČVUT 
Pokračovalo rozšiřování cizojazyčné výuky pro II. stupeň studia (4. a 5. ročník) na převážně 
dvousemestrální program. V roce 1999/2000 nabízela FA v angličtině 14 předmětů, ve 
francouzštině 3 předměty. Mimo to nabízelo ateliérovou výuku v angličtině 10 ateliérů, výuku ve 
francouzštině 7 ateliérů a v němčině 3 ateliéry, tedy celkem 20 ateliérů přijímalo zahraniční 
studenty, zpravidla navíc ke standardnímu počtu českých studentů. Vzhledem k lidské kapacitě 
pedagogického sboru došlo v řadě případů k rozdělení výuky na zimní a letní část, což odpovídá 
i převažující poptávce zahraničních studentů po dvousemestrálních pobytech. Nároky na kapacitu 
FA ČVUT se zvyšují vzhledem k zájmu studentů jiných fakult ČVUT o studium předmětů 
cizojazyčné výuky na FA.  
 
Samoplátci 
Počet samoplátců na FA ČVUT poklesl vlivem platné právní úpravy, která připouští studium 
samoplátců pouze v cizím jazyce, na nulu. Fakulta není za současných personálních a prostorových 
podmínek schopna zajistit ucelený program řádného studia ve světovém jazyku. Stávající nabídka 
výuky v cizích jazycích (především v angličtině) postačuje pouze na dva semestry magisterského 
studia.  
 
Účast v mezinárodních organizacích 
FA je členem Evropské asociace pro výuku architektů (AEEA, EAAE). Dále jsme řádnými členy 
Asociace evropských urbanistických škol (AESOP), kde byl doc. Maier v roce 2000 zvolen 
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vicepresidentem. Mimoto jsou někteří pedagogové individuálními členy profesionálních 
mezinárodních společností. 
Působení našich pedagogů v zahraničí 
V roce 2000 působili naši pedagogové především krátkodobě, a to jednotlivými přednáškami, 
v Německu (doc. Fanta), Francii (Ing. arch. Kotas), Itálii (doc. Fanta), Velké Británii (doc. Maier), 
Španělsku (doc. Maier), Rakousku (doc. Vorel) a Řecku (prof. Šlapeta). Řada pedagogů všestranně 
spolupracuje se slovenskými školami. Někteří pedagogové jsou činní v mezinárodních 
profesionálních organizacích. Možnosti prezentace výsledků práce FA na fórech v zahraničí a účasti 
na kongresech jsou omezeny finančními možnostmi. 
 
Čerpání a příjmy rozpočtu zahraničních styků FA ČVUT 2000  

 tis. Kč 
a) výdaje  
Přijetí zahraničních partnerů 2000 (ubytování, doprava, diety) 110 
celkové náklady 110 
z toho refundováno 0 
náklady FA 110 
Stálé poplatky a účast v mezinárodních organizacích 21 
celkem 21 
Cesty do zahraničí – pedagogové (dopr., ubyt., diety, pojištění) 411 
celkové náklady 411 
z toho refundováno 160 
náklady FA 251 
Cesty do zahraničí - studenti (dopravné, vložné - soutěže) 46 
celkové náklady 46 
z toho exkurze 46 
výuka 0 
soutěže (vložné apod.) 0 
z toho refundováno 0 
náklady FA 46 
Výdaje celkem  
b) příjmy  
Letní školy – pronájmy prostor, administrativní poplatky 22 
Přijetí zahraničních návštěv zprostředkovávané cestovními kancelářemi – pronájmy 
prostor, administrativní poplatky  

0 

jiné příjmy 273 
Příjmy celkem  295 

 
10.5.5 Hlavní úkoly pro rok 2001 

FA má neustálé problémy se svojí dislokací, které je nutno řešit nejen z hlediska současného 
stavu, ale především z hlediska budoucího rozvoje, který vychází z přípravy strukturovaného studia. 
Vyvstala otázka budoucího nájemného v objektu v Zikově ulici a dále nutnost vyklidit bez náhrady 
pracoviště Ústavu výtvarné tvorby v ulici Pod Juliskou. Tím se dále oslabuje možnost rozvoje 
fakulty, o kterou je vysoký zájem mezi uchazeči o studium. Ve smyslu uvedených údajů bude pro 
FA nutná revize jejího dlouhodobého záměru. 
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10.6  Fakulta dopravní 
10.6.1 Koncepce a rozvoj fakulty 

Fakulta ve své koncepci pedagogické i vědecké práce vychází z akreditovaných programů pro 
studium bakalářské, magisterské a doktorské a z dynamiky rozvoje oboru, z něhož vyplývají 
i požadavky subjektů dopravy a spojů na absolventy jednotlivých studijních programů. Základní 
struktura studia s povinnými teoretickými a průpravnými předměty se směrem k vyšším ročníkům 
zužuje a prostor dostávají oborové předměty, které profilují absolventy do čtyř oborů. Důraz je 
položen na projektově orientovanou výuku, kde studenti již od třetího ročníku získávají zkušenosti 
v samostatné i týmové tvořivé práci na projektech z dopravní i telekomunikační praxe. Učitelé při 
vedení studentů v projektech i v doktorském studiu čerpají ze svých vědeckovýzkumných 
zkušeností a současné spolupráce v rámci výzkumných záměrů fakulty i z vědecké práce 
podporované granty. 

Další rozvoj fakulty je ovlivňován a usměrňován následujícími aspekty: 
 

• Fakulta úzce spolupracuje s ostatními fakultami ČVUT a s Dopravní fakultou Jana Pernera 
Univerzity Pardubice. Své studijní programy formuluje na zásadách technického univerzitního 
vzdělávání, které vychází z vlastní vědecké práce pedagogů, doktorandů a spolupracujících 
vědeckých týmů. 

• V současnosti se již stabilizoval počet studentů ve všech formách studia a rozšiřuje se 
kombinované studium, o které je velký zájem v Praze i v Děčíně. Avšak rozvoj fakulty je 
poznamenán některými problémy spojenými s materiálním a prostorovým zabezpečením jak 
výuky, tak výzkumu. 

• Fakulta má ze všech tří “malých” fakult nejmenší nominální objem finančních prostředků 
připadajících na studenta. Brzdou rozvoje jsou podmínky přidělování dotačních prostředků, 
které vycházejí z údajů, kdy Fakulta dopravní vznikala. Finanční prostředky sotva pokrývají 
základní výuku, na budování chybějících laboratoří je nutno získávat prostředky jinými 
formami, např. ze zakázek v rámci doplňkové činnosti. To omezuje fakultu v rozvoji podmínek 
pro vědeckou práci, což nás následně vyřazuje v soutěži o granty, takže jsme v bludném kruhu. 
Snažíme se jej rozetnout spoluprací s podniky. 

• Fakulta dopravní, a tím také ČVUT, je jediným vysokoškolským pracovištěm s akreditovaným 
oborem z oblasti letecké dopravy v ČR. Dopravní obory - a to zejména letecký – jsou finančně 
velmi náročné a přesto v rozpočtu ČVUT není pamatováno na tuto prestižní oblast studia. 
Přitom výuka ve studijním oboru Provoz a řízení letecké dopravy ve specializaci Pilotní výcvik 
je velmi úspěšná, neboť ve výběrovém řízení pro ČSA bylo vybráno 5 účastníků této 
specializace pro piloty tryskových dopravních letadel. 

 
10.6.2 Pedagogická oblast 

V souvislosti s  akreditovanými studijními programy se úspěšně rozběhla výuka magisterského 
kombinovaného studia v oboru Management a ekonomika dopravy a telekomunikací. Byla zřízena 
nová katedra financování a ekonomie provozu. Volitelnost a náročnost předmětů ve všech 
studijních oborech je plně ponechána na katedrách. Toto se odráží i v přidělování dotačních 
prostředků na jednotlivá pracoviště fakulty. Systém hodnocení výkonů jednotlivých pracovišť by 
měl racionálním způsobem podpořit co možná nejhospodárnější čerpání prostředků na výuku. 

Bakalářský studijní program probíhá v 7 semestrovém bloku. Inženýrský blok studia byl 
prodloužen na 11 semestrů, přičemž 11. semestr je zaměřen svou výukovou skladbou na 
vypracování diplomové práce. 
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Údaje o počtech studentů 
Celkové údaje o počtech studentů podle studijních oborů (stav k 31 .10. každého akad. roku) 

 akademický rok 

 99/00 00/01 

Bc. studijní program „Dopravní technologie a spoje“ - prezenční forma 

obor logistika v dopravě a telekomunikacích 98 212 

Ing. studijní program „Dopravní inženýrství a spoje“  - prezenční forma 

bez oboru (1. a 2. ročník) 499 510 

obor  dopravní infrastruktura v území 178 206 

obor management a ekonomika dopravy a telekom. 213 252 

obor automatizace v dopravě a telekomunikacích 79 102 

obor provoz a řízení letecké dopravy 46 67 

Celkem: 1015 1137 

Ing. studijní program „Dopravní inženýrství a spoje“ - kombinovaná forma 

obor management a ekonomika dopravy a telekom. 15 66 

Ing. studijní program „Dopravní inženýrství a spoje“ navazující na bakal. stud. program - prezenční forma 

obor dopravní infrastruktura v území 5 5 

obor management a ekonomika dopravy a telekom. 12 15 

obor automatizace v dopravě a telekomunikacích 2 0 

obor provoz a řízení letecké dopravy 1 7 

Celkem: 20 27 

Celkem (bakalářské a magisterské studium): 1148 1351 

 
Počty absolventů v roce 2000 
16 studentů bakalářského studijního programu a 16 studentů magisterského studijního programu. 

Z důvodů zákona č.111/98 bylo magisterské studium prodlouženo o 1 semestr a absolventi se tak 
posunuli do roku 2001. 

 
Hlavní náplň pedagogické činnosti v uplynulém roce 
Zápisy a kontrola uzavření bloků studia, informace o přijímacím řízení a přijímací řízení, výběr 

do projektů, SZZ, promoce, přerušování a opětné zápisy do studia, ukončování studia, agenda 
zdravotního pojištění studentů, agenda stipendií studentů všech studijních programů, agenda 
vydavatelská (skripta, monografie, AV programy, MM programy). 

Zavedení nových předpisů podle zák. č. 111/1998Sb. umožnilo volnější rozhodování o žádostech 
a dalších záležitostech studentů, což přispělo k dalšímu zlepšení vztahů mezi úsekem pro 
pedagogickou činnost a studenty. Studenti uvítali zejména rozšíření možnosti studií na zahraničních 
vysokých školách s uznáváním kreditů, popř. semestru nebo dvou v rámci Evropského kreditového 
systému ECTS. Neustálé zjednodušování a zrychlování práce studijního oddělení a proděkana pro 
pedagogickou činnost umožnilo více se věnovat individuálním potřebám studentů a formální 
stránku věci ponechat na styku prostřednictvím počítačové sítě. 

Přínosem bylo otevření prvního ročníku kombinovaného studia a změna metodického řízení 
studijního oddělení v Děčíně. Vytvořením Ústavu pro bakalářská studia na odloučeném pracovišti 
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v Děčíně se podařilo získávat nové pedagogy do stálého pracovního poměru na fakultě a došlo ke 
kvalitativnímu rozvoji činnosti tohoto pracoviště. V případě speciálních předmětů však budou 
externisté nenahraditelní i v budoucnu. Byla navázána velmi dobrá spolupráce s radnicí v Děčíně, 
s Úřadem práce a s místními podnikatelskými kruhy, což přispěje k dalšímu rozvoji výukové 
činnosti tohoto ústavu. 

 
10.6.3 Věda a výzkum 

V této oblasti byl kladen důraz na účast v grantových a projektových soutěžích, neboť výsledky 
soutěží v minulosti nebyly vyhovující co do množství získaných grantů a přidělených finančních 
prostředků. Dále se tato činnost na fakultě týká řízení doktorského studia, evidencí interních 
i externích grantových projektů, přípravy podkladů a organizace zasedání vědecké rady FD, 
koordinace činností spojených s publikační databází fakulty Komponenta VVVS, organizace 
habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, přípravy podkladů pro návrhy na udělení 
externích a interních cen a medailí, zajišťování vnějších vztahů v oblasti vědy.  

Celkové účelové prostředky vynaložené na řešení grantů a projektů v roce 2000 činily 
2 177 715 Kč. Šlo o Fond rozvoje VŠ 2000 – 2 projekty, GAČR – 2 granty, Projekt Atlas CERN, 
Program PORTAL, EUREKA – 1projekt, PHARE-JEAN MONNET – 1 projekt. V roce 2000 
skončil projekt Posílení výzkumu na vysokých školách. 

Dále fakulta řeší 3 výzkumné záměry pro rok 2000 o celkové sumě finanční dotace 
6 722 000 Kč.  

 
Doktorské studium 
Celkový počet studentů v doktorském studijním programu s rozdělením podle studijních oborů 

a akademických roků je uveden v následující tabulce. 
 

Studijní obor: Technologie 
a management v dopravě
a telekomunikacích (T) 

Dopravní systémy 
a technika (D) 

Inženýrská informatika (I) 

Forma studia: prezenční 
forma 

kombin 
forma 

prezenční 
forma  

kombin. 
forma 

prezenční 
forma 

kombin. 
forma 

1999/2000 20 4 10 2 20 7 

2000/2001 21 10 10 6 21 8 

 
Státní doktorské zkoušky v roce 2000 vykonali 3 studenti v oboru T a 2 studenti v oboru I. 

 
V souvislosti s účinností zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách má fakulta akreditace pro 

habilitační a profesorské řízení v oborech: 
1. Dopravní systémy a technika    platnost akreditace do 22. 10. 2003 
2. Inženýrská informatika      platnost akreditace do 22. 10. 2007 
3. Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
             platnost akreditace do 22. 10. 2007 
 
V roce 2000 proběhla 2 habilitační řízení a 2 řízení ke jmenování profesorem. 
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Publikační činnost 
 

Katedra 611 612 613 614 615 616 617 618 619 630  

Knihy 1  1   2  1   5 

Sborník    3  1     4 

Články v časopise cizojazyčně  3   1   4    8 

Články v časopise česky 15 4  2 1  3 4  2 31 

Stati ve sborníku Workshop ČVUT     2   1 2   5 

Stati ve sbornících česky  17 5 5 10   5 3   45 

Stati ve sbornících cizojazyčně  10 1 2 14  4 3 10  11 55 

Vysokoškolské skriptum 1   1       2 

Technické normy        6   6 

Celkem 47 10 8 33 1 7 16 26 0 13  

 
10.6.4 Zahraniční styky a vnější vztahy 

V rámci zahraničních styků se uskutečnilo celkem 95 zahraničních cest. Z toho byla 21 cesta 
hrazena z rozpočtu fakulty, 10 cest bylo hrazeno z výzkumných grantů, 24 cesty byly hrazeny 
z prostředků výzkumných záměrů a 23 hradily plně cizí organizace. Z celkových nákladů 
(971 718 Kč) bylo z prostředků fakulty hrazeno 98 325 Kč (tj. 10 %) a z prostředků výzkumných 
záměrů 230 707 Kč (23 %). Většina cest se uskutečnila plně z prostředků cizích vysílajících 
organizací nebo za jejich významné spoluúčasti. Účelem většiny zahraničních cest byla aktivní 
účast (referáty, spolupořadatelství) na konferencích, zasedání mezinárodních výborů nebo komisí 
a mezinárodní vědeckovýzkumné programy. Z těchto cest byli 23 účastníci na mezinárodních 
konferencích a seminářích. 1 cesta, která byla podporována Rektorátem ČVUT, byla na University 
of Delft s cílem studovat zkušenosti se strukturovaným studiem. 

V roce 2000 se jako každý rok uskutečnil studentský mezinárodně-dopravní seminář MEPS2000 
(česko-rakousko-maďarský), tentokráte v Maďarsku v Szentedre. Tyto semináře jsou velmi 
úspěšnou reprezentací fakulty s možností mezinárodních kontaktů pro studenty a doktorandy. 

