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1. Úvod 
Předkládaná zpráva o činnosti Českého vysokého učení technického v Praze za rok 2001 shrnuje 

hlavní aktivity �koly v uplynulém roce. Zpráva byla připravena vedením univerzity v souladu s do-
poručenou osnovou M�MT 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 dal�ích součástí ČVUT v Praze, zpracované 
představiteli těchto součástí podle stanovené osnovy.  

Aktivity �koly, podrobně diskutované v dal�ích kapitolách této zprávy, zahrnovaly rozsáhlou 
činnost výzkumné technické univerzity. Vedení �koly se sna�ilo tyto aktivity řídit a podporovat 
v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT a jeho aktualizací pro roky 2001�2002. 

V roce 2001, podobně jako v letech předchozích, byla činnost univerzity výrazně ovlivněna 
celkovou ekonomickou situací a jejím přímým dopadem na �kolství a vědu. Ekonomické problémy 
se trvale projevují zejména ve mzdové oblasti. V souvislosti se snahou o zlep�ování věkové a kvali-
fikační struktury pracovníků �koly byl opětovně upraven mzdový předpis ČVUT a zvý�eny mzdy 
v�ech zaměstnanců �koly a ji� druhým rokem získali akademičtí pracovníci mlad�í ne� 35 let 
speciální příplatek. Doplňování akademických i ostatních pracovníků mladými talentovanými lidmi 
zůstává aktuální a trvalou prioritou �koly i jejích součástí. Stejně jako v roce 2000 byla pro 
rozdělování finančních prostředků součástem �koly pou�ita beze změny alokační formule M�MT, 
tak�e ka�dá fakulta dostává prostředky státní dotace úměrné jejím výkonům podle pravidel M�MT. 

V oblasti pedagogické bylo vykonáno mnoho práce při přípravě strukturovaného studia v soula-
du s Boloňskou deklarací a Dlouhodobým záměrem M�MT. Strukturované studijní programy ji� 
byly akreditovány na Fakultě strojní, připraveny k akreditaci jsou na Fakultě elektrotechnické 
a Fakultě jaderné a fyzikálně in�enýrské. Intenzivní práce probíhají i na ostatních fakultách. 
V budoucnu je nutno se v oblasti pedagogické zaměřit na systematické hodnocení a řízení kvality, 
jeho� základem je zaji�tění zpětné vazby pomocí jednotných anket studentů. �kola se trvale sna�í 
vytvářet příznivé mikroklima jak pro studenty, tak pro v�echny pracovníky �koly. Počet studentů 
ČVUT ji� druhým rokem překračuje 20 000, zájem o studium na v�ech fakultách přesahuje jejich 
kapacitní mo�nosti. Počet studentů z ČR na ka�dé fakultě kromě Fakulty elektrotechnické a Fakulty 
architektury opětovně mírně narostl. Na uvedeném nárůstu se podílejí v�echny fakulty. V roce 2001 
se přihlásilo ke studiu na ČVUT 13 541 uchazečů, přijato bylo 8 595 studentů, av�ak zapsalo se jich 
pouze 5 606. Počet úspě�ných absolventů ČVUT se v roce 2001 zvý�il na 1 997, co� představuje 
nárůst o 22 % oproti roku 2000. V posledních letech do�lo k výraznému nárůstu počtu studujících 
cizinců, a to zejména na Fakultě elektrotechnické. S jejich celkovým počtem v�ak stále nemů�eme 
být spokojeni. 

Významnou součástí práce univerzity je výzkumná, vývojová a dal�í tvůrčí činnost. V centru 
zájmu jsou grantové soutě�e, presti�ní publikace a provázání výzkumu s praxí. Stejně jako v před-
chozím roce i v roce 2000 se v plné míře uplatnily výzkumné záměry univerzity, které představují 
významnou část institucionálního financování vědy. Celouniverzitní charakter těchto záměrů 
posiluje integritu �koly, která je stále poměrně malá. Oponentury výzkumných záměrů i jejich 
externí hodnocení (6 záměrů A, 20 záměrů B, 4 záměry C, 1 záměr D a 1 záměr E) prokázaly velmi 
solidní úroveň vědecké činnosti na celém ČVUT. Na vědeckých výkonech �koly se významně 
podílí rovně� tři výzkumná centra a spolupráce v dal�ích centrech jiných vysokých �kol. Vědecká 
aktivita pracovníků ČVUT byla v roce 2001 opětovně podpořena finančním oceněním nejlep�ích 
jednotlivců i tvůrčích kolektivů. V roce 2001 do�lo rovně� k významnému nárůstu publikační 
aktivity.  