Studenti FD ČVUT se zúčastnili se svými projekty výstav: 
 

• NG Praha – Expozice moderního umění, říjen 2000 (solármobil) 
• Designe centrum ČR + MPO ČR „Soutěž o dobrý designe“, únor 2000 
• NTM Drážďany „100 let výroby nákladních automobilů v Kopřivnici“, únor/březen 2000 
• ČVUT Fakulta architektury „Studenti oboru PSA a jejich hosté“, prosinec 2000 
 

V rámci dlouhodobého programu mezinárodní spolupráce se uskutečnilo sedm cest do 
Švýcarska, C.E.R.N. Ženeva, projekt ATLAS. 

Další zahraniční cesty se týkaly aktivní účasti na zasedáních mezinárodních komisí. Např. 
komise pro normalizaci – mezinárodní zasedání v Norimberku a Grazu o problematice zavádění 
evropských norem do praxe, zasedání World Road Association v Paříži a cesty v rámci přípravy 
5. rámcového programu EU. Zahraniční cesty byly organizovány s ohledem na maximalizaci 
přínosu pro fakultu. Podporovány byly zejména výjezdy mladých pracovníků a doktorandů. Dále 
pak cesty s aktivní účastí na konferencích a cesty na zasedání pracovních skupin mezinárodních 
organizací, ve kterých naši pracovníci zasedají ve výborech a komisích. 
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Byla stanovena pravidla priority cest financovaných z prostředků fakulty – příprava 
strukturované výuky, příprava zapojení do mezinárodních projektů, zejména v rámci 5. rámcového 
programu a cesty mladých pracovníků a doktorandů. Pro školní rok 2000/2001 odjelo 15 studentů 
na zahraniční studijní pobyty. 

Fakulta má uzavřeny dohody o spolupráci s řadou institucí a výrobních firem, jako jsou České 
dráhy s.o., Škoda-Auto Mladá Boleslav a.s., Železniční stavitelství Praha a.s., Centrum dopravního 
výzkumu, ELTODO a.s. apod. V rámci nepedagogických činností se fakulta zaměřovala na 
zpracování odborných posudků a dalších činností v rámci doplňkové činnosti, konané na základě 
živnostenských oprávnění. Zpracovala zadané úkoly pro řadu podnikatelských subjektů, pro některé 
z nich opakovaně. 

V rámci dohod o spolupráci bylo na FD ČVUT přijato 16 profesorů zahraničních universit 
a významných odborníků. 

 
10.6.5 Rekonstrukce, výstavba a investiční činnost 
 Přehled investičních a rekonstrukčních akcí realizovaných v r. 2000 
• skončení a kolaudace rekonstrukce půdních prostor využívaných jako laboratoře a výukové 

prostory v budově v Praze 1, Konviktská 20, 
• oprava jedné poloviny střechy budovy v Praze 1, Konviktská 20 (hrazeno z havarijního fondu 

MŠMT). 
 
 Přehled investičních a rekonstrukčních akcí plánovaných k realizaci v r. 2001 
• zahájení projekčních a stavebních prací na realizaci bezbariérového přístupu (vnější výtah) do 

budovy a s tím spojené rekonstrukční práce sociálního zařízení; rekonstrukce posluchárny - vše 
v budově v Praze 1, Konviktské 20, 

• zahájení projekčních a stavebních prací na realizaci osobního výtahu; rekonstrukce sociálního 
zařízení; přestavba tělocvičny na stupňovitou posluchárnu - vše v budově v Praze 2, Horská 3. 

 
10.6.6 Cíle fakulty v roce 2001 
• Připravit reakreditaci stávajících studijních programů a akreditaci studijních programů 

strukturovaného studia (předpoklad Bc. 4 roky, Ing. 2 roky, PhD. 3 roky). 
• Snížit počet nabízených předmětů, odstranit duplicity a sledovat jejich obsazenost. 
• Zvýšit efektivnost projektově orientované výuky koncentrací projektů na řešení rozhodujících 

souborů problémů v oblasti dopravy a telekomunikací.  
• Rozšířit počet moderních počítačových učeben a laboratoří pro výuku studentů a pro vědeckou 

práci. 
• Vybavit laboratoře v suterénu v Konviktské, aby zde bylo možné instalovat laboratorní zařízení 

pro výuku dopravního provozu na železnici a modelování dopravních řešení. 
• Ve spolupráci s ministerstvem dopravy a spojů a ČSA vytvořit podmínky pro zvýšení počtu 

absolventů specializace Pilotní výcvik. 
• Zmodernizovat prostředí pro výuku v Děčíně a ve spolupráci s tamními správními a 

průmyslovými subjekty vytvořit podle jejich požadavků ucelenou nabídku celoživotního 
vzdělávání včetně rekvalifikačních kursů. 
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10.7  Masarykův ústav vyšších studií 
10.7.1 Koncepce a rozvoj ústavu 

Jádrem činnosti MÚVS jsou studijní programy pořádané pro absolventy vysokých škol zaměřené 
na výuku a tréninky manažerských znalostí a dovedností. Jsou to tedy programy, které navazují 
na znalosti získané předchozím studiem posluchačů. Cílem ústavu je, aby se nadále rozvíjel 
„evropský“ charakter těchto programů. Již nyní je přibližně polovina výuky zajišťována 
zahraničními, převážně evropskými odborníky, absolventi získávají evropský univerzitní diplom 
vydávaný britskou Sheffield Hallam University (SHU). Výuka je organizována podle standardů 
ČVUT a SHU, přičemž je evaluován SHU. Pro další rozvoj v tomto směru považujeme za klíčové 
zvyšování počtu „evropských“ a obecně zahraničních studentů v manažerských programech, neboť 
ti se jich zúčastňují zatím v malém počtu. 

V oblasti manažerských programů jsme připravili pro několik vybraných podniků dlouhodobé 
vzdělávací programy charakteru celoživotního vzdělávání, s nimiž se zúčastníme výběrových řízení. 

S manažerskými programy úzce souvisí výuka jazyků, především angličtiny, kde usilujeme 
o dobrou jazykovou připravenost potenciálních posluchačů manažerských programů. 

Je potěšitelné, že se zvyšuje počet zájemců o bakalářské studium „Učitelství odborných 
předmětů“, které se podrobí v roce 2001 re-akreditaci. 

Pro celkovou činnost MÚVS je podstatné, že (kromě bakalářského studia) získává veškeré 
prostředky pro zajišťování výukových programů ze školného, sponzorských příspěvků a jinou svojí 
honorovanou aktivitou. To dává ústavu charakter podnikatelské jednotky se všemi pozitivními 
důsledky: dobře ovládáme svoje náklady, všechny složky ústavu jsou efektivní, neboť jinak by se 
„neuživily“, zvládáme úspěšně profesionální marketing. Díky tomu je ústav velmi flexibilní 
a dynamický, což naši zákazníci oceňují. 

 
10.7.2 Pedagogická činnost 
Tříletý program Master of Business Administration  
Kurz pořádaný ve spolupráci se Sheffield Hallam University (kombinované studium). Program se 
zaměřuje na univerzální discipliny managementu a je doplněn intenzivní výukou Business English. 
Je zakončen titulem MBA udělovaným Sheffield Hallam University. 
 
Tříletý program Master of Science in Strategic Human Resources Management 
Manažerské studium specializované na oblast řízení lidských zdrojů je pořádáno ve spolupráci 
s Sheffield Business School a s Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů. Je zakončeno 
titulem MSc.udělovaným Sheffield Hallam University. 
 
Bakalářské studium Učitelství odborných předmětů (inženýrská pedagogika) 
Bakalářské pedagogické studium je zajišťováno na MÚVS ČVUT prostřednictvím ústavu 
inženýrské pedagogiky MÚVS ve dvou variantách: 
• Formou prezenčního pedagogického studia pro denní studenty vyšších ročníků ČVUT, kteří 

studují po dobu 4 semestrů. 
• Formou kombinovaného pedagogického studia pro inženýry - absolventy vysokých škol 

technických, kteří na středních školách již učí nebo o této profesi výhledově uvažují. 
 
Výuka jazyků (JASPEX) 
Součástí vyšších studií je na MÚVS také odborná a specializovaná výuka jazyků – angličtiny 
a němčiny. Vzhledem k tomu, že se jedná o studium, které probíhá v malých skupinách a je 
profesně orientováno, má zájem pedagogických pracovníků - učitelů i odborníků z praxe stále 
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stoupající trend. Studium má potřebnou akreditaci MŠMT a zájemci se proto hlásí z celé republiky. 
Ústav má oprávnění pořádat státní jazykové zkoušky z jazyka anglického a z jazyka německého. 
 
Certifikát pro tréninkovou praxi 
Desetidenní program je určen pro ty, kteří ve svých firmách nebo v konzultantské praxi trénují, 
školí a instruují a také příslušné aktivity projektují. Program je akreditován britským Institute of 
Personnel Development, absolventi získávají diplom tohoto prestižního institutu. 
 
10.7.3 Vědecká a výzkumná činnost 

Výzkumná činnost se soustřeďuje na úkol „Řízení lidských zdrojů v průmyslových podnicích 
technicky vzdělanými manažery“. 

Výzkumný tým MÚVS pod vedením doc. Ing. Jana Petra, DrSc. provádí dlouhodobý výzkum 
v oblasti přípravy technicky orientovaných manažerů na řízení lidí. Celý výzkum, který započal 
v roce 1999, je rozvržen na 5 let. Byl zařazen mezi státem podporované Výzkumné záměry pod 
evidenčním kódem CEZ:J04/98:219070032. Podílí se na něm 8 odborných pracovníků. 

Východiskem pro výzkum je hypotéza, že postoje, znalosti a postupy manažerů ze zvolené 
skupiny výrazně ovlivňují úroveň řízení podniků v české ekonomice. Všeobecně je dnes ve světě 
lidský potenciál ve firmě považován za nejcennější a jeho rozvoj a řízení je klíčovou kompetencí 
manažera. V předchozím období byl tento fakt podceňován v podnikové praxi a samozřejmě i ve 
studijních plánech. Zjištění skutečného stavu a vytvoření efektivního výukového programu pro 
studenty je přínosné pro ČVUT, další vzdělávací instituce i rozvoj celé ekonomiky. 

 
10.7.4 Zahraniční styky 

Většinu svých výukových programů ústav vyvíjí a zajišťuje se zahraničními partnery. 
Nejvýznamnější je velmi intenzivní spolupráce se Sheffield Hallam University, především s její 
složkou Sheffield Business School. Úspěšná je spolupráce s britským Institute of Personnel 
Development. 

Na základě svého renomé a rozvinutých zahraničních vztahů byl MÚVS přizván ke spolupráci 
s European Fundation for Management Development (EFMD Brusel) na projektu „Strategický audit 
manažerských škol“. 

Pro studenty a učitele RAMAPO College New Jersey USA pořádáme každoročně školu 
mezinárodního marketingu. Podobnou akci pořádáme každoročně také pro Lehigh University. 

 
10.7.5 Hlavní úkoly pro rok 2001 
• Získat dostatek studentů pro manažerské programy. 
• Inovovat program MBA a úspěšně jej validovat a získat britskou akreditaci. 
• Úspěšně re-akreditovat bakalářské studium Učitelství odborných předmětů. 
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10.8  Kloknerův ústav 
10.8.1 Koncepční změny a rozvoj ústavu 

V roce 2000 byl rozpočet Kloknerova ústavu silně ovlivněn změnou metodiky rozpisu dotace 
prostředků státního rozpočtu. Protože propad přidělených prostředků ze SR byl vysoký, přijal 
Rektorát ČVUT opatření ke snížení tohoto propadu a poskytl Kloknerovu ústavu prostředky ze své 
doplňkové činnosti v celkové výši 2 964 tis. Kč. Díky tomuto opatření skončilo hospodaření 
Kloknerova ústavu v roce 2000 vyrovnaným rozpočtem. Veškeré prostředky vytvořené doplňkovou 
činností a finančním hospodařením Kloknerova ústavu byly použity ke krytí výdajů činnosti hlavní.  

Oproti roku 1999 se díky organizačním opatřením snížil počet THP pracovníků Kloknerova 
ústavu. Čerpání mzdových prostředků, přes navýšení platů v IV. čtvrtletí, nepřekročilo náklady roku 
1999 a bylo naopak o cca 300 tis. Kč nižší. Doplňková činnost přinesla Kloknerovu ústavu výnosy 
v celkové výši 9 280 tis. Kč. Díky finančnímu hospodaření ústavu s peněžními prostředky na účtech 
v Komerční bance byly rozpočtové prostředky celkově navýšeny o 1 036 tis. Kč. Pokles o cca 
200 tis. Kč byl způsoben snížením úrokových sazeb. 

 
V rámci modernizace přístrojového vybavení ústavu: 
• došlo k rozšíření experimentálního vybavení zkušebny o jednokanálový řídící systém, který 

umožňuje provádět souběžně dva typy zkoušek nezávisle na sobě (tím se zvýšila i kapacita 
zkušebny), 

• souběžně s řídícím systémem byl posílen i zatěžovací systém o další hydraulický válec, 
• měřící řetězce byly rozšířeny o přesné potenciometrické snímače dráhy, které umožní provádět 

experimenty s vyšším počtem snímačů, 
• byla pořízena výkonná míchačka s nuceným způsobem míchání pro přípravu betonové směsi 

pro normová betonová zkušební tělesa, 
• bylo vyřešeno vodní uložení betonových zkušebních těles s odpovídajícím teplotním režimem. 
 

V rámci doplňkové činnosti pokračovaly v KÚ aktivity celoživotního vzdělávání pořádáním řady 
postgraduálních kurzů. Byla prováděna expertní činnost pro řadu podnikatelských subjektů jak 
z ČR, tak i ze zahraničí, a v rámci soudně znaleckého oprávnění v oboru stavebnictví - pro 
diagnostiku, analýzu poruch a zkoušky betonových, ocelových, dřevěných a zděných objektů 
a jejich částí byly zpracovány posudky pro státní správu. Velké aktivity byly rozvíjeny při zavádění 
nových evropských norem pro navrhování, kde je ústav zodpovědným pracovištěm. 

 
10.8.2 Pedagogická činnost 
V současné době je v ústavu 22 doktorandů, z toho 3 interní, v oborech: 
• mechanika tuhých a poddajných těles, 
• konstrukce a dopravní stavby, 
• pozemní stavby. 
 
V roce 2000 byly obhájeny 2 doktorské disertační práce: 
 

[1] Fidranský P.: Kritické zhodnocení použitelnosti základních diagnostických metod pro 
hodnocení vybraných vlastností železobetonu na speciálních energetických stavbách. 
[2] Marková J.: Spolehlivost ohýbaných železobetonových prvků s ohledem na šířku trhlin. 
 
Dále byly předloženy další 2 doktorské disertační práce, jejichž obhajoba je vypsána na počátek 
roku 2001: 
 

[1] Kolísko J.: Krátká polypropylénová vlákna aplikovaná v cementových maltách a betonech. 
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[2] Hrabánek M.: Složení podzemních vod ve vztahu k jejich působení na beton. 
 

Řada pracovníků ústavu se podílí na výuce na stavební fakultě ČVUT v inženýrském 
a doktorandském studiu, zejména na katedře stavebních hmot, betonových konstrukcí a mostů, 
stavební mechaniky, oceli a katedře pozemních staveb. 

 

Na základě dlouhodobých odborných zkušeností pracovníků KÚ byly v ústavu pořádány v roce 
2000 tyto vzdělávací kurzy, na kterých jsou posluchači seznamováni s nejnovějšími poznatky 
v daném oboru: 
• Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí I, 
• Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí II, 
• Vady a poruchy – poučení z chyb, 
• Trvanlivost betonu a železobetonu - procesy porušování a způsoby zajištění trvanlivosti, 
• Reakce kameniva s alkáliemi v betonu, 
• Trvanlivost betonu a železobetonu - reakce kameniva s alkáliemi v betonu, 
• Vlastnosti betonu a jeho zkoušení, 
• Zkoušení stavebních hmot a konstrukcí, 
• Sanace vlhkých staveb, 
• Hodnocení stavu stavebních hmot a konstrukcí - vady a poruchy, příklady z praxe.  
• Navrhování konstrukcí podle nových evropských předpisů - podle Eurokódů, 
• Vláknové kompozity. 
 

Tyto kurzy zvyšují prestiž ústavu u odborné veřejnosti a současně přinášejí i další zakázky, 
prováděné v rámci doplňkové činnosti. 

 
10.8.3 Věda a výzkum 

Vědecké a výzkumné aktivity pracovníků byly zaměřeny na problematiku spolehlivosti 
stavebních soustav, teorii konstrukcí betonových, kovových, plastových a zděných, mechaniku, 
geotechniku, materiálové inženýrství, zkoušení materiálů a diagnostiku konstrukcí a měřící metody.  

V rámci této problematiky byly řešeny následující výzkumné záměry: 
 

Řešitel VZ KÚ 
CEZ:J04/98:210000029 Rizikové inženýrství a spolehlivost technických systémů  
Řešitel VZ: doc. Ing. Milan Holický, DrSc. 
 

CEZ:J04/98:210000030 Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních 
         vlastností staveb.  
Řešitel VZ: doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. 
 
Spoluřešitel VZ 
CEZ:J04/98:210000004 Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií  
         (FSv - doc. Luxemburk)  
Spoluřešitel VZ za KÚ: Ing. Petr Bouška, CSc. 
 

CEZ:J04/98:210000015 Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich 
         aplikace v přístrojové technice (FEL - prof. Haasz)  
Spoluřešitel VZ za KÚ: Ing. Miroslav. Černý, CSc. 
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Celkové výsledky vědeckovýzkumné činnosti podpořené výzkumnými záměry a grantovými 
projekty jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

Agentura Počet grantů Kč 

Fond ministra 1 980.000,- 

Grantová agentura ČR 18 5 364 000,- 

COST 1 330 000,- 

MPO ČR 1 110 000,- 

MDS ČR 1 270 000,- 

FRVŠ 1 178 000,- 

IGA ČVUT 6 368 600,- 

Výzkumné záměry 4 6 633 000,- 

MŠMT – INGO 1 90 000,- 

MŠMT res.výzkum 1 160 000,- 

Leonardo da Vinci 1 461 615,- 

GDX Jean Monnet 1 35 778,- 

CELKEM 37 14 980 993,- 

 
I přes pokles počtu grantů oproti r. 1999 došlo ke zvýšení finančního objemu v celkové výši 
o 2 225 tis. Kč. 
Velký význam má pro KÚ expertní činnost a zkušebnictví. 
 

Z významných aktivit lze uvést: 
• pasportizace objektů zasažených novou výstavbou trasy metra, 
• kontrolní činnost při přestavbě objektu Slovanský dům, 
• zatěžovací zkoušky 4 železničních mostních konstrukcí u Chocně, 
• statický průzkum střešní konstrukce strojovny EOP a.s., 
• dlouhodobé monitorování komínů EPRU I (200m) a EPRU II (300m), 
• měření dynamických účinků stavebního provozu na budovy ŽB, 
• kontrolní činnost při rekonstrukci chladicí věže č. 4, 
• průzkum, hodnocení stavu a rozsahu opravy objektu Okresního soudu Plzeň, 
• hodnocení stavu mostů přes železniční trať v Lounech, Říční ulice, stanovení zatížitelnosti 

mostů, 
• posouzení základů a opěrné zdi v objektu Kaufland-Sokolov, 
• chemický průzkum objektu „A“ Hergetovy cihelny v Praze 1, 
• lokalizace zdroje kontaminace ovzduší amoniakem v prostorách vrátnice závodu REHAU 

s. r. o., Moravská Třebová, 
• hodnocení přídržnosti vnitřních omítek domů U zelené žáby a U tří bubnů v Praze 1, 
• překlady evropských norem v oblasti sanace, 
• komplexní zkoušky a kontrola kvality pórobetonové hmoty Granisol, 
• posuzování i s návrhem protihlukové stěny při výstavbě dálnic a odrušení občanské výstavby, 
• zpráva o měření vibrací základu TG1 v teplárně v Kralupech nad Vltavou, 
• zpráva o měření vibrací absorbérů odsíření č. 1 a č. 2 v Elektrárně Dětmarovice, 
• matematický model klapkových uzávěrů přelivu přehrady Křižanovice. 
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10.8.4 Zahraniční a vnější styky  
Zahraniční styky se v roce 2000 dále úspěšně rozvíjely. Velmi významná je aktivní činnost 

Kloknerova ústavu v těchto mezinárodních nevládních organizacích: 
 

• CIB – Mezinárodní rada pro stavební výzkum, 
• IABSE – Mezinárodní společnost pro mosty a inženýrské konstrukce, 
• RILEM – Mezinárodní sdružení zkušebních laboratoří materiálů a konstrukcí, 
• ISO – Mezinárodní organizace pro standardizaci, 
• CEN – Evropská komise pro normalizaci, 
• WTA – Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a památkové objekty. 
 

Dále se pracovníci ústavu podíleli a podílejí na řešení mezinárodních projektů v rámci programu 
Leonardo da Vinci (vedoucí řešitel), GDX Jean Monnet a COST 345 (členství v management 
committee). 

Významná byla expertní činnost – např. se v Kloknerově ústavu prováděly "Zkoušky 
transportních kontejnerů pro transport zboží“ jako zakázka pro firmu Carl Götz GmbH Bamberk, 
SRN, "Kontrolní zkoušky mechanických vlastností předpínacích tyčí HPT 32 a 40 mm“ pro firmu 
Freysinet Itálie, "Zkoušky izolátorů“ pro firmu CERAM Rakousko a Francie, "Zkoušky na odolnost 
betonových povrchů vůči rozmrazovacím solím", "Kontrolní zkoušky předpínacích lan" pro firmu 
GOLDBECK GmbH SRN, "Zkoušky elektrovodičů" pro firmu WDI Westfälische Drath Industrie, 
SRN, "Dynamické měření základu TG 3" pro Elektrárnu Vojany SR a "Kontrolní činnost při 
rekonstrukci vnitřní vyzdívky komína (170 m)" pro Teplárnu Martin SR. 

 
10.8.5 Hlavní úkoly pro rok 2001 
V rámci rozvoje Kloknerova ústavu má vedení KÚ tyto priority: 
akreditovat studijní doktorský program 36 - V Stavební inženýrství ve studijních oborech: 
• nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách, 
• teorie konstrukcí, 
• mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí, 
začlenit odborné kurzy pořádané KÚ do koncepce celoživotního vzdělávání ČKAIT, 
modernizovat následující přístrojové vybavení experimentálních laboratoří KÚ: 
• pořídit zatěžovací zkušební systém pro základní zkoušky betonových těles, 
• repasovat zastaralé hydraulické systémy (10 MN, který při vyšších zatíženích selhává, Instron 

250 kN, jehož elektronický řídící systém je nespolehlivý; 500 kN MTS, kde hlučnost čerpadla 
zcela neodpovídá hygienickým požadavkům), 

• úpravou rozšířit zkušební systém pro laboratoř mechanické zkušebny (čelisti pro lana; torzní 
siloměr), 

• vyřešit vlhké uložení betonových zkušebních těles v komoře s definovanou vlhkostí, 
ve spolupráci se správcem objektu provést generální opravu střešní konstrukce malé zkušebny KÚ, 
která je v havarijním stavu, 
v rámci oslav 80. výročí založení KÚ uspořádat mezinárodní konferenci "Kompozity 
v materiálovém a konstrukčním inženýrství" (3.–5. 6. 2001) a konferenci s mezinárodní účastí 
"Sanace a rekonstrukce staveb 2001" (6.–7. 11. 2001). 
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10.9  Výpočetní a informační centrum 
V souladu s koncepcí činnosti se Výpočetní a informační centrum v roce 2000 zabývalo více než 

třiceti sledovanými úkoly a činnostmi v 6 základních oblastech aktivity pracoviště. 
 

10.9.1 Počítačové sítě 
Počítačová síť ČVUT existuje již téměř 10 let a zhruba od roku 1996 se stala neodmyslitelnou 

součástí infrastruktury vysoké školy. Je rozvedena ve všech hlavních budovách a jsou k ní 
připojeny osobní počítače většiny tvůrčích a administrativních pracovníků, počítačové učebny 
a laboratoře. Páteřní část sítě ve vysokoškolském areálu v Dejvicích je realizována na optických 
vláknech a také objekty mimo tento areál jsou k hlavnímu uzlu počítačové sítě školy připojeny 
převážně optickými spoji. Počítáme-li i studentské počítače na vysokoškolských kolejích ČVUT, je 
v současnosti v síti téměř 11 tisíc počítačů. Každému připojenému uživateli síť umožňuje používat 
elektronickou poštu, přenášet soubory, vstupovat do veřejně přístupných databází a využívat bohaté 
informační zdroje počítačových sítí celého světa. Síť zcela běžně používají doktorandi a studenti, 
kteří jsou na převážné většině oborů k používání sítě soustavně vedeni a kteří ji velmi intenzivně 
používají jak ve studiu a v práci na katedrách, tak ke vzájemné komunikaci a k rozšiřování svého 
obzoru. Výraznými podsítěmi sítě ČVUT jsou studentské sítě na kolejích, které byly zřízeny ve 
spolupráci se  Studentskou unií ČVUT. Sledovanými činnostmi v této oblasti v roce 2000 byly: 
• provoz a rozvoj počítačové sítě ČVUT 
• zajištění vnější konektivity sítě ČVUT 
• provoz a rozvoj lokální sítě v budově Rektorátu ČVUT. 

 
10.9.2 Superpočítačové aktivity 

Počítačový komplex IBM SP2, který byl ve VIC instalován v roce 1995, patří k nejvýkonnějším 
počítačům v České republice a je jedním z mála, který se o skutečně náročné výpočty může alespoň 
pokoušet. Poskytuje výpočetní kapacitu především pro takové vědecké projekty, které k řešení 
problémů používají extrémně náročné výpočty, avšak zároveň je pro svou výjimečnost 
i významným prostředkem pro přípravu uživatelů v paralelním zpracování úloh z nejrůznějších 
oblastí. Výpočetní komplex se pro své vlastnosti stal vhodnou základnou pro instalaci velkého 
množství unikátního programového vybavení, které může být výhodně sdíleno více uživateli. 
Instalované programové vybavení umožňuje efektivní práci zejména v oblasti matematického 
modelování, proudění, technické mechaniky a chemického inženýrství. Počítačový komplex proto 
velmi aktivně používají desítky uživatelů z celé řady českých vysokých škol a zájem o služby 
superpočítačového pracoviště výrazně přesahuje jeho možnosti. V průběhu uplynulých dvou let byl 
počítačový komplex IBM SP2 rozšířen o další uzly a rychlost všech jeho uzlů byla zhruba 
zdvojnásobena. V roce 2000 byly superpočítačové aktivity členěny do tří dílčích činností: 
• zajištění provozu výpočetního komplexu IBM a jeho rozvoj (podpora výzkumného záměru), 
• podpora náročných výpočtů přes WWW, 
• náročné numerické výpočty a paralelní programování (výzkumný záměr). 
 
10.9.3 Informační systémy 

Projektování a provozování informačního systému pro řízení a správu ČVUT je jednou 
z nejdůležitějších aktivit VIC, která se realizuje ve třech základních směrech, kterými jsou provoz 
stávajících čtyř komponent (Finanční informační systém, Pracovníci, mzdy a sociální věci, Studium 
a Věda a výzkum, vnější styky), vytvořených na zakázku dodavatelskými firmami, systémová 
integrace, tj. zabezpečování systémových návazností mezi jednotlivými komponentami a úlohami, 
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a v neposlední řadě selektivní poskytování informací všem oprávněným uživatelům na řídicí úrovni 
školy a fakult. Nedílnou součástí informačního systému pro řízení a správu je postupně budovaný 
intranetový informační systém, který bude obsahovat absorbované externí a produkované vnitřní 
informace, a to omezeně (selektivně) přístupné i veřejné. V návaznosti na komponenty 
informačního systému jsou rozvíjeny aktivity, jejichž zavedení si vyžádaly právní normy vydané 
v posledních několika letech. VIC vydává a prodlužuje studentské průkazy, vede matriku studentů, 
plní úkoly vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů a začíná působit jako informační 
centrum pro studenty vysoké školy. Sledovanými úkoly a činnostmi v roce 2000 byly: 
• systémová koordinace informačního systému ČVUT, 
• projekt Integrace informačního systému ČVUT, 
• provozní zajištění komponenty Pracovníci, mzdy a sociální věci, 
• provozní zajištění komponenty Finanční informační systém, 
• zavádění a provozní zajištění komponenty Studium, 
• zavádění a provozní zajištění komponenty Věda a výzkum, vnější styky, 
• provoz intranetového systému, 
• Inforek – informační systém pro řízení a správu školy, 
• správa serverů informačního systému, 
• matrika studentů, 
• vydávání identifikačních průkazů ČVUT, 
• programové a provozní zajištění evidence grantových projektů, 
• řešení nadstavbových úloh pro oblast řízení na ČVUT, 
• rozvoj veřejných informačních služeb ČVUT, 
• vybudování a provoz centra informačních a poradenských služeb pro zájemce o studium, 

studenty a absolventy ČVUT, 
• vybudování a provoz centra informačních a poradenských služeb pro akademické pracovníky, 

zaměstnance ČVUT a veřejnost. 
 
10.9.4 Knihovnicko-informační služby 

ČVUT nemá ústřední knihovnu a většina knihovních fondů je na fakultách a katedrách. VIC 
proto plní v této oblasti řadu úkolů celoškolské povahy, které si klasické knihovnické služby 
a rychlý rozvoj knihovnicko-informačních služeb vyžadují. Integrační snahy posledních let vyústily 
ve vytvoření relativně unifikovaného prostředí ve všech knihovnách ČVUT. Základním jednotícím 
prvkem a zároveň hlavním úkolem VIC v této oblasti je automatizace knihoven, v rámci níž byly 
sjednoceny základní knihovnické procesy a vytvořena virtuální knihovna ČVUT na úrovni jednotné 
tvorby knihovnických záznamů, souborného katalogu knihovních fondů a systému elektronického 
dodávání dokumentů. Velký důraz je kladen na zajištění dostupnosti elektronických informačních 
zdrojů. Nezastupitelnou úlohu má metodická činnost, jejímž podstatným prvkem je další vzdělávání 
knihovníků, projevující se ve svých důsledcích ve zvyšování kvality a šíři poskytovaných 
knihovnicko-informačních služeb. Stále významnější je oblast práce s odbornými informacemi, 
zvláště v souvislosti se zvyšujícím se objemem dostupných informačních zdrojů. V souladu s tím 
byly tyto aktivity v roce 2000 členěny do následujících úkolů: 
• provozní zajištění knihovnického programového vybavení v knihovnách ČVUT, 
• zajištění celoškolských knihovnických aktivit a metodické řízení knihoven ČVUT, 
• redakční příprava publikace CTU Research Activity Report 99, 
• zpřístupnění knihovnicko-informačních zdrojů v síťovém prostředí ČVUT, 
• výchova uživatelů knihovnicko-informačních služeb, 
• virtuální polytechnická knihovna. 
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10.9.5 Licenční politika, osobní prostředky výpočetní techniky, 
   školení a konzultace 

VIC zastupuje všechny fakulty a ostatní součásti školy při nákupech programového vybavení 
firmy Microsoft a organizuje licenční nákupy dalších programových produktů, jako jsou např. 
Mathematica, Maple, Matlab, ANSYS, Fluent, Pro-Engineer, SGI-Varsity, překladače jazyků C, 
C++ a FORTRAN, prostředky pro ladění a grafické aplikace. Jednotné licenční nákupy přinášejí 
nejen finanční výhody, protože lze dosáhnout množstevních slev, ale soustředění prostředků 
umožňuje také nákup takových produktů, které by si individuální uživatelé nemohli dovolit koupit. 
Nezanedbatelnou činností je péče o instalované prostředky osobní výpočetní techniky, z nichž 
nemalá část je přístupna všem studentům školy. Sledovanými úkoly v této oblasti v roce 2000 byly: 
• rozšíření programu Statistica, 
• technická a systémová péče o osobní počítače na R ČVUT, 
• sdružené nákupy programového vybavení, multilicence ČVUT, zajišťování plnění smlouvy 

Select, 
• zajištění provozu a základních služeb v učebnách a uživatelské hale, 
• typografická příprava publikací ČVUT a materiálů pro prezentaci. 
  