V oblasti mezinárodní spolupráce do�lo v roce 2001 v důsledku ukončení projektů TEMPUS 
a omezení aktivit LEONARDO k výraznému sní�ení celkového počtu ře�ených projektů. Naproti 
tomu počet výjezdů akademických pracovníků se opět zvý�il. Počet výjezdů akademických 
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pracovníků je vět�í ne� jejich celkový stav, počet výjezdů studentů se v�ak dosud týká jen malé 
části posluchačů. Podrobněj�í údaje jsou uvedeny v kapitole 9.  
ČVUT trvale věnuje mimořádnou pozornost a značné finanční prostředky rozvoji informačních 

a komunikačních technologií. Zejména v posledních dvou letech do�lo k výraznému nárůstu počtu 
počítačů zapojených do sítě ČVUT a jejím prostřednictvím k celosvětovým informačním zdrojům. 
Na uvedeném nárůstu se podílí nejvíce studentská počítačová síť na kolejích a pracovi�tě Fakulty 
elektrotechnické. Výpočetní a informační centrum zabezpečuje trvalý růst kvality a rychlosti připo-
jení. V roce 2001 do�lo k výraznému roz�íření celo�kolského informačního systému zejména 
v komponentě Studium a komponentě Věda, výzkum, vněj�í vztahy. Byla dokončena implementace 
v�ech základních komponent na v�ech součástech ČVUT. 

V oblasti výstavby byla věnována trvalá pozornost přípravám výstavby na Vítězném náměstí. 
Dosud se v�ak nepodařilo úspě�ně ukončit jednání o navý�ení akademických ploch nezbytných pro 
dal�í rozvoj ČVUT. V roce 2001 pokračovaly práce na aktualizaci generelu ČVUT, bylo započato 
s přípravou revitalizace areálu na Karlově náměstí. Vlastními silami ře�í ČVUT kritický nedostatek 
sportovních zařízení. Ve spolupráci s V�CHT se ře�í problematika Technické knihovny. Jednotlivé 
součásti �koly průbě�ně realizovaly řadu rekonstrukcí a modernizací, SÚZ významně modernizoval 
blok 8 kolejí na Strahově. Podrobněj�í údaje jsou uvedeny v kapitole 13.  

Vedení ČVUT věnuje v�em vý�e uvedeným zále�itostem i aktivitám trvalou pozornost, spolu-
pracuje úzce s Akademickým senátem univerzity i jeho komisemi, pravidelně informuje akade-
mickou obec o svých aktivitách i námětech k dal�ímu rozvoji a věří, �e aktivity celé �koly vedou 
k posílení jejího postavení největ�í technické univerzity v na�í republice a významné výzkumné 
univerzity v evropském měřítku. 
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2. Organizační schéma ČVUT 
Struktura ČVUT a jeho součástí je dána Statutem ČVUT, statuty jednotlivých fakult a organi-

začními řády ostatních součástí �koly. Součástmi ČVUT jsou fakulty, vysoko�kolské ústavy, jiná 
pracovi�tě a účelová zařízení. 

 
 

2.1 Fakulty 
Fakulta stavební         (FSv, F1) 
Fakulta strojní          (FS, F2) 
Fakulta elektrotechnická       (FEL, F3) 
Fakulta jaderná a fyzikálně in�enýrská  (FJFI, F4) 
Fakulta architektury        (FA, F5) 
Fakulta dopravní          (FD, F6) 
 
 
2.2 Vysoko�kolské ústavy 
Kloknerův ústav         (KÚ, Ú1) 
Masarykův ústav vy��ích studií    (MÚVS, Ú2) 
 
 
2.3 Jiná pracovi�tě 
Výpočetní a informační centrum   (VIC, P1) 
Centrum biomedicínského in�enýrství  (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. 
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Obr. 1 
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3. Slo�ení orgánů ČVUT 
Podle § 7 zákona č. 111/1998 Sb. jsou samosprávnými akademickými orgány ČVUT: Akade-

mický senát ČVUT, rektor ČVUT, Vědecká rada ČVUT a Disciplinární komise ČVUT. Dal�ími 
orgány ČVUT jsou Správní rada ČVUT a kvestor ČVUT. Slo�ení těchto orgánů v roce 2001 bylo 
následující: 

 
 

3.1 Akademický senát ČVUT 
Ing. Franti�ek KULHÁNEK, CSc., předseda  
Ing. Josef GERNDT, místopředseda 
Ing. Michal FÜRBACHER, 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 JÁNE�OVÁ, CSc. 
doc. Ing. arch. Ivan KAPLAN 
prof. Ing. Jaroslav KRÁL, CSc. 
doc. Ing. Jan KUBA, CSc. 
doc. Ing. arch. Ladislav LÁBUS   
doc. Ing. Daniel MAKOVIČKA, DrSc. 
doc. Ing. Richard NOVÝ, CSc.  
doc. Ing. Rudolf POHL, CSc. 
Ing. Jaromír SODOMKA, CSc. 
Ing. Ivo �IMŮNEK, CSc. 
Ing. Ivan �TEKL, CSc. 
doc. Ing. Karel TRTÍK, CSc. 
Ing. Petr TŮMA 
prof. Ing. Pavel ZÍTEK, DrSc. 
 

David BÁRTA 
Radek DOBIÁ� 
Martin JACURA 
Jan KNYTL 
Vladimír MALINA 
Jan MATĚCHA 
Stanislav PALÍNEK 
Václav SVÁTEK 
Klára SVOBODOVÁ  
Ing. arch. Pavel �MELHAUS 
Vladimír VELAS 



3. Slo�ení orgánů ČVUT  

10 

3.2 Rektor ČVUT 
prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc. 
 
3.2.1. Prorektoři 
prof. Ing. Vladimír STEJSKAL, CSc. � pro pedagogickou činnost 
prof. Ing. Ladislav MUSÍLEK, CSc. � pro vědeckou a výzkumnou činnost 
prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc. � pro zahraniční styky 
prof. Ing. arch. Arno�t NAVRÁTIL, CSc. � pro výstavbu ČVUT 
prof. Ing. Václav HAVLÍČEK, CSc. � pro rozvoj ČVUT 
prof. Ing. Franti�ek VEJRA�KA, CSc. � pro vněj�í vztahy 
 
 
3.3 Vědecká rada ČVUT 
prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc., předseda VR ČVUT 
prof. Ing. arch. Bohumil FANTA, CSc.  
prof. Ing. Miloslav HAVLÍČEK, DrSc.  
prof. Ing. Václav HAVLÍČEK, CSc. 
prof. Ing. Josef JÍRA, CSc. 
doc. Ing. Tomá� 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.  
prof. Ing. arch. Arno�t 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 �LAPETA, DrSc.  
prof. Ing. Jan UHLÍŘ, CSc. 
prof. Ing. Franti�ek VEJRA�KA, CSc.  
prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc.  
prof. RNDr. Franti�ek VODÁK, DrSc.  
prof. Ing. Miroslava VRBOVÁ, CSc.  
prof. Ing. Pavel ZÍTEK, DrSc.  
prof. Ing. Petr ZUNA, CSc.  
Ing. Josef BENE�, CSc.  
prof. RNDr. Josef JANČÁŘ, CSc.  
Ing. Karel JUNGWIRTH, DrSc.  
prof. Ing. arch. Miroslav MASÁK 
prof. Ing. Jiří NIEDERLE, DrSc. 
prof. Ing. Ale� PROCHÁZKA, CSc. 
plk. doc. Ing. Václav PŘENOSIL, CSc. 
doc. MUDr. �těpán SVAČINA, CSc. 
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Ing. Karel �PERLINK, CSc. 
Ing. Ale� TOMEC 
prof. Ing. Radim VLČEK, CSc. 
doc. JUDr. Vladimír VOPÁLKA 
prof. Ing. Zdeněk VOSTRACKÝ, DrSc. 
prof. RNDr. Jiří ZLATU�KA, CSc. 
 