10.9.6 Informační technologie ve výuce 

I když ČVUT zatím setrvává u klasického pojetí prezenční vysokoškolské výuky a tento způsob 
výuky bude i v příštích letech převažovat, je třeba nové formy výuky pomocí informačních 
a komunikačních technologií postupně rozšiřovat, zejména s ohledem na tendence, které se 
uplatňují na zahraničních vysokých školách. VIC pro tyto nové formy výuky postupně připravuje 
technické a systémové zabezpečení, jak je vidět z následujících úkolů, kterými se VIC v roce 2000 
zabývalo: 
• podpora výuky v prostředí virtuální university, 
• metodika rozvoje distančního a celoživotního vzdělávání na ČVUT, 
• základy systému ČVUT Online, 
• inkubátor centra ČVUT na podporu výuky po Internetu. 

 
Od roku 1999 se VIC zabývá výzkumným záměrem Náročné numerické výpočty a paralelní 

programování, který je koncipován na pětileté období. Z dalších významnějších výzkumných 
aktivit je třeba uvést úkoly: 
• rozšíření informačního systému v oblasti výzkumu a vývoje na ČVUT (v rámci programu 

INFRA 2), 
• rozšíření a modernizace IBM SP-2 (v rámci programu INFRA 2), 
• zajištění základních dokumentografických bází dat pro technické obory (v rámci programu 

Informační zdroje pro výzkum a vývoj), 
• elektronické dodávání dokumentů uživatelům ČVUT (podpořeno grantovými prostředky 

FRVŠ), 
 

a několik zahraničních projektů, zejména v rámci programu SOCRATES.  
Kromě všech těchto aktivit VIC 
• řešilo vybrané výzkumné a vývojové problémy v oblasti výpočetní techniky a jejích aplikací, 

vyvíjelo a realizovalo programové prostředky informačních systémů, 
• zajišťovalo školení, připravovalo a vydávalo účelově zaměřené publikace, poskytovalo 

konzultace a vykonávalo poradenskou činnost, 
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• na základě zmocnění, licencí a živnostenských oprávnění vykonávalo expertizní činnost, 
poskytovalo služby automatizovaného zpracování dat, vytvářelo programové produkty, 
organizovalo vzdělávací akce a vyvíjelo další podnikatelské aktivity. 

 

Koncem roku 2000 VIC připravilo aktualizovanou koncepci činnosti pracoviště, která byla 
v prosinci projednána Radou VIC a která potvrdila ve všech 6 základních oblastech pokračování 
aktivity pracoviště. V souladu s aktualizovanou koncepcí připravilo VIC nabídku úkolů a činností 
pro ČVUT, z níž bude podle výše přidělených finančních prostředků sestaven závazný plán činnosti 
na rok 2001.  

Podrobněji jsou některé výsledky činnosti VIC rozvedeny v kapitole 5 této výroční zprávy. 
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10.10 Podnikatelské a inovační centrum ČVUT  
Hlavním úkolem Podnikatelského a inovačního centra (BIC) ČVUT je transfer technologií 

a podpora vzniku a rozvoje malých a středních inovačních firem. Jedná se o firmy, které přicházejí 
na trh s novými výrobky, technologiemi či službami. Tyto firmy jsou často zakládány vědeckými 
pracovníky, doktorandy, nebo studenty. Centrum těmto firmám nabízí nejenom vhodné prostory pro 
podnikání a vazbu na odborná pracoviště ČVUT, ale rovněž služby sekretariátu a odborné 
poradenství (hodnocení podnikatelského plánu, vypracování finančních plánů, včetně komplexní 
služby v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví). Činnost centra je podporována Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR a Evropskou komisí prostřednictvím programu PHARE. BIC ČVUT je 
členem European Business and Innovation Centre Network (EBN) a od roku 1997 sídlem Českého 
národního komitétu EBN. EBN byla založena Evropskou komisí v roce 1984 a v současné době má 
více než 150 členů v 21 státu. Ředitel BIC ČVUT byl v červnu roku 2000 zvolen do výboru této 
organizace. BIC ČVUT je také členem Společnosti vědecko technických parků ČR a jedním ze 
zakládajících členů Hospodářské komory hlavního města Prahy. 

 
Činnost BIC ČVUT lze rozdělit do několika oblastí: 
 

10.10.1  Spolupráce s pracovišti ČVUT 
Inovační centrum poskytuje všem pracovištím ČVUT prostřednictvím patentového střediska 

(PS) komplexní služby v rámci ochrany duševního vlastnictví. Tyto služby poskytuje nejenom ve 
všech oborech zajímajících ČVUT, ale také v oblasti chemie a farmacie. ČVUT je jedinou 
univerzitou v ČR, která má podobné pracoviště, které je na zahraničních univerzitách běžné. Ve 
spolupráci s fakultou stavební a Kloknerovým ústavem byly v rámci projektu Jean Monnet zařazeny 
do výuky studentů přednášky o ochraně duševního vlastnictví a o českém a evropském patentovém 
právu.  

Společně s odborem pro vědeckou a výzkumnou činnost Rektorátu zajišťuje BIC v rámci 
projektu OK 420 programu EUPRO MŠMT ČR činnost „Regionální kontaktní organizace“ 
poskytující nejenom informace o programech EU, zejména 5. rámcovém programu, ale nabízí i 
asistenční služby. Tyto služby jsou nabízeny nejen vědeckým pracovištím (i mimo ČVUT), ale 
rovněž průmyslovým podnikům, zejména malým a středním inovačním firmám. Významná je 
v tomto směru spolupráce s Hospodářskou komorou hlavního města Prahy, která je spoluřešitelem 
projektu. 

Inovační centrum bylo společně s Výpočetním a informačním centrem ČVUT řešitelem 
úspěšného projektu v rámci programu INFRA2. Cílem tohoto projektu bylo vybudovat v rámci 
informačního systému ČVUT specializované databáze, které zlepší informovanost v oblasti vědy 
a výzkumu a rovněž přispějí ke zlepšení informovanosti domácích a zahraničních partnerů 
o činnosti ČVUT a možnostech spolupráce. Fakulta dopravní využívá prostory inovačního centra 
jako mezisklad submodulů pro hadronový kalorimetr, který je součástí výzkumného úkolu v rámci 
programu ATLAS CERN. Na tomto projektu se podílejí rovněž FÚ AV ČR a MFF UK Praha. 

Také řada klientů BIC spolupracuje s pracovišti ČVUT. Významná je spolupráce FJFI s firmou 
Lightgate, a.s. při vybudování a provozu Technologického centra difraktivní optiky, které získalo 
grant MPO ČR a je umístěno v prostorách BIC. Jako další příklad lze uvést spolupráci firem VISI 
SOFT, ADS Rumburk a ITS s  Fakultou strojní. 

 
10.10.2  Podpora inovačních firem v inkubátoru 

Firmy jsou do inkubátoru přijímány na základě předloženého podnikatelského plánu 
a doporučení rady BIC. Tato rada je složena ze zástupců fakult a součástí ČVUT, odborníků veřejné 
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správy, bankovního a podnikatelského sektoru. Činnost rady však byla v roce 2000 omezena a je 
potřeba provést její obnovu. V průběhu roku 2000 byly přijaty tři nové firmy (Lightgate, a.s., 
Aromedica, s.r.o, Fruik, s.r.o.) a dvě firmy z centra odešly (Aura, a.s. a Fruik, s.r.o.). 

Koncem roku 2000 bylo v areálu umístěno 20 firem, z nichž 11 bylo inovačních. Inovační firmy 
však mají pronajatu většinu prostor. 

 
10.10.3  Podpora firem mimo inkubátor 

Inovační centrum nabízí také služby firmám, které nejsou umístěny přímo v areálu v Motole. 
V uplynulém roce bylo poskytnuto asi 800 hodin odborných konzultací, vypracováno 
5 podnikatelských plánů, bylo podáno přes 70 nových přihlášek vynálezů, užitných vzorů 
a ochranných známek, vypracováno 26 odborných rešerší a znaleckých posudků a provedeno 
dalších asi 220 patentových služeb. ČVUT je prostřednictvím PS BIC zapsáno v seznamu ústavů 
kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru patenty a vynálezy s rozsahem znaleckého 
oprávnění pro průmyslové vlastnictví. Zástupci PS jsou  členy zkušební komise pro patentové 
zástupce na Úřadu průmyslového vlastnictví. 

V roce 2000 se inovační centrum zapojilo opět do programu MPO ČR „Malé půjčky“. Program 
umožňuje získat v krátké době malým a středním firmám výhodnou půjčku do výše 1 mil. Kč, 
zejména na nákup nových technologií. Přesto, že většinu firem, které o program projevují zájem, 
netvoří inovační firmy, poskytuje BIC tuto službu, která by jinak v Praze a středních Čechách byla 
obtížně dostupná. V průběhu roku centrum poskytlo informace více něž 40-ti firmám a předložilo 
radě programu ke schválení 8 projektů, které byly ve všech případech přijaty. BIC patří v tomto 
směru mezi nejúspěšnější konzultační firmy poskytující tyto služby v ČR. 

Jak jsme se již zmínili, začal BIC poskytovat informace o programech EU a asistenční služby při 
přípravě projektů. V průběhu roku bylo poskytnuto asi 200 hodin různých typů konzultací, BIC 
spolupracovalo na přípravě 11-ti projektů (zatím 1 úspěšný) a v deseti případech pomáhalo 
s vyhledáním partnera (v sedmi případech úspěšně). Ve dvou případech bylo inovační centrum 
požádáno o asistenci při jednání se zahraničními partnery, která se uskutečnila mimo území ČR. Za 
zmínku také stojí seminář, který byl zorganizován ve spolupráci s firmou HPH, s.r.o., a který 
proběhl v polovině prosince v Kutné Hoře. Jednalo se o setkání potenciálních partnerů pro 
spolupráci při vývoji a výrobě nového větroně v rámci projektu s pracovním názvem 
EUROGLIDER. Setkání se zúčastnilo 15 organizací ze 6-ti zemí (Belgie, ČR, Německo, Rakousko, 
Slovinsko, Španělsko). Mezi přítomnými byli např. zástupci ČVUT (Fakulta strojní) a VUT Brno, 
dále Dr. Ing. R. Kickert, považovaný za jednoho z nejlepších světových konstruktérů větroňů, 
zástupce národního aeronautického ústavu Španělska, zástupce svazu studentů v oblasti letectví 
z Německa a řada dalších špičkových pracovišť Evropy. Cílem projektu je vyvinout větroň 
standardní olympijské třídy, který se bude vyznačovat pokrokovou konstrukcí, dobrými letovými 
vlastnostmi při zachování jednoduchosti pilotáže, bezpečnostním cocpitem, vysokou životností 
a snadnou a nenáročnou údržbou. O spolupráci na budoucím projektu projevili zájem také zástupci 
z Velké Británie (firma vyrábějící kompozitní materiály používané v letectví a formuli F1) 
a z Itálie. Spolupracující organizace byly vybírány tak, aby bylo možno zajistit nejenom všechny 
oblasti výzkumu a vývoje, ale i kvalitní výrobu. Většina zahraničních organizací byla oslovena 
prostřednictvím zahraničních kontaktů BIC. Další jednání v roce 2001 jsou připravována za aktivní 
spolupráce BIC. 

 
10.10.4  Školení a výchova odborníků 

Mimo přednášek v rámci ČVUT se inovační centrum podílelo na řadě dalších školení. V rámci 
projektu UNISPIN byl v dubnu v Praze ve spolupráci s TC AV ČR zorganizován seminář pro 
dvacet výzkumných ústavů, univerzit a jiných organizací z ČR k problematice spin-off firem, kdy 
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lektory byli odborníci z ČVUT, TC AV ČR, TII (L), Univerzity Twente (A), Univerzity Linköping 
(S) a Dunlak Technology Institut (Ir). Ve spolupráci s firmou TECON bylo v říjnu v prostorách BIC 
zorganizováno školení o malém a středním podnikání pro 18 účastníků ze 7 zemí světa. Ve 
spolupráci se Společností vědeckotechnických parků ČR, United Kingdom Association of Science 
Parks a BIC Plzeň byl zorganizován workshop „Role vědecko technických parků při využívání 
výsledků vědy a výzkumu“, který proběhl v Praze v prosinci v rámci „Inovace 2000“. Zástupci BIC 
se aktivně podíleli na dalších osmi národních a mezinárodních konferencích buď vedením sekcí, 
účastí v panelové diskusi či vyzvanými přednáškami (např. Alma Ata, Aosta Valey, Peking). Za 
zmínku stojí např. aktivní účast na semináři „HIGH TECH MEETING“, který byl v listopadu 
organizován Ministerstvem obchodu, průmyslu a turismu Kypru, Hospodářskou a průmyslovou 
komorou Kypru a velvyslanectvím ČR na Kypru. Ředitel BIC se zúčastnil jako reprezentant ČR 
v Ženevě zasedání na „Forum on Best Practice in Development of Entrepreneurship and SMEs in 
Countries in Transition”, které bylo organizováno Výborem pro obchod, průmysl a rozvoj 
podnikání, Evropské hospodářské komise OSN v Ženevě.  

Centrum věnovalo rovněž velkou pozornost vzdělávání vlastních pracovníků (5RP, evropské 
patentové právo, ochrana duševního vlastnictví, ekonomika, mezinárodní spolupráce apod.). 

 
10.10.5  Spolupráce s ostatními organizacemi 

BIC spolupracuje s celou řadou dalších vysokých škol a organizací. Z této rozsáhlé spolupráce 
lze uvést pouze některé příklady. 

Služby patentového střediska využívá zejména VŠCHT, Univerzita Karlova a Masarykova 
univerzita. Inovační centrum dále spolupracovalo s Univerzitou Palackého v Olomouci při přípravě 
vybudování inovačního centra. Pokračovala spolupráce s VUT Brno a Západočeskou univerzitou. 
Pokračuje také spolupráce s EBN, TC AV ČR, BIC Plzeň, Hospodářskou komorou ČR regionem 
Děčín, zejména s  Okresní hospodářskou komorou v Děčíně. 

Za významnou považujeme i účast ředitele BIC jako člena delegace ČR na konferenci OECD 
„Enhancing the Competitiveness of SMEs in the Global Economy: Strategies and Policies“, která 
proběhla v italské Boloni a jeho jmenování jako reprezentanta ČR do „Pracovní skupiny pro rozvoj 
průmyslu a podnikání“ při Výboru pro obchod, průmysl a rozvoj podnikání Evropské hospodářské 
komise OSN v Ženevě. 

 
10.10.6  Účast na národních a mezinárodních projektech 

Mimo již zmíněné programy MPO ČR, PHARE, Infra 2, Jean Monnet, UNISPIN, EUPRO 
spolupracuje BIC na projektu „LET US IN EU“, který je v rámci 5RP koordinován italským 
technologickým parkem TECNOPOLIS. Tento park byl v regionu Bari založen 25 organizacemi 
včetně dvou univerzit. Na tomto projektu spolupracují dále instituce z Řecka a Portugalska. BIC je 
dále zapojeno do jednoho projektu v rámci programu Leonardo da Vinci a podle informací byly 
Evropskou komisí úspěšně hodnoceny další dva projekty (5RP - koordinován Steinbeis Europe 
Zentrum Stuttgart, Leonardo da Vinci – koordinován EBN). Obecně lze říci, že BIC ČVUT je stále 
častěji žádáno o účast při řešení mezinárodních projektů. 