 
3.4 Disciplinární komise ČVUT 
Ing. Petr BOU�KA, CSc., předseda 
Ing. Roman KREIM 
Ing. Jitka SKŘIVÁNKOVÁ 
Ing. Petr SCHREIB 
Ing. Daniel DOBIÁ� 
Ing. Romana PLISCHKOVÁ 
 
Náhradníci: 
doc. Ing. Milan HOLICKÝ, DrSc. 
Mgr. Petr DURDÍK 
Ing. Jan ZEMAN 
Ing. Jaromír �ÍDA 
 
 
3.5 Správní rada ČVUT 
Ing. arch. Jan KASL   
prof. Dr.h.c. JUDr. Karel MALÝ, DrSc.  
Ing. arch. Jan FIBIGER, CSc.   
Ing. Václav MATYÁ�    
Ing. Bořivoj KAČENA   
Ing. Pavel KAFKA, CSc.   
Ing. Vladimír KOLMAN   
Ing. Petr HUTLA    
Ing. Franti�ek HRONEK, CSc.  
Ivo MATHÉ     
JUDr. Ing. Jiří �PIČKA   
JUDr. Jana PE�KOVÁ   
doc. Ing. Karel SELLNER, CSc. 
Ing. Jindřich HESS 
Ing. Václav PETŘÍČEK 
 
 
3.6 Kvestor ČVUT 
doc. Ing. Zdeněk VOSPĚL, CSc.   
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4. Studijní a pedagogická činnost 
Pedagogická činnost je hlavní činností �koly. Snahou vedení ČVUT je těsně propojit pedago-

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

Výsledky v dílčích oblastech pedagogické činnosti jsou popsány v následujících odstavcích. 
 
 

4.1 Studijní programy 
Přehled studijních programů uskutečňovaných na ČVUT v roce 2001 uvádí tabulka 1.  
 
Tabulka 1: Přehled o akreditovaných studijních programech na ČVUT (stav k 31. 12. 2001) 

fakulta 
ústav 

bakalářský 
studijní program 

 
obory 

magisterský 
studijní program 

 
obory 

doktorský 
studijní program 

 
obory 

F1 1 2 4 11 + 10* 2 9 

F2 1 6 1 13 + 13* 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 2 1 4 + 4* 2 3 

MÚVS 1 1 1 1* 1 1 

KÚ - - - - 1 3 

ČVUT 7 20 10 47 + 47* 10 55 

* magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program 
 

V souladu s plánem Akreditační komise byly v roce 2001 předlo�eny k akreditaci studijní prog-
ramy, jejich� seznam je uveden v tabulce 2. 
 
Tabulka 2: Seznam studijních programů předlo�ených k akreditaci a reakreditaci v roce 2001  

fakulta 
ústav 

název studijního 
programu 

název studijního oboru typ forma doba 
studia 

rozhodnutí 
dne 

platnost 
do 

Realizace pozemních 
a in�enýrských staveb 

Bc. P 3,5 20. 7. 01 20. 7. 063647R - Stavebnictví

Stavební management Bc. P 3,5 20. 7. 01 20. 7. 06

Pozemní stavby a konstrukce nMgr. P (3,0) 20. 7. 01 20. 7. 05

Konstrukce a materiál nMgr. P (3,0) 20. 7. 01 20. 7. 05

Konstrukce a dopravní stavby nMgr. P (3,0) 20. 7. 01 20. 7. 05

Vodní hospodářství a vodní 
stavby 

nMgr. P (3,0) 20. 7. 01 20. 7. 05

In�enýrství �ivotního prostředí nMgr. P (3,0) 20. 7. 01 20. 7. 05

F1 

3607T - Stavební 
in�enýrství 

Podnikání a řízení ve 
stavebnictví 

nMgr. P (3,0) 20. 7. 01 20. 7. 05
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fakulta 
ústav 

název studijního 
programu 

název studijního oboru typ forma doba 
studia 

rozhodnutí 
dne 

platnost 
do 

Systémové in�enýrství ve staveb. 
a inv. výstavbě 

nMgr. P (3,0) 20. 7. 01 20. 7. 05 

Management a ekonomika nMgr. P (3,0) 20. 7. 01 20. 7. 05

F1 

3608T - Pozemní 
stavby a arch. 

Pozemní stavby a architektura nMgr. P (3,0) 20. 7. 01 20. 7. 05

3646T - Geodézie 
a kartografie 

Geodézie a kartografie nMgr. P (3,0) 20. 7. 01 20. 7. 05

Pozemní stavby a konstrukce Mgr. P 5,5 20. 7. 01 20. 7. 10

Konstrukce a materiál Mgr. P 5,5 20. 7. 01 20. 7. 10

Konstrukce a dopravní stavby Mgr. P 5,5 20. 7. 01 20. 7. 10

Vodní hospodářství a vodní 
stavby 

Mgr. P 5,5 20. 7. 01 20. 7. 10

In�enýrství �ivotního prostředí Mgr. P 5,5 20. 7. 01 20. 7. 10

Podnikání a řízení ve 
stavebnictví 

Mgr. P 5,5 20. 7. 01 20. 7. 10

Systémové in�. ve staveb. 
a investiční výstavbě 

Mgr. P 5,5 20. 7. 01 20. 7. 10

3607T - Stavební 
in�enýrství 

Management a ekonomika Mgr. P 5,5 20. 7. 01 20. 7. 10

3608T - Pozemní 
stavby a arch. 

Pozemní stavby a architektura Mgr. P 6,0 20. 7. 01 20. 7. 08

3546T - Geodézie 
a kartografie 

Geodézie a kartografie Mgr. P 5,5 20. 7. 01 20. 7. 10

3607T - Stavební 
in�enýrství   

Pozemní stavby a konstrukce  
(v anglickém jazyce) 

Mgr. P 5,5 20. 7. 01 20. 7. 10

Aplikovaná a krajinná ekologie Ph.D. P, K 3,0 20. 7. 01 20. 7. 05

Systémové in�. ve staveb. 
a investiční výstavbě 

Ph.D. P, K 3,0 20. 7. 01 20. 7. 05

Ekonomika a řízení ve 
stavebnictví 

Ph.D. P, K 3,0 20. 7. 01 20. 7. 09

Fyzikální a materiálové 
in�enýrství 

Ph.D. P, K 3,0 20. 7. 01 20. 7. 09

Konstrukce a dopravní stavby Ph.D. P, K 3,0 20. 7. 01 20. 7. 09

Pozemní stavby Ph.D. P, K 3,0 20. 7. 01 20. 7. 09

Vodní hospodářství a vodní 
stavby 

Ph.D. P, K 3,0 20. 7. 01 20. 7. 09

3607V - Stavební 
in�enýrství 

Matematika ve staveb. in�. Ph.D. P, K 3,0 20. 7. 01 20. 7. 09

 

3646V - Geodézie 
a kartografie 

Geodézie a kartografie Ph.D. P, K 3,0 20. 7. 01 20. 7. 09
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fakulta 
ústav 