 
10.10.7  Hospodaření BIC ČVUT 

Podnikatelské a inovační centrum bylo založeno jako nezisková součást ČVUT s tím, že 
prostředky pro svoji činnost musí získat zejména z doplňkové činnosti a projektů. Hospodaření 
inovačního centra bylo v uplynulém roce ziskové. 
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10.11 Centrum biomedicínského inženýrství ČVUT 
Základní poslání centra je zakotveno ve statutu CBMI schváleném AS ČVUT v roce 1996. 

 
10.11.1  Koncepční změny a rozvoj 

Hlavním úkolem je naplňování poslání CBMI tak, jak mu to ukládá „Statut“ a „Organizační 
řád“. 

V oblasti vědy předpokládáme rozšíření spolupráce s DKFZ v Heidelbergu a navázání 
oficiálních kontaktů i v rámci výuky studentů, především postgraduálních. Se spolupracovníky 
z Heidelbergu je třeba dokončit přípravnou fázi nových projektů a zajištění technického zázemí pro 
tyto projekty, jako je instalace NMR pro animální experimenty. Toto vše zabezpečit v těsnější 
spolupráci s lékařskými fakultami. 

Prohloubit spolupráci se ŠKODA-AUTO a.s. 
Navázat oficiální spolupráci s některou nemocnicí, která by se stala naší výukovou i výzkumnou 

klinickou základnou. 
V oblasti výuky předpokládáme změnu struktury tak, aby lépe odpovídala požadavkům na 

dobrou informovanost jednotlivých fakult zabývajících se výukou biomedicínských předmětů. 
Předpokládáme zachování současné celoškolské nabídky předmětů a jejich eventuální rozšíření 
a průběžné zabezpečování výuky studijními texty. 

 
10.11.2  Složení orgánů CBMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum biomedicínského inženýrství 
ČVUT v Praze 

Vedoucí CBMI - ČVUT 

 
Přidružená pracoviště fakult 

ČVUT 

Rada CBMI - ČVUT 

 
Laboratoře 

CBMI - ČVUT 

Vedoucí 
Společného Biomedicínského 

pracoviště ALBERTOV 

Správa (sekretariát) 

Společné Biomedicínské 
pracoviště 

ALBERTOV 
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10.11.3  Studijní a pedagogická činnost 
V současné době přispívá CBMI do celoškolské nabídky souborem předmětů v rámci 

pregraduální výuky, která je zajišťována ve spolupráci s externími pracovišti. Jedná se o předměty: 
Biofyzika 
Biochemie člověka 
Biologie člověka 
Diagnóza a diagnostické metody základních patologických jednotek I 
Diagnóza a diagnostické metody základních patologických jednotek II 
Sociální psychologie 
Základy anatomie a fyziologie I 
Základy anatomie a fyziologie II 
Přehled anatomie a fyziologie 
(Bližší informace jsou na http://www.cbmi.cvut.cz/vyuka/vyuka.htm.) 
Zájem o tyto předměty ze strany studentů je tak značný, že zvláště u anatomie a biologie 

přesahuje kapacitní možnosti učeben. Předměty využívají v různé míře prakticky všechny fakulty 
ČVUT. 

 
10.11.4  Informační a komunikační technologie 

CBMI má od roku 1998 svůj vlastní Internetový server a lokální datový server. Připojení k síti 
ČVUT je pomocí optického kabelu umožňující rychlost přenosu 100 Mb/sec. Naše pracoviště je 
z hlediska výpočetní techniky velmi dobře vybaveno, což se podařilo díky finanční podpoře při 
budování „Laboratoře inženýrsko-medicínské diagnostiky“ z projektu VS97033. Na Internetovém 
serveru je zpracován kompletní přehled nabízených přenášek včetně mnoha studijních textů volně 
ke stažení. 

Dále je zde umístěn rozsáhlý informační soubor o CBMI, studijní materiály a další zajímavé 
služby (preventivní medicína, jídelníček, včetně nutričních norem, aj.). 
(http://www.cbmi.cvut.cz/prevence.htm, http://www.cbmi.cvut.cz/jidelnikmenza/jidelnik.htm). 

Počet přístupů na jednotlivých částech je od roku 1998 v desítkách tisíců. 
 
V roce 2000 podali pracovníci CBMI dvě patentové přihlášky. 
 

10.11.5  Výzkum a vývoj 
V roce 2000 byly v CBMI řešeny: 
 

Projekty v rámci programu MŠMT („Posílení výzkumu na VŠ“): 
• „Laboratoř biomechaniky člověka“ (ve spolupráci s Fakultou strojní) 
• „Laboratoř inženýrsko-medicínské diagnostiky“ (spolupráce s FEL). 
 

Grantové projekty: 
• Grant GAČR „Neinvazivní měření teplotního rozložení v lidském tkáni pomocí  ultrazvuku“ 
 

Projekty v rámci „Výzkumných záměrů“. 
 
Věda a výzkum je hlavní aktivitou CBMI a také hlavním finančním zdrojem. 
 
10.11.6  Akademičtí pracovníci 

V současné době v CBMI pracují vysokoškolsky vzdělaní pracovníci a v trvalém pracovním 
poměru. Na celý úvazek nepracuje žádný zaměstnanec s vyšší pedagogickou či vědeckou 
kvalifikací. Pracovníci s touto kvalifikací mají v CBMI jen částečný úvazek. 

http://www.cbmi.cvut.cz/jidelnikmenza/jidelnik.htm)
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10.11.7  Hodnocení činnosti 
CBMI v současné době neprovádí své vlastní hodnocení jako celku, neboť většina financí CBMI 

pochází z vědeckých projektů, které jsou hodnoceny zadavatelem projektu jak z pohledu 
finančního, tak z pohledu odborného. 

 
10.11.8  Zahraniční styky 

V roce 2000, podobně jako v předcházejících letech, byla soustředěna hlavní aktivita na 
spolupráci s DKFZ v Heidelbergu, která již nese ovoce ve formě společných projektů a odborných 
stáží. V průběhu roku proběhlo několik společných odborných seminářů v ČR i v SRN. 

V průběhu celého roku probíhala intenzivní jednání, která vyústila ve formulaci smlouvy 
o spolupráci a darování přístroje nukleární magnetické resonance SISCO. V rámci této aktivity se 
prohloubila i spolupráce s 1. LF UK Praha. 

CBMI v roce 2000, tak jako v předcházejících letech, pořádalo mezinárodní konferenci se 
zaměřením na prohloubení spolupráce mezi technickou a lékařskou komunitou (SKELET 2000). 

 
10.11.9  Rozvoj vysoké školy 

I v roce 2000 probíhaly drobné úpravy prostorů ve Studentském domě pro potřeby řešených 
projektů a také pro potřeby výukové. Mrazící skladiště, které bylo adaptováno na seminární 
místnost, bylo vybaveno audiovizuální technikou. I přes tyto snahy CBMI trpí nedostatkem prostor 
pro své pracovníky. Z těchto důvodů CBMI využilo nabídky 1. LF UK Praha o umístění pracovníků 
a technologie CBMI do objektu na Albertově, který začal být pro tyto účely rekonstruován (v roce 
2000 cca jedna čtvrtina) na náklady 1. LF UK. 

 
10.11.10 Závěr 

Závěrem lze říci, že rok 2000 byl pro rozvoj CBMI rokem velmi úspěšným. Podařilo se 
zabezpečit financování celého provozu CBMI včetně celoškolské nabídky výuky, a to vše za stálého 
nárůstu potenciálu CBMI. Jediným negativem je chronický nedostatek prostor, který se bude 
postupně zlepšovat vstřícnou nabídkou 1. LF UK. 

 



11. Další aktivity ČVUT v roce 2000  

117 

11.  Další aktivity ČVUT v roce 2000 
11.1  Přehled významných konferencí a seminářů  
Fakulta stavební pořádala následující konference: 
• konference TECHSTA 2000 „Problematika, příprava a realizace staveb“, 

(20.–21. 9. 2000), 
• 4th International short course on Modeling Flow and Contaminant Transport in the Subsurface, 

( 2.–6. 10. 2000). 
 
Z akcí, na jejichž organizaci či spoluorganizaci se významně podílela Fakulta strojní, je třeba 
uvést: 
• Seminář „Aplikace kompozitních materiálů v konstrukci součástí strojů”, 

(2. 2. 2000) Praha, 
• Seminář „Aktuální problémy mechaniky tekutin 2000”, 

(16. 2. 2000), Praha, 
• Konference v rámci doprovodného programu veletrhu „Pragoregula 2000”, 

(7.–10. 3. 2000), Praha, 
• 8. mezinárodní konference „Vstřikování plastů” 

(21.–22. 3. 2000), Praha, 
• Pracovní seminář „Spalování komunálního odpadu” konaný dne 11. 5. 2000 v rámci řešení 

mezinárodního projektu EUREKA E! 2066 WASTEN, Praha, 
• Mezinárodní „Workshop EMAS 2000” (Electron Probe Microanalysis Today – Practical 

Aspects, (17.–20. 5. 2000), Třešť, 
• Konference se zaměřením na transfer technologii „TRANSFER 2000”, 23. 5. 2000, Plzeň. 
• ENEKO-2000, seminář Zvyšování účinnosti energetických strojů a zařízení a snižování 

ekologických dopadů, 
(1.–2. 6. 2000), 

• MATAR PRAHA 2000, seminář Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství, 
(20.–22. 6. 2000), 

• The Fourt Summer Conference „Numerical Modelling in Continuum Mechanics”, 
31.–7. 4. 8. 2000, Praha, 

• Tradiční mezinárodní akce ICOHTEC – PRAHA 2000, 27th Symposium of International 
Committee for the History of Technology pořádaná společně s Národním technickým muzeem, 
(22.–26. 8. 2000), 

• Konference o geometrii a počítačové grafice, 
(11.–15. 9. 2000), Souš, 

• Mezinárodní odborný seminář „SEKEL 2000”, 
(18.–20. 9. 2000), Praha, 

• 1.Národní konference „Simulace budov 2000”, 
28. 9. 2000, Praha,  

• 17th Danubia – Adria Symposium on „Experimental Methods in Solid Mechanics”, 
(11.–14. 10. 2000), Praha, 

• 16. seminář „Progresívní technologie povrchových úprav”, 
(28. a 29. 11. 2000), Praha. 

• Mezinárodní konference „International Engineering Approach in Enterprise Management”, 
 30. 11. 2000, Praha. 
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Fakulta elektrotechnická byla pořadatelem nebo spolupořadatelem řady konferencí. Mezi 
nejvýznamnější patřily: 
• Czech Pattern Recognition Workshop, 

(2.–4. 2. 2000), 37 účastníků, 
• POSTER 2000, 

(22.–26. 5. 2000), 
• 19th Symposium on Plasma Physics and Technology, 

(6.–9. 6. 2000), 105 účastníků, 
• IMAPS-EUROPE Prague 2000, 

(18.–20. 6. 2000), 204 účastníci, 
• 3rd IFAC Symposium on Robust Control Design, 

(21.–23. 6. 2000), 140 účastníků, 
• International Seminar on Power Semiconductors, 

(30. 8.–1. 9. 2000), 40 účastníků, 
• Biochemický sjezd 

(7.–10. 9. 2000), 200 účastníků, 
• konference Magnetic Measurements 2000, 

(11.–12. 9. 2000), 
• Environmental Impact Assessment Prague, 

(11.–14. 9. 2000), 200 účastníků 
• Elektroenergetika 2000, 

(25.–26. 9. 2000), 150 účastníků, 
• Central European Regional Contest, 

(9.–12. 11. 2000), 220 účastníků.  
 
Další důležité akce byly organizovány a spoluorganizovány Fakultou jadernou a fyzikálně 
inženýrskou: 
• „9th International Student Winter School on Mathematical Physics”, Horní Polubný, 

(23.–27. 1. 2000), 30 účastníků. 
• International Workshop on Optical Waveguide Theory and Numerical Modelling, 

(26.–27. 5. 2000),  
• ISRP-8, 8th International Symposium on Radiation Physics, 

(5.–9. 6. 2000), 160 účastníků z 39 zemí, 
• ECLIM-2000, „XXVI European Conference on Laser Interaction with Matter“, Praha, 

(12.–16. 6. 2000), 
• 9th International Colloquium “Quantum Groups and Integrable Systems”, Praha, FJFI, 

(22.–24. 6. 2000), 50 účastníků, 
• CRM+DI Workshop on Mathematical Physics, Praha, (18–21. 6. 2000), (Collaboration meeting 

of the Centre de recherches mathématiques, Université de Montreal and the Doppler Institute, 
CTU Prague), 35 účastníků, organizace za spoluúčasti Montrealské Univerzity, 

• NRC5 - Fifth International Conference on Nuclear and Radiochemistry, Pontresina, Švýcarsko, 
(3.–8. 9. 2000), asi 300 účastníků,  

• Prague 2000 - Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination 
in Central and Eastern Europe, Praha, (12.–14. 9. 2000), 726 účastníků, ČVUT - spolupořadatel, 

• 52. sjezd chemických společností, České Budějovice, 
(17.–20. 9. 2000), cca 500 účastníků,  

• XXIII. Dny radiační ochrany, Jáchymov, 
28. 11.–1. 12. 2000, 180 účastníků, 
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• Mezinárodní konference „Využívání a provoz školních reaktorů“, pořádaná KJR FJFI 
k 10.výročí zahájení provozu školního reaktoru VR-1, Praha, Menza 17. listopadu UK, 
(30. 11.–1. 12. 2000), 160 účastníků. 

Mimoto FJFI uspořádala či podílela se na uspořádání různých odborných seminářů a setkání: 
• Pravidelný Seminář Dopplerova institutu věnovaný příspěvkům tuzemských i zahraničních 

odborníků z široké oblasti matematické fyziky. Průběžně každý týden během akademického 
roku. 

• „Prague Quantum Spring“, semestrální program Dopplerova institutu věnovaný kvantové 
matematické fyzice, 
13. 3.–18. 6. 2000. 

• Research Coordination Meeting IAEA, koordinační schůzka odborné skupiny stopovacích 
metod, 17 účastníků z 15 zemí, Praha, 
27. 11.–1. 12. 2000. 

• Seminář s mezinárodní účastí nazvaný „Rentgenová spektroskopie plazmatu s časovým 
rozlišením“, jehož se zúčastnili francouzští, rakouští, polští a ruští spolupracovníci.  

• Cluster meeting of the INCO-COPERNICUS Cluster on Partitioning and Waste Minimisation, 
Praha, 5.–7. dubna 2000, 32 účastníků (mezinárodní, KJCH FJFI spolupořadatel) 

• Fifth Co-ordination Meeting of the SUSRAD Project (INCO-COPERNICUS IC15-CT98-0202 
projekt „Highly Versatile but Sustainable Process for the Removal of Radionuclides from 
Radioactive Waste“), Trnava (SR), 9.–10. října 2000, 12 účastníků (mezinárodní, KJCH FJFI 
spolupořadatel) 

• KJCH navštívil 11.–12. 4. 2000 prof. Dr. J. I. Kim (ředitel, Institut fuer Nukleare 
Entsorgungstechnik, Forschungscentrum Karlsruhe) za účelem diskuse probíhající spolupráce 
a plánu dalších akcí, mezi jiným přípravy naší účasti v projektu 5. rámcového programu EU. 

• KJCH navštívil 16.–18. 5. 2000 prof. P. Warwick, University of Loughborough, Anglie. 
Přednesl přednášku a diskutoval problematiku řešenou na obou pracovištích včetně možností 
spolupráce. 