název studijního 
programu 

název studijního oboru typ forma doba 
studia 

rozhodnutí 
dne 

platnost 
do 

Dopravní a manipulační technika Bc. P, K 4,0 27. 2. 01 27. 2. 09

Informační a automatizační 
technika 

Bc. P, K 4,0 27. 2. 01 27. 2. 09

Technika �ivot. prostředí, tepelná 
a procesní technika 

Bc. P, K 4,0 27. 2. 01 27. 2. 09

Výrobní technika Bc. P, K 4,0 27. 2. 01 27. 2. 09

Aplikovaná mechanika pro 
bakaláře 

Bc. P, K 4,0 27. 2. 01 27. 2. 09

2341R - Strojírenství 

Strojírenská technologie 
a management 

Bc. P, K 4,0 15. 11. 01 15. 11. 
09 

Procesní in�enýrství nMgr. P, K 2,0 27. 2. 01 27. 2. 05

In�enýrská mechanika 
a mechatronika 

nMgr. P, K 2,0 27. 2. 01 27. 2. 05

Letadlová technika nMgr. P, K 2,0 27. 2. 01 27. 2. 05

Biomedicínské a rehabilitační 
in�enýrství 

nMgr. P, K 2,0 27. 2. 01 27. 2. 05

Materiálové in�enýrství nMgr. P, K 2,0 27. 2. 01 27. 2. 05

Technika �ivotního prostředí nMgr. P, K 2,0 27. 2. 01 27. 2. 05

Energetické stroje a zařízení nMgr. P, K 2,0 27. 2. 01 27. 2. 05

Přístrojová a řídící technika nMgr. P, K 2,0 27. 2. 01 27. 2. 05

Dopravní a manipulační technika nMgr. P, K 2,0 27. 2. 01 27. 2. 05

F2 

2301T - Strojní 
in�enýrství 

Výrobní stroje a zařízení nMgr. P, K 2,0 27. 2. 01 27. 2. 05

Řízení a ekonomika podniku nMgr. P, K 2,0 09. 4. 01 09. 4. 05

Matematické modelování 
v technice 

nMgr. P, K 2,0 09. 4. 01 09. 4. 05

 

Výrobní in�enýrství nMgr. P, K 2,0 15. 11. 01 15. 11. 
05 

Procesní in�enýrství Mgr. P, K 5,5 27. 2. 01 27. 2. 12

In�enýrská mechanika 
a mechatronika 

Mgr. P, K 5,5 27. 2. 01 27. 2. 12

Letadlová technika Mgr. P, K 5,5 27. 2. 01 27. 2. 12

Biomedicínské a rehabilitační 
in�enýrství 

Mgr. P, K 5,5 27. 2. 01 27. 2. 12

Materiálové in�enýrství Mgr. P, K 5,5 27. 2. 01 27. 2. 12

Technika �ivotního prostředí Mgr. P, K 5,5 27. 2. 01 27. 2. 12

Energetické stroje a zařízení Mgr. P, K 5,5 27. 2. 01 27. 2. 12

Přístrojová a řídící technika Mgr. P, K 5,5 27. 2. 01 27. 2. 12

 

2301T - Strojní 
in�enýrství 

 

Dopravní a manipulační technika Mgr. P, K 5,5 27. 2. 01 27. 2. 12
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fakulta 
ústav 

název studijního 
programu 

název studijního oboru typ forma doba 
studia 

rozhodnutí 
dne 

platnost 
do 

Výrobní stroje a zařízení Mgr. P, K 5,5 27. 2. 01 27. 2. 12

Řízení a ekonomika podniku Mgr. P, K 5,5 09. 4. 01 09. 4. 12

Matematické modelování 
v technice 

Mgr. P, K 5,5 09. 4. 01 09. 4. 12

 

Výrobní in�enýrství Mgr. P, K 5,5 15. 11. 01 15. 11. 
12 

Materiálové in�enýrství Ph.D. P, K 3,0 27. 2. 01 27. 2. 09

Dopravní stroje a zařízení Ph.D. P, K 3,0 27. 2. 01 27. 2. 09

Výrobní stroje a zařízení Ph.D. P, K 3,0 27. 2. 01 27. 2. 09

Energetické stroje a zařízení Ph.D. P, K 3,0 27. 2. 01 27. 2. 09

Procesní technika a zprac. 
systémy 

Ph.D. P, K 3,0 27. 2. 01 27. 2. 09

Strojírenská technologie Ph.D. P, K 3,0 27. 2. 01 27. 2. 09

Technika prostředí Ph.D. P, K 3,0 27. 2. 01 27. 2. 09

Přesná mechanika a optika Ph.D. P, K 3,0 27. 2. 01 27. 2. 09

Mechanika tuhých a poddajných 
těles a prostředí 

Ph.D. P, K 3,0 27. 2 .01 27. 2. 09

Biomechanika Ph.D. P, K 3,0 27. 2. 01 27. 2. 09

Termomechanika a mechanika 
tekutin 

Ph.D. P, K 3,0 27. 2. 01 27. 2. 09

Technická kybernetika Ph.D. P, K 3,0 27. 2. 01 27. 2. 09

Řízení a ekonomika podniku Ph.D. P, K 3,0 09. 4. 01 09. 4. 05

F2 

2302V - Strojní 
in�enýrství 

Matematické a fyzikální 
in�enýrství 

Ph.D. P, K 3,0 09. 4. 01 09. 4. 09

F6 3709R - Dopravní 
technologie a spoje 

Profesionální pilot Bc. P, K 3,5 22. 10. 01 01. 2. 06

MÚ 7507R - Specializace 
v pedagog. 

Učitelství odborných předmětů Bc. P, K 3,0 20. 7. 01 20. 7. 05

3607V - Stavební 
in�enýrství 

Teorie konstrukcí 
Konstrukce a dopravní stavby 

 
Ph.D. 

 
P, K 

 
3,0 

 
20. 7. 01 

 
20. 7. 09

 Nauka o nekovových mater. 
a staveb. hmotách 
Pozemní stavby 

 
Ph.D. 

 
P, K 

 
3,0 

 
20. 7. 01 

 
20. 7. 09

KÚ 

 Mechanika tuhých a poddajných 
těles a prostředí 

Ph.D. P, K 3,0 03. 8. 01 30. 9. 02

Legenda:  
typ: Bc. (bakalářský), nMgr. (navazující magisterský), Mgr. (magisterský), Ph.D. (doktorský) 
forma: P (prezenční), K (kombinovaná) 
 



4. Studijní a pedagogická činnost  

 
4.2 Celo�ivotní vzdělávání 

Celo�ivotní vzdělávání (C�V) je zájemcům poskytováno v�emi fakultami a zejména Klokne-
rovým ústavem a Masarykovým ústavem vy��ích studií, které výnosů této činnosti pou�ívají pro 
částečné financování své činnosti. Přesto dosud není C�V na ČVUT rozvinuto v dostatečné míře. 
C�V se řídí Řádem celo�ivotního vzdělávání na ČVUT, který je vnitřním předpisem �koly, 
a Směrnicí kvestora č. 48/2001 k realizaci Řádu celo�ivotního vzdělávání na ČVUT.  

Pro popularizaci tohoto typu vzdělávání byla v roce 2001 poprvé vydána bro�ura Program kurzů 
celo�ivotního vzdělávání na ČVUT v akademickém roce 2001/2002. Mezi zhruba 60 nabízených 
kurzů jsou zařazeny i kurzy patřící do Univerzity třetího věku a přípravné kurzy z matematiky 
a fyziky k přijímacím zkou�kám. 

 
 

4.3 Přijímací řízení 
Na ČVUT se celkově hlásil 13 541 uchazeč, přijímacím řízením úspě�ně pro�lo 8 595 uchazečů 

a zapsáno bylo 5 606 uchazečů. Podrobnosti udává tabulka 3. 
 

Tabulka 3: Přijímací řízení na ČVUT pro akademický rok 2001/2002 

fakulta F1 F2 F3 F4 F5 F6 ČVUT 

přihlá�eno 3 111 3 156 3 739 1 210 788  1 537 13 541

dostavilo se 2 592 2 877 3 137 977 735 1 168 11 486

    % z přihlá�eno    83,3 91,2 83,9 80,7 93,3 76,0 84,8

přijato 1 981 2 571 2 479 830 200 534 8 595

    % z dostavilo se  76,4 89,4 79,0 85,0 27,2 45,7 74,8

zapsáno 1 434 1 735 1 726 429 186 372 5 606

    % z přihlá�eno 46,1 55,0 38,8 35,5 23,6 24,2 41,4

    % z přijato 72,4 67,5 58,5 51,7 93,0 69,7 65,2

 
Grafické znázornění počtu přihlá�ených a přijatých studentů na jednotlivé fakulty dle tabulky 3: 

1 21

  
Graf 3.1: Přihlá�ení studenti
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O přezkoumání neúspě�ného přijímacího řízení po�ádalo celkem 414 uchazečů, rektor nevyhověl 

�ádnému z nich.  
 
 

4.4 Počty studentů 
Největ�í počet studentů studuje v magisterských programech. Podrobněji viz tabulka 4. Tabulka 

5 navazuje na tabulku 4 a uvádí naplnění jednotlivých typů programů a forem studia. Počty 
zahraničních studentů uvádí tabulka 6.  

Pro porovnání jsou v tabulkách 7 a 8 uvedeny počty studentů za desetileté sledovací období. Je 
potě�itelné, �e dlouhodobý trend počtu studentů je od �kolního roku 1992/93 rostoucí.  