• CERN - katedra se spolu s FZÚ AV ČR účastní prestižního projektu DIRAC - Měření střední 
doby života pionia. 

 
Fakulta dopravní pořádala a podílela se na následujících akcích: 
• seminář „Intermodální doprava a příjemná města“, ve spolupráci s Dopravním podnikem 

hl. m. Prahy (30. 5. 2000), úvodní přednáška prof. Vukan R. Vuchic, 
• 2. seminář „Únava a mikrospánky u lidského operátora a jejich důsledky pro dopravní systémy“ 

(srpen 2000) 
• pravidelný seminář „Identita“ pořádaný K614 
 
Kloknerův ústav pořádal nebo spolupořádal tyto konference: 
• 1stCzech/Slovak Symposium „Theoretical and Experimental Research in Structural 

Engineering“, 
(6.–7. 6. 2000), 

• 22 konference „Sanace a rekonstrukce staveb 2000“, 
(21.–22. 11. 2000). 
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11.2  Výstavy a veletrhy 
Fakulta strojní se aktivně účastnila (s exponáty, případně i v hodnotících grémiích) na 

následujících výstavách a veletrzích: 
• 8. mezinárodní výstava povrchových úprav, tepelného zpracování, barev a laků ”Protech 2000”, 

(2.–4. 5. 2000), Praha – Výstaviště. 
• 9. mezinárodní veletrh metalurgie „Metal 2000”, (16.–18. 5. 2000), Ostrava – Palác kultury 

a sportu Vítkovice. 
• MSV - Mezinárodní strojírenský veletrh Brno, září 2000, Brno. 
• „Inovace 2000” – Týden vědy, výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 7. ročník mezinárodního 

veletrhu invencí a inovací, 
(5.–9. 12. 2000), Praha. 

• Mezinárodní veletrh inovačních materiálů, technologií a aplikací ”Materialica 2000”, 
25.–28. 9. 2000, Mnichov. 

 
Fakulta architektury realizovala tři významné programy v rámci akce Praha 2000 - evropské 

město kultury: 
• výstava a publikace Osada Baba, plány a modely, 
• symposium a výstava se sborníkem a katalogem Proměny řádu, 
• a výstava s katalogem Česká kamenná skulptura 90. let. 
 
11.3  Výročí  
Fakulta elektrotechnická 

Ve školním roce 2000/2001 slaví Fakulta elektrotechnická 50 let samostatné existence v rámci 
ČVUT. Při této příležitosti byl vytvořen znak, pod kterým oslavy probíhají. Oslavy jsou 

koncipovány jako řada větších i drobných akcí. Významným počinem 
bude ročenka všech absolventů elektrotechnického inženýrství od roku 
1918, která vyjde v dubnu 2001. Seznam absolventů je převeden do 
elektronické podoby. Katedry připravily podklady o historii vývoje 
jejich oboru i o význačných osobnostech. Oslavy jsou propagovány 
řadou předmětů. V plné přípravě je ples fakulty i mezinárodní 
konference o historii vědy a techniky. Podařilo se získat celou řadu 

významných sponzorů. Také díky těmto darům je možné provádět úpravy prostředí fakulty. Těsně 
před dokončením je změna charakteru vestibulu monobloku v Dejvicích a také galerie děkanů 
fakulty. 

 
11.4  Emeritní a hostující profesoři 

V roce 2000 byli na ČVUT nově jmenováni 3 emeritní profesoři, a sice prof. Ing. Pavel 
Dvořák, DrSc. na Fakultě stavební, prof. Ing. Zdeněk Caha, CSc. a prof. Ing. Zdeněk Kotek, DrSc. 
na Fakultě elektrotechnické. 

Hostujícím profesorem ČVUT byl v roce 2000  jmenován prof. Ladislav Kocbach, PhD. , který 
působí na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. 
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12.  Péče o studenty  

12.1  Činnost SÚZ 
12.1.1 Ubytování studentů 

V r. 2000 byla  pro požadavky studentů na ubytování k dispozici ubytovací kapacita ve vlastních 
lokalitách  v celkové výši 8 325 lůžek. Tato kapacita s dílčím a překlenovacím využitím náhradních 
kapacit (zejména SOU Kladno) byla dostačující pro uspokojení požadavků na ubytování 
s dojezdovou vzdáleností od Prahy nad 80 km. S cílem postupného zvyšování standardu ubytování 
v ubytovacích zařízeních ČVUT proběhla v letních měsících úspěšně celková rekonstrukce 
Sinkuleho koleje (kapacita 361 lůžek), která se tak zařadila vedle Masarykovy koleje mezi 
nejžádanější studentskou kolej. Tento program postupného zvyšování standardu ubytování bude 
pokračovat v r. 2001 postupnou rekonstrukcí areálu Strahovských kolejí a Podolí. V souvislosti 
s narůstajícími požadavky ze strany ubytovaných studentů byla v r. 2000 postupně rozšiřována 
internetová síť, a to jak za účasti SÚZ (především finanční), tak studentů, jednotlivých fakult 
i nadací (např. Hlávkova nadace). Tento program postupného zasíťování všech ubytovacích kapacit 
ve správě SÚZ bude probíhat i v kalendářním roce 2001 (bloky 8-10 Strahov). 

 
12.1.2 Stravování studentů 

V roce 2000 došlo k dalšímu poklesu studených jídel oproti roku 1999. U studených večeří 
o 16,51 %, u dvojitých večeří o 78,22 %, u snídaní o 21,60 %, u teplých obědů o 4,17 %, 
a u teplých večeří o 2,82 %. Naopak u doplňkové činnosti nastal velký vzrůst, celkem o 247,99 % 
oproti roku 1999. Celkově nastal pokles strávníků o 2,65 % oproti roku 1999 (viz uvedené tabulky).  

 
Procentuelní nárůst (pokles) počtu vydaných jídel v roce 2000 oproti počtu vydaných jídel 
 v roce 1999 v jednotlivých menzách SÚZ ČVUT 

 Podolí Strahov Techn. 
menza 

St. dům 

Snídaně - 14,3 - 23,88   

Obědy + 15,94 + 0,44 - 10,09 -2,50 

Večeře + 11,13 - 5,56   

Studené večeře - 100 + 79,07 - 20,17 - 12,59 

Dvojité večeře - 100 - 100 - 43,43 - 79,11 

Učni 0 + 18,85 + 163,31 - 9,90 

Zaměstnanci ČVUT - 18,08 - 10,51 + 47,73 - 25,30 

Cizí - 36,53 + 0,43 + 42,27 - 29,97 

Doplňková činnost + 140,74 + 518,02 - 83,23 + 209,73 

C E L K E M  + 3,81 + 0,87 + 2,85 - 10,06  
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Porovnání počtu podaných jídel v menzách SÚZ ČVUT v Praze 1999 - 2000 

SOUHRN 
za 1.–12. 

1999 2000 ROZDÍL ROZDÍL [%]

Snídaně 38 813 30 430 - 8 383 - 21,60 

Obědy 690 215 661 414 - 28 801 - 4,17 

Večeře 233 219 226 643 - 6 576 - 2,82 

Studené večeře 51 133 42 693 - 8 440 - 16,51 

Dvojité večeře 5 262 1 146 - 4 116 - 78,22 

Učni 1 718 2 045 327 19,03 

Zaměstnanci ČVUT 372 779 327 245 - 45 534 - 12,21 

Cizí 149 815 146 710 - 3 105 - 2,07 

Doplňková činnost 25 460 88 597 63 137 247,99 

CELKEM 1 568 414 1 526 923 - 41 491 - 2,65 

 
Celkem je tedy možno konstatovat, že u teplých obědů a večeří studentů se pokles podaných 

jídel zpomalil. Nárůst podaných jídel v doplňkové činnosti ukazuje, že do budoucna je nutné 
i u studentů ČVUT zavést surovinový limit spotřeby surovin místo finančního limitu surovin 
s postupným přechodem na bezlimitní stravování. Zvýšením nabídky služeb, zvýšením nabídky 
většího sortimentu podávaných jídel (včetně zvýšení nabídky podávaných jídel v různých cenových 
relacích) současně se zvyšováním kvality podávaných jídel (minutky) je možné dosáhnout zvýšení 
celkového množství podaných jídel. Stále větší oblibu má restaurační stravování studentů 
v Masarykově koleji. Na tento způsob stravování budou pravděpodobně v budoucnosti muset přejít 
všechny menzy ČVUT. Proto budou v nejbližších letech nutné  úpravy interiérů v menzách 
a dovybavení jednotlivých středisek technologií tak, aby bylo možné toto realizovat. 

Nedostatkem zůstává aktualizace databází v systému a komunikace mezi jednotlivými středisky. 
Systém firmy ISIS spol. s.r.o. není do dnešního dne vyladěn tak, aby bylo možné jeho 
bezporuchové užívání.  

 
12.1.3 Ostatní činnosti  

ČVUT SÚZ dále provozuje pro studenty kopírovací a vazačské služby, sběrnu FOTO, 
sportoviště Strahov a také podporuje provozování internetového „Radia Strahov“. 

 
12.1.4 Koncepce a rozvoj  

V roce 2000 došlo k personální změně na vedoucích místech SÚZ. V průběhu r.2001 bude 
zpracována koncepce rozvoje SÚZ. 

 
12.1.5 Investiční a rekonstrukční činnost  

V r. 2000 byly provedeny investiční akce dle schváleného plánu a dále řada oprav, jejichž cílem 
je zastavení stále se zhoršujícího technického stavu objektů. Vycházelo se přitom ze zpracovaného 
plánu oprav, ale i z momentální potřeby vyvolané haváriemi, které jsou vzhledem ke stáří objektů 
časté. 

Z největších realizovaných investičních akcí lze jmenovat celkovou rekonstrukci Sinkuleho 
koleje v Dejvicích, rekonstrukci ústředního topení na blocích 2,3,4 na Strahově, rekonstrukci 
elektroinstalace na bloku 4 na Strahově, rekonstrukci sociálních zařízení na bloku 7 na Strahově 
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a další menší akce. Kromě těchto dokončených akcí byla zahájena rekonstrukce obvodového pláště 
Technické menzy v Dejvicích. Tato akce by měla být dokončena v r 2002, termín je závislý na 
finančních možnostech SÚZ. 

Z prováděných oprav lze jmenovat opravu terasy v 2.NP v menze Podolí, zahájení opravy 
sociálních zařízení na bloku F Podolí včetně prádelen pro studenty na bloku F a C Podolí, oprava 
sociálního zařízení v přízemí na bloku E, oprava i instalace těsnění na oknech na blocích na 
Strahově atd. 

Během roku byly dále prováděny údržbové práce na objektech ve správě SÚZ ve všech 
stavebních profesích, průběžně byly odstraňovány závady z prověrek BOZ. 

Velký objem prací představovaly malířské práce a truhlářské opravy, převážně nábytku. 
Z průběžně prováděných prací lze dále jmenovat pravidelné revize prováděné dle plánu včetně 
oprav po revizích, autorizované měření emisí kotlů, servis energetických a plynových zařízení 
a další nezbytně nutné práce pro zajištění bezpečného a hospodárného provozu. 

Stále se zvyšující četnost oprav a odstraňování havarijních stavů dokazuje, že většina objektů ve 
správě SÚZ je za hranicí své životnosti a náklady na opravy mají vzrůstající tendenci. Řešením 
zlepšení technické úrovně objektů je jejich postupná rekonstrukce a modernizace, kterou však brzdí 
stálý nedostatek finančních prostředků. Možnost řešení je ovšem i včasné odstraňování příčin 
a prevence, což by ale rovněž znamenalo podstatný nárůst finančních prostředků na opravy, který 
v současné době nelze pokrýt z prostředků SÚZ. 

 
12.1.6 Hlavní úkoly SÚZ pro rok 2001 

V návaznosti na personální změny a zpracování koncepce je hlavním cílem změna SÚZ na 
efektivní organizaci, zajišťující kvalitní ubytování a stravování studentů ČVUT. Dojde ke zlepšení 
kvality a rozšíření nabízeného sortimentu stravy, zlepšení úrovně výdeje jídel, dodržování 
deklarovaných gramáží porcí apod. V oblasti ubytování se předpokládá přechod na dvojí systém 
ubytování studentů: ubytování v akademickém školním roce a ubytování celoroční. Nově bude 
ubytování studentů v akademickém školním roce považováno v kolejích za prioritu a pronájem 
kapacit cestovním kancelářím bude v kolejích realizován pouze výjimečně v případě, že již veškeré 
požadavky studentů na ubytování budou uspokojeny. Kvalita ubytování bude postupně zvyšována 
rekonstrukcemi a počet lůžek pro studenty bude zvyšován jednak eliminací ubytování třetích osob, 
jež nemají vztah k ČVUT, jednak soudním uvolňováním bytů, které jsou obsazeny osobami mimo 
ČVUT. V neposlední řadě bude letos zahájena projektová i finanční příprava výstavby dalších 
kapacit. Oblast doplňkové činnosti bude zásadně reorganizována tak, aby zisky z této činnosti byly 
realizovány v SÚZ, nikoliv u třetích osob. 

 
12.2  Stipendia 

Stipendia jsou studentům udělována v souladu se Stipendijním řádem ČVUT a fakult.  
Studenti všech fakult mají možnost získat stipendia hrazená nejenom z dotace, ale také 

z mimoškolních prostředků. Jde především o stipendia Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla 
a o stipendia poskytovaná Nadací PRECIOSA. Kromě toho tomuto účelu slouží i další nadace 
zřízené na jednotlivých fakultách, např. Zvoníčkova nadace na Fakultě strojní apod. 

Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla uděloval stipendia v roce 2000 poprvé. O udělení 
stipendia rozhoduje Správní rada nadačního fondu a stipendia studentům vyplácí přímo Nadační 
fond (peníze neprocházejí účetnictvím ČVUT). Přehled o udělených stipendiích Nadačního fondu 
ČVUT Stanislava Hanzla v roce 2000 viz tabulka 12.2.1. 
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Tabulka12.2.1: Stipendia Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla v roce 2000 

fakulta počet žádostí počet udělených 
stipendií 

celkem uděleno 
Kč 

F1 4 4 31 500 

F2 8 4 37 000 

F3 3 3 21 000 

F4 7 7 52 000 

F5 - - - 

F6 1 1 7 000 

celkem 23 19 148 500 

 
ČVUT spravuje prostředky, které dostává od Nadace PRECIOSA. Stipendium PRECIOSA může 

získat student kterékoliv fakulty, jistou přednost mají studenti Fakulty strojní. Přehled o stipendiích 
PRECIOSA udělených v roce 2000 uvádí tab.12.2.2.  

 
Tabulka 12.2.2: Stipendia Nadace PRECIOSA v roce 2000 

fakulta počet žádostí počet udělených 
stipendií 

celkem uděleno 
Kč 

F1 14 6 28 000 

F2 32 21 77 000 

F3 18 8 39 000 

F4 22 8 29 000 

F5 6 2 8 000 

F6 17 5 21 000 

celkem 109 50 202 000 

 
12.3  Spolupráce s mimoškolními organizacemi 
• Nadace PRECIOSA 

Na základě dobré spolupráce s a.s. Preciosa a Nadací PRECIOSA dostalo ČVUT v roce 2000 již 
popáté sponzorský dar ve výši 200 000 Kč od Nadace Preciosa určený na stipendia. 

 
• IGIP – Mezinárodní společnost pro inženýrskou pedagogiku. 

ČVUT je členem Mezinárodní společnosti pro inženýrskou pedagogiku (IGIP) a má s ní 
uzavřenou smlouvu o spolupráci. Bakalářský studijní program „Specializace v pedagogice“ se 
studijním oborem „Učitelství odborných předmětů“ uskutečňovaný na MÚVS ČVUT bylo touto 
mezinárodní společností v roce 1997 aprobováno. ČVUT je zastoupeno jak v představenstvu 
národní skupiny IGIP, tak v národním monitorovacím výboru (NMC-IGIP) pro ČR, který 
projednává a doporučuje udělení individuálních mezinárodních titulů ING-PAED a aprobace 
studia inženýrské pedagogiky na vysokých školách. V dubnu 2000 byl  předsedou NMC-IGIP 
jmenován rektor ČVUT prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. 
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• FEANI – Evropská federace inženýrských organizací  

ČVUT se podílí na činnosti české monitorovací komise FEANI, jejímž členem je také prorektor 
ČVUT prof. Ing. Vladimír Stejskal, CSc. Monitorovací komise FEANI projednává a doporučuje 
udělení individuálních mezinárodních titulů EUR-ING a akreditace technických fakult. Od roku 
1996 mají mezinárodní akreditace FEANI čtyři fakulty ČVUT (F1, F2, F3 a F6). 

 
• Univerzita (dříve Vysoká škola pedagogická) Hradec Králové  

ČVUT se aktivně podílelo na přípravě podkladů a na projednání akreditace nového doktorského 
studijního programu „Specializace v pedagogice“, obor „Teorie vyučování technických 
předmětů (inženýrská pedagogika)“, schváleného v březnu 2000. ČVUT je zastoupeno v oborové 
radě i ve sboru školitelů tohoto doktorského studijního programu. 

 
• ČADUV – Česká asociace distančního vzdělávání 

ČVUT je členem této asociace a podílí se na přípravě distančního studia při použití Internetu. 
Zástupce Fakulty elektrotechnické doc. Ing. Mirko Cipra, CSc. je od roku 1997 zařazen 
v seznamu expertů ČADUV. 

 
• Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových 

Mezi ČVUT a Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových existuje úzká spolupráce. 
V roce 2000 byla poprvé realizována možnost ubytování výborných a nemajetných studentů 
v Hlávkově koleji v souladu s ustanovením Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Na 
základě dohody mezi ČVUT a Nadáním zajišťuje organizaci obsazování koleje pro všechny 
pražské vysoké školy Odbor pedagogiky a rozvoje Rektorátu ČVUT. Provoz koleje zajišťuje 
Správa účelových zařízení ČVUT. 
V roce 2000 byla pro tento účel vypracována metodika obsazování koleje i potřebné formuláře 
přihlášek, které pak byly jednotlivým pražským vysokým školám rozeslány. Z celkového počtu 
230 míst bylo doktorandy obsazeno 115, zbytek byl doplněn studenty ČVUT. Hlavním důvodem 
pro nenaplnění všech míst doktorandy byly malá informovanost o této možnosti ubytování 
a skutečnost, že Hlávkova kolej není napojena na Internet. Je reálný předpoklad, že internetové 
připojení bude v provozu od akademického roku 2001/2002. 
Nadání darovalo ČVUT sponzorský dar 10 000 Kč, určený na udělení ceny pro mladé autory na 
festivalu Techfilm 2000. 
Nadání každoročně uděluje Cenu Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových nejlepším studentům 
pražských vysokých škol, mezi nimiž bývají pravidelně také studenti ČVUT  

 
12.4  Informační systém – komponenta studium 

Zavádění informačního systému – komponenty Studium (KOS) postupuje na ČVUT velmi 
pomalu a ani na fakultách, kde je v provozu, není plně využíván. Tím se ČVUT dostává mezi 
několik málo škol v republice, kde dosud není v plném provozu automatizovaná evidence studijních 
záležitostí. 

 
12.5  Propagační, informační a poradenská činnost 
• GAUDEAMUS 

Již tradičně se ČVUT zúčastnilo 7. ročníku veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS 
2000, který se konal v Brně ve dnech 23.–26. 10. 2000. Návštěvnost tohoto ročníku veletrhu byla 
rekordní - 24 600 zájemců o studium na vysokých školách. Na výstavní stánek ČVUT o ploše 
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18 m2 bezprostředně navazoval stánek FJFI (9 m2), která jako jediná z našich fakult měla 
samostatnou expozici. 

V rámci veletrhu přednesl prorektor pro pedagogickou činnost přednášku na téma „Studium na 
ČVUT“ a zástupce FJFI přednášku s názvem „FJFI  ČVUT - je kvalita vzdělání důležitá pro 
dosažení životních cílů?“. 

Na veletrhu byly návštěvníkům poskytovány informační materiály, z nichž mnohé byly 
připraveny pro tento účel: 
• souhrnná brožurka s informacemi o přijímacím řízení, studijních programech a oborech všech 

fakult ČVUT, přípravných kurzech apod., 
• leták s nejdůležitějšími informacemi o přijímacím řízení, 
• barevný obrázkový prospekt o ČVUT, 
• informační materiály dodané jednotlivými fakultami, 
• barevný skládací leták o ČVUT, 
• časopis Pražská technika - mimořádné číslo připravené pro GAUDEAMUS 2000, 
• nabídkový seznam výukových audiovizuálních programů a multimediálních programů na CD-

ROM, 
• Ediční plán 2000 a Seznam vydaných titulů Vydavatelství ČVUT. 
 

Kromě tištěných informačních brožurek a letáků byl odborem pedagogiky a rozvoje zpracován 
obsáhlejší materiál o přijímacím řízení a studiu na fakultách ČVUT, který byl součástí 
„Elektronického katalogu GAUDEAMUS 2000“. Elektronický katalog vydává a distribuuje fa MP-
Soft, pořadatel veletrhu GAUDEAMUS. 

Během veletrhu byl ve stánku promítán propagační audiovizuální program o ČVUT a několik 
vybraných zajímavých výukových AV programů. 

ČVUT je zastoupeno v přípravném výboru veletrhu GAUDEAMUS. 
 
• VĚDMA 

V době od 9. 11. do 11. 11. 2000 se v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze konal 7. ročník 
přehlídky škol a vzdělávacích zařízení VĚDMA. ČVUT se přehlídky zúčastnilo formou posteru, 
který zajistilo Vydavatelství ČVUT. 

 
• Dny otevřených dveří 

V roce 2000 uspořádaly fakulty celkem 9 krát den otevřených dveří, z toho Fakulta stavební 1x, 
Fakulta strojní 4x, Fakulta elektrotechnická 2x a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2x. Fakulta 
architektury a Fakulta dopravní dny otevřených dveří nepořádají. 
 
• Rektorský den 

Dne 10. května 2000 se konal rektorský den. Program připravily katedry (ústavy) tělesné 
výchovy. K tomuto dni byla vydána brožurka obsahující program sportovních soutěží a organizační 
pokyny. 

 
• Propagace ve sdělovacích prostředcích 

Do oblasti propagace ČVUT v mediích lze zahrnout vystoupení rektora a ostatních 
akademických funkcionářů ČVUT a fakult v televizních pořadech, rozhlasových relacích a na 
stránkách zpravodajských i odborných novin a časopisů. 

K významným událostem na ČVUT jsou pořádány tiskové konference a jsou informovány 
vybrané deníky, popř. ČTK. 

ČVUT v roce 2000 propagovalo studium na svých fakultách formou inzerátu v deníku MF Dnes. 
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Poradenská činnost 
Celoškolské informační a poradenské centrum s celoškolskou působností není na ČVUT 

ustaveno a informační činnost provádí odbor pedagogiky a rozvoje. Jednotlivá poradenská střediska 
fungují na fakultách. 

Podle potřeby a požadavků veřejnosti odbor pedagogiky a rozvoje průběžně informuje 
a odpovídá na dotazy zájemců a na požádání poskytuje informační materiály. Nejvíce dotazů je na 
přijímací řízení a vše, co s ním souvisí, dále na možnosti kombinovaného studia, studia 
bakalářského studijního programu „Specializace v pedagogice“, uznávání dokladů o vzdělání 
a široké spektrum dalších různých dotazů.  

Informace jsou poskytovány především telefonicky a elektronickou poštou. 
 

12.6  Vydavatelská činnost 
Výrobu skript, monografií a dalších tiskovin zajišťuje Vydavatelství Českého vysokého učení 

technického v Praze v Edičním středisku (ES) a tvorbu audiovizuálních a multimediálních 
výukových programů v Audiovizuálním a technickém centru (AVTC). Součástí vydavatelství je 
prodejna technické literatury (PTL), která zajišťuje prodej skript a učebnic pro všechny fakulty 
ČVUT a jako jediná výhradní prodej publikací a sborníků ČVTS v oboru techniky životního 
prostředí. Pracoviště Redakce zajišťovalo redakční zpracování a přípravu univerzitního časopisu 
Pražská technika (6 čísel během akademického roku) a propagační materiály pro ČVUT, především 
pro veletrh GAUDEAMUS. 

 
12.6.1 Ediční středisko (ES) 

Ediční středisko zajišťuje vydávání publikací pro potřeby fakult (převážně skripta a monografie) 
a dále pro potřeby celé školy. Pro zkvalitnění činnosti edičního střediska bylo v roce 2000 částečně 
modernizováno a obnoveno strojové zařízení zakoupením laminovacího stroje, laserové tiskárny ke 
zhotovování tiskových matric a průtiskového stroje Risograph 3770 (určeného pro tisk malých 
nákladů). 

Vedení ČVUT ve snaze vyrovnat podmínky pro autory ve srovnání s komerčními 
nakladatelstvími rozhodlo o zvýšení sazeb autorských honorářů v roce 2000. 

V roce 2000 bylo vydáno celkem 242 titulů, z toho 10 monografií. Výroba byla zajištěna 
výhradně ve vlastní tiskárně. Celkem bylo vyrobeno 143 788 výtisků (pro srovnání: v roce 1999 to 
bylo 141 849 výtisků). Podrobnější ukazatele o ediční činnosti udává tab.12.6.1. 

 
Tabulka 12.6.1: Ediční činnost v roce 2000 

Činnost 1999 2000 

prodejní produkce výtisků         (ks) 136 839 139 566 

prodejní produkce                     (Kč) 11 080 755 11 431 984 

průměrná cena skripta              (Kč) 81 82 

průměrný počet výtisků na titul (ks) 586 594 

celková spotřeba papíru            (kg) 63 846 60 019 

 
V rámci zajišťování celoškolských potřeb bylo zpracováno celkem 126 zakázek (proti 

128 zakázkám v roce 1999). Šlo především o časopis Acta Polytechnica (4x 406 tiskových stran, 
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4x 650 výtisků), CTU 1, 2, 3 (503 tiskových stran, 3x 300 výtisků), CTU RAR (463 tiskové strany, 
500 výtisků), CTU special (640 tiskových stran, 700 výtisků), Pražská technika (6x 212 tiskových 
stran, celkový náklad 17 000 výtisků), studijní programy pro jednotlivé fakulty (1 727 tiskových 
stran v celkovém nákladu 13 400 výtisků) a další informační a studijní materiály menšího rozsahu. 

 
12.6.2 Audiovizuální a technické centrum (AVTC) 

Hlavní činností AVTC je tvorba výukových programů a pořizování dokumentárních foto 
a videozáznamů z událostí významných pro ČVUT. Činnost AVTC v roce 2000 lze charakterizovat 
následujícími údaji: 

• Výukové programy: 
Vyrobeno 13 výukových programů, z toho 5 multimediálních na CD-ROM (v roce  1999 to 
bylo 16 výukových programů, z toho 5 multimediálních na CD-ROM) 

• Dokumentární videozáznamy: 
• z inaugurace rektora a děkanů ČVUT, Betlémská kaple - 14. 2. 2000, záznam 98 minut 
• zajištění TV přenosu a záznamu projevů děkana a proděkanů FEL a zástupců spolku 

ELEKTRA při setkání absolventů 9. 9. 2000, 3 hodiny 
• slavnostní zahájení akademického roku v Betlémské kapli, 16. 10. 2000, záznam 135 minut 
• setkání vedení FSI s vedením ČVUT, 8. 11. 2000, záznam 110 minut 
• setkání vedení FEL s vedením ČVUT, 15. 11. 2000, záznam 150 minut 

• Zvukové záznamy, přepisy, střih: 
• přepis 84 videokazet do studoven  F2 náhradou za opotřebované 
• záznam komentáře – španělština pro Ústav jazyků F2 
• střih a ozvučení videozáznamu „Soustruhy“ pro Ústav strojírenské technologie F2 

• Prezentace na výstavách, festivalech a konferencích: 
• Mezinárodní výstava učebních pomůcek Schola Nova 2000 - účast v přípravném výboru, 

organizace a účast na přípravě doprovodného programu, práce v hodnotitelské komisi 
soutěže o nejlepší exponát, prezentace na výstavě (panel). 

• Mezinárodní festival ACADEMIA film Olomouc - na festival byly poslány 2 multimediální 
programy na DD-ROM a 1 videoprogram. Všechny programy byly přijaty do soutěže. Na 
festivalu byl na žádost pořadatelů prezentován multimediální program na CD-ROM 
„Fourierovy řady I“. 

• Mezinárodní festival TECHFILM - práce na přípravě a organizaci festivalu a zajištění 
průběhu festivalu. Na festival bylo přihlášeno 6 videoprogramů a 2 multimediální programy 
na CD-ROM. Do soutěže byly vybrány 3 videoprogramy a oba multimediální programy na 
CD-ROM. Program „Světlo a stíny“ získal statutární cenu v kategorii výukových 
a instruktážních snímků a multimediální program na CD-ROM „Statistické řízení procesu“ 
obdržel „Čestné uznání“ za výukovou hodnotu a optimální využití přednosti multimediálních 
aplikací pro výklad učební látky. 

• Pražská konference o kybernetické pedagogice – účast 2 pracovníků, referát a příspěvek 
(Multimediální výukové programy na ČVUT v Praze) do sborníku. 

• Fotodokumentace: 
• Slavnostní inaugurace rektora ČVUT, 14. 2. 2000 – cca 400 ks 
• Foto rektora ČVUT pro HN, 1. 9. 2000 – 24 ks 
• Studentská slavnost Gaudeamus Igitur – zahájení akademického roku – digitální foto 
• Slavnostní zahájení akademického roku v Betlémské kapli, 16. 10. 2000, cca 72 ks a digitální 

foto 
• Podpis smlouvy mezi ČVUT a firmou ERICSON, 28. 11. 2000 – cca 36 fotografií 
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• Různé: 
• Aktualizované vydání ceníku AVMM programů 
• „Techfilm na ČVUT“ - zajištění promítání na F1 a F2 (24.–25. 5. 2000) 
• Prodej programů: 248 ks kazet s videoprogramy a 24 ks programů na CD-ROM v celkovém 

objemu 60 241,10 Kč 
• Příprava multimediálního programu „Computers I“ pro vydání série 1000 ks 
• Školení o systému WebCT 20. 6. 2000 – 3 pracovníci 
• Digitální fotografie zaměstnanců odboru zahraničních styků pro www stránku 
• Zajištění rozvodu sítě do dalších prostor AVTC 
 
V roce 2000 byla velká pozornost věnována opatřování materiálu a zpracování propagačního CD 

ROM pro zájemce o studium na ČVUT. Poprvé byl v takovém množství soustředěn aktuální 
obrazový a textový materiál pro tento účel. 

 
12.6.3 Prodejna technické literatury (PTL) 

Prodejna technické literatury slouží k prodeji produkce Edičního střediska a AVTC pro 
akademickou obec ČVUT i pro zájemce z řad veřejnosti. Její činnost v roce 2000 lze 
charakterizovat údaji uvedenými v tab.12.6.2. 

 
Tabulka 12.6.2: Výkony prodejny technické literatury v roce 2000 

Činnost 1999 2000 

Maloobchodní obrat (tržby)             (Kč) 
z toho: tržby za faktury                    (Kč) 

12 046 591,90 12 481 508,60 
871 776,40 

Průměrná denní tržba                       (Kč) 50 194,10 50 671,60 

Prodej skript a monografií                (Kč) 8 471 475,50 Kč 8 511 138,20 

Knihy a jiný sortiment (DČ)            (Kč)  
z toho: výukové programy AVTC   (Kč) 

3 575 116,40 
87 119,10 

3 970 370,40 
60 241,10 

 
Prodejna byla uzavřena celkem 9 dní (rektorský den, MMF, inventura). 
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13.  Výstavba a investiční činnost v roce 2000 
13.1  Příprava investičních akcí 
13.1.1 Vítězné náměstí 

Dne 25. května 1999 byla podepsána představiteli smluvních stran - 
• Společností TIMON Bauregie GmbH & Co. KG 
• Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
• Vysokou školou chemicko – technologickou 
• Českým vysokým učením technickým v Praze 

Rámcová smlouva o realizaci stavebního záměru na Vítězné náměstí (Projekt Dejvice – Center). 
Součástí tohoto stavebního záměru je rovněž výstavba objektů pro VŠ, která je v této smlouvě 

chápána jako protiplnění za poskytnutí pozemků pro realizaci výstavby komerční části objektů. 
S tím souvisela i představa o využití ploch (plochy užitkové čisté – PUČ) v segmentu Vítězného 
náměstí. 

 
Vysoké školy (ČVUT – 10.700 m2, VŠCHT – 6.900 m2) ...…………….………. 17.600 m2 
Komerční plochy ………………………………………………………………… 93.000 m2 
Komunikace a ostatní plochy ……………………………………………………. 36.100 m2 
Parkovací místa celkem (z toho VŠ 300 míst) ……………………………………. 1.800 míst 
 

V rámci smlouvy byla rovněž sjednána dohoda o využívání Kongresového centra, které vysoké 
školy nebudou vlastnit, ale budou mít k dispozici bezplatně 30 dní v roce. 

Součástí protiplnění za získání pozemků v segmentu Vítězného náměstí bylo vybudování 
sportovní haly v prostoru areálu Kotlářka v hodnotě 4 milionů DM, která obsahovala hrací plochu 
24 x 48 m, 3x squash a šatny. Částka 4 milionů DM, potvrzená rámcovou smlouvou, představovala 
přibližně polovinu předpokládaných nákladů, které byly doloženy kalkulacemi firmy WEST 
Consulting na základě poslední studie vypracované doc. Ing. arch. Arnoštem Navrátilem, CSc. 
Další polovina investičních nákladů byla hrazena ze smíšených zdrojů, blíže neurčených. 

V prvním čtvrtletí roku 2000 provedlo nové vedení ČVUT podrobnou analýzu potřebných ploch 
užitkových čistých pro výuku. Při započítání předpokládaných ploch, které ČVUT mělo získat 
realizací záměru dle rámcové smlouvy a započítání rezerv, které lze odhadnout z možných dostaveb 
na vlastních pozemcích a přestaveb vlastních existujících objektů, byl shledán deficit cca 60.000 m2 
PUČ. Tato skutečnost přinutila nové vedení k okamžitému zahájení jednání s dalšími smluvními 
partnery Rámcové smlouvy, zejména se zástupci TIMON Bauregie GmbH, jejichž cílem bylo 
dosáhnout zvýšení PUČ tak, aby celková plocha pro vysoké školy v prostoru segmentu Vítězného 
náměstí činila minimálně 30.000 m2. 

Po mnoha jednáních byly oprávněné požadavky ČVUT akceptovány všemi smluvními stranami 
a navrženo řešení, podle kterého  
• bude ustoupeno od budování sportovní haly v areálu Kotlářka a investiční prostředky 

(4 mil. DM) budou vloženy do akademických ploch budovaných na Vítězném náměstí 
v rozsahu 3.076 m2 PUČ, 

• ČVUT nebude trvat na využívání kongresového centra a jako náhradu získává 750 m2 PUČ 
akademické plochy, 

• pro dalších 8.500 m2 PUČ, které ČVUT zainvestuje, TIMON Bauregie GmbH uvolní pozemek. 
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Kromě toho bude v rámci této výstavby realizován objekt na pozemku ČVUT k.č. 589/6, kde lze 
předpokládat dosažení 4.500 m2 PUČ. Za předpokladu, že budou smluvními stranami podepsány 
připravované dodatky k rámcové smlouvě, bude původní rozsah PUČ 17.600 m2 dle rámcové 
smlouvy zvýšen na 29.926 + 4.500 m2, tedy přibližně na 34.426 m2. Pro ČVUT z původních 
10.700 m2 představuje toto řešení navýšení o 12.326 + 4.500 m2, tedy přibližně o 16.826 m2. 

 
13.1.2 Sportovní hala pod Juliskou 

V roce 2000 byla schválena zásadní změna v koncepci výstavby sportovních zařízení ČVUT. 
Bylo ustoupeno od dlouhodobé představy budování sportovní haly a dalších rozsáhlých objektů 
v areálu Kotlářka. Toto území bude naopak uvolněno pro výstavbu otevřených hřišť s maximální 
snahou o zachování mimořádně kvalitního přírodního prostředí (viz 13.1.3). Hala a další kryté 
prostory budou realizovány revitalizací objektu halových laboratoří v ulici Pod Juliskou, jejichž 
využití pro výuku je v současné době ve velmi omezeném rozsahu. 

I. etapa, realizovaná z prostředku FRIMu v částce 60 mil. Kč, bude zahájena v tomto roce 
a v roce 2002 předána do provozu. Etapa zahrnuje halu o rozměru 24 x 43 m, dvě tělocvičny 
rozměru 12 x 30 m a 8 šaten se sprchami a WC. Po uvolnění haly turbin a prostoru trafostanic bude 
sportovní zařízení rozšířeno o 3 squashe, fitness-centrum, regenerační zařízení, kuželník 
a víceúčelovou tělocvičnu (stolní tenis, aerobic). Do tohoto objektu budou rovněž soustředěna 
pracoviště kateder tělesné výchovy všech fakult ČVUT. Vznikne tak komplexně vybavené 
sportovní centrum, které pokryje vlastní potřeby a v rámci komerčních aktivit nabídne služby 
i veřejnosti. 

Podle propočtu ke studii, který byl zpracován stavitelem J. Průchou, by náklady na I. a II. etapu 
činily celkem 114.159.000,- Kč. Při srovnání s původním záměrem budování haly na Kotlářce 
v souladu s rámcovou smlouvou představuje toto řešení: 
• podstatně větší a komplexnější rozsah sportovních ploch a zařízení, 
• výraznou úsporu v investičních nákladech, 
• soustředění pracovišť kateder TV a uvolnění těchto ploch v objektu fakult, 
• revitalizaci a racionální využití dnes problematického objektu. 

Bylo provedeno výběrové řízení na projektanta, který vypracoval dokumentaci pro územní 
řízení, které bylo v této době zahájeno. I. etapa bude předána do provozu v roce 2002. 

 
13.1.3 Sportovní areál Kotlářka 

Jak bylo uvedeno v bodě 13.1.2, byla zahájena rovněž i příprava výstavby sportovního areálu na 
Kotlářce. Definitivní rozhodnutí o programu výstavby v celém prostoru je vázáno na vyjasnění 
majetkoprávních vztahů, které má ČVUT k ploše na Strahově, na které je v současné době plomba, 
protože územní nároky má k tomuto pozemku rovněž městská část Praha 6. Jednoznačné je však to, 
že v prostoru Kotlářky bude umístěna víceúčelová plocha s umělým povrchem a osvětlením. Proto 
byla tato plocha určena jako I. etapa výstavby, včetně objektu šaten v rozsahu konečných potřeb. 

Výstavba dalších sportovních ploch bude zahájena okamžitě po vyjasnění majetkoprávních 
vztahů plochy na Strahově a po rozhodnutí o využití této plochy. 

I. etapa výstavby areálu na Kotlářce je hrazena z prostředků FRIMu v rozsahu 28,200 mil.Kč. 
V roce 2000 bylo uskutečněno výběrové řízení na projektanta. Byla zpracována dokumentace pro 
územní řízení, které v současné době probíhá. Stavba bude zahájena v roce 2001 a v roce 2002 
předána do provozu. 
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13.1.4 Parkoviště před Studentským domem 
Na základě předložených nabídek a dlouhodobého výběru byla vybrána firma ALTONA, se 

kterou byla 23. 11. 2000 podepsána HS o dodávce zařízení. Odbor výstavby Rektorátu ČVUT 
zajišťuje inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení. 

 
13.1.5 Úpravy Betlémské kaple 

Byly zpracovány varianty řešení akustiky hlavního sálu, které byly odborně posouzeny a použity 
jako podklad pro vypracování podnikatelského záměru, podle kterého bude rozhodnuto o úpravách 
a dalším způsobu využívání tohoto významného prostoru. 

 
13.2  Investiční akce ve stavbě 

 
13.2.1 Technická menza ČVUT – rekonstrukce obvodového pláště  

Vzhledem k nedostatkům, které byly zjištěny při vypsání výběrového řízení na dodavatele 
rekonstrukce obvodového pláště, bylo nutno vypsané řízení zrušit a vyhlásit nové. Řízení, které 
vypsala SÚZ, mělo příliš vysoko stanovenou bankovní jistotu a podkladem pro dodavatele byl 
projekt, který po odborném posouzení vykazoval podstatné chyby. Přesto se podařilo včas tyto 
závady odstranit a po novém výběrovém řízení uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem. Práce na 
rekonstrukci obvodového pláště Technické menzy byly zahájeny v listopadu 2000 a budou dle 
harmonogramu dokončeny v listopadu 2002 v celkovém rozsahu 40,020 mil Kč. Investiční náklady 
jsou hrazeny z FRIMu SÚZ a z části ze SR. 

 
13.2.2 Akce fakult, součástí a Rektorátu ČVUT   
Přehled čerpání investičních prostředků v roce 2000 v tis. Kč 
Prostavěno v roce 2000 

 
Fakulta/součást celkové investiční 

náklady 
celkem SR FRIM 

stavební 24 974 9 931  9 931 

strojní 14 834 8 034  8 034 

elektrotechnická 14 298 14 298  14 298 

jaderná 34 071 3 023  3 023 

architektury 2 797 2 797 2 797  

SÚZ 146 214 83 476 72 000 11 476 

Celkem ČVUT 237 188 121 559 74 797 46 762 
 
Fakulta stavební 

Soustředila se zejména na rekonstrukci a modernizaci hl. rozvodny elektro, na páteřní rozvody 
a patrové rozvaděče v budovách A a C, na rekonstrukci a modernizaci osvětlení chodeb a schodišť 
v budově A, na stavební úpravy v hale D 075, rekonstrukci místnosti 059 na laboratoř transport. 
procesů ve stavebních materiálech apod. Financovala tedy realizaci 6-ti akcí a projektovou 
dokumentaci na 2 akce připravované k zahájení v roce 2001. 
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Fakulta strojní 

Realizovala vesměs akce menšího rozsahu, týkající se rekonstrukcí střešního pláště, fasádních 
prvků, sociálních zařízení a elektroinstalace zejména v Dejvicích, v Horské ulici a na Karlově 
náměstí. Ukončila 8 akcí a rozestavěla 1 akci s dokončením v roce 2002. 

 
Fakulta elektrotechnická 

Všech 11 akcí zahájila i dokončila v průběhu roku. Z těch důležitějších to byly zejména 
rekonstrukce a modernizace laboratoří a poslucháren, výtahů a výměna oken a zateplení parapetů 
v 1. patře na budovách v Dejvicích. 
 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská  

Dokončila rekonstrukci poslucháren a výtahu v Trojanově ulici, kterou zahájila ještě v roce 1995 
a zajistila projektovou dokumentaci pro realizaci nástavby severního křídla v téže budově v roce 
2001/02. 

 
Fakulta architektury 

Realizovala jednu akci – plně hrazenou ze státního rozpočtu – rekonstrukci a modernizaci 
sociálních zařízení ve výškové budově v Dejvicích. 

 
Správa účelových zařízení 

Dotace ze státního rozpočtu ve výši 72 mil. Kč umožnila dokončit poslední etapu rekonstrukce 
Sinkuleho koleje, rekonstrukci elektroinstalace na bloku 7 Strahov a v listopadu zahájit rekonstrukci 
fasády na Technické menze v Dejvicích. 

Další drobné akce financovala z FRIMu. 
 

13.3  Přehled investičních akcí a rekonstrukcí v roce 2000 
• Zahájení územního řízení na dostavbu Vítězného náměstí 
• Výstavba sportovní haly Pod Juliskou – I. etapa 
• Výstavba polyfunkční plochy a objektu šaten v areálu Kotlářka – I. etapa 
• Rekonstrukce obvodového pláště Technické menzy  
• Projekt a provedení úprav interiéru hlavního sálu Betlémské  kaple 
• Výstavba parkoviště před Studentským domem 
• Úpravy interiérů vybraných částí pracovišť a zasedacích místností Rektorátu 
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13.4  Připravované akce fakult a součástí 

Přehled čerpání investičních prostředků v tis. Kč 
Fakulta 
/součást 

celkové investiční 
náklady 

celkem SR FRIM 

stavební 20 200 14 877 3 300 11 577 

strojní 43 300 24 072 2 700 17 072 

elektrotechnická 35 400 40 094 22 100 17 994 

jaderná 11 000 6 013  6 013 

dopravní 23 000 4 564 3 000 1 565 

SÚZ 214 880 97 937 31 000 66 937 

rektorát 89 870 16 930  16 930 

Celkem ČVUT 437 650 208 340 66 400 141 940 
 

13.5  FRVŠ - Fond rozvoje vysokých škol  
Fond rozvoje vysokých škol představuje každoročně pro ČVUT významný zdroj finančních 

prostředků. V tabulce č. 13.1 jsou uvedeny počty podaných a získaných projektů FRVŠ v roce 2000 
a přidělené finanční prostředky v členění NIV, IV a celkem. Tabulka je rozdělena na údaje 
jednotlivých fakult a zúčastněných součástí ČVUT. 

 
Tabulka č. 13.1: Projekty FRVŠ v roce 2000 

Fakulta Počet 
podaných 
projektů 

Počet 
udělených 

grantů 

Přidělené 
NIV  

tis. Kč 

Přidělené  
IV 

tis. Kč 

ΣΣΣΣ 
tis. Kč 

F1 12  1 75 - 75 

F2 29 17 2 629 3 244 5 873 

F3 57 21 2 388 3 523 5 911 

F4 15 11 946 2 210 3 156 

F5 5 3 208 246 454 

F6 5 2 65 1 120 1 185 

VIC 6 1 209 - 209 

KÚ 2 1 178 - 178 

ΣΣΣΣ ČVUT 131 57 6 698 10 343 17 041 

 
Tabulka č. 13.2 uvádí pro srovnání počet podaných projektů a udělených grantů spolu 

s udělenými finančními prostředky sumárně za celé ČVUT v posledních pěti letech. 
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Tabulka č. 13.2: Přehled o projektech FRVŠ na ČVUT v letech 1996 - 2000 

Rok Počet 
podaných 
projektů 

Počet 
udělených 

grantů 

Přidělené  
NIV  

tis. Kč 

Přidělené  
IV  

tis. Kč 

Σ 
tis. Kč 

Průměrná výše 
příspěvku na 

1 projekt 
tis. Kč 

1996 59  29 3 820 12 916 16 736 577,1 

1997 74 42 4 831 8 886 13 717 326,6 

1998 99 44 5 656  6 988 12 644 287,4 

1999 110 56 7 447 10 363 17 810 318,0 

2000 131 57 6 698 10 343 17 041 299,0 

 
Oproti počátkům činnosti FRVŠ došlo ke snížení průměrné výše příspěvku připadající na 

1 projekt. Hlavní příčinou je neustálý růst počtu podaných projektů, přičemž se jejich finanční 
požadavky snižují (viz tabulka č. 13.3). 

 
Tabulka č. 13.3: Podané projekty FRVŠ a jejich finanční požadavky od roku 1996 

Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Počet podaných projektů 1 092 1 473 1 554 1 788 1 996 2 143 

Požadovanéfinanční 
prostředky v tis. Kč 

654 321 891 598 861 287 643 632 585 784 525 709 
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