 
Tabulka 4:  Počet studentů české státní příslu�nosti na fakultách ČVUT k 31. 10. 2001  

(včetně studentů s pře-ru�eným studiem) 

studijní  
programy 

 
F1 

 
F2 

 
F3 

 
F4 

 
F5 

 
F6 

 
MÚVS 

 
KÚ 

 
ČVUT 

bakalářské 
prezenční 

 
14 

 
182 

 
267 291 -

 
104 

 
141 

 
- 

 
999 

bakalářské 
kombinované 

 
- 

 
- 

 
111 - -

 
38 

 
216 

 
- 

 
365 

magisterské 
prezenční 

 
5 312 

 
3 856 

 
4 213 680 1 114

 
1 181 

 
- 

 
- 

 
16 356 

magisterské 
kombinované 

 
- 

 
301 

 
532 - -

 
99 

 
- 

 
- 

 
932 

doktorské 
prezenční 

 
364 

 
217 

 
252 94 52

 
73 

 
- 

 
4 

 
1 056 

doktorské 
kombinované 

 
207 

 
219 

 
129 75 79

 
44 

 
6 

 
15 

 
774 

 
Celkem 

 
5 897 

 
4 775 

 
5 504 1 140 1 245

 
1 539 

 
363 

 
19 

 
20 482 

 
Grafické znázornění počtu studentů české stát. příslu�nosti na jednotlivých fakultách v bakalář-

ských, magisterských a doktorských studijních programech dle tabulky 4: 

  
Graf 4.1: Bakalářské a magisterské studium
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Tabulka 5: Počet studentů české státní příslu�nosti na jednotlivých typech a formách studia 

Typ studia Forma studia 
bakalářské  magisterské  doktorské  prezenční kombinované 

1 364 17 288 1 830 18 411 2 071 
 
 
Grafické vyjádření tabulky 5 v procentech: 
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Graf 5.1: Typy studia
a 6: Počet zahraničních studentů na fakultách ČVUT 
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a 7: Počet studentů české (československé) státní přís

a  92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 

4 101 4 602 4 697 4 503 5 168 5 341 

3 413 3 664 3 768 3 647 3 923 4 167 

3 480 3 694 4 308 4 748 5 123 5 152 

410 472 656 616 801 938 
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Graf 5.2: Formy studia
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k 31. 10. 2001 
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40 
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Grafické znázornění počtu studentů české (československé) státní příslu�nosti na jednotlivých fa-
kultách dle tabulky 7: 
 
 

 
 
Tabulka 8: Počet studentů-cizinců na ČVUT 

Fakulta 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 

F1 60 62 52 50 61 54 54 55 79 82 

F2 111 81 49 50 43 49 59 83 103 124 

F3 170 159 101 116 100 86 86 121 223 278 

F4 9 14 20 17 15 12 18 31 47 56 

F5 15 11 13 15 12 11 11 23 31 47 

F6 0 1 1 1 4 6 5 5 13 17 

KÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MÚVS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ČVUT 365 328 236 249 235 218 233 318 496 604 
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Graf 7.1: Počet studentů české (československé) státní příslu�nosti na jednotlivých fakultách 
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Grafické znázornění počtu studentů � cizinců na jednotlivých fakultách dle tabulky 8: 
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Graf 8.1: Počet studentů � cizinců na jednotlivých fakultách
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ČVUT pokládá za svou prioritu doktorské studijní programy, které jsou zaměřeny na tvůrčí 
ědeckou činnost a na přípravu pro budoucí akademickou kariéru. Dlouhodobým záměrem ČVUT 
 oblasti pedagogiky je proto růst počtu studentů obecně a doktorandů zvlá�tě. Dlouhodobý přehled 
očtů studentů doktorských studijních programů uvádí tabulka 9. 

 
abulka 9: Studenti doktorských studijních programů (bez cizinců) 

akademický rok 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 

celkový počet  443 847 1 058 1 123 1 284 1 208 1 186 1 241 1 829 1 830

počet absolventů - - 8 14 24 34 68 71 76 66

éně potě�itelnou skutečností jsou počty absolventů. Jsou zřejmé z tabulky 10. 

abulka 10: Počty absolventů české státní příslu�nosti na ČVUT v roce 2001 podle fakult 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 MÚVS a KÚ ČVUT 

Bc. 23 105 23 38 - 2 50 241 

Ing. 551 305 512 52 149 121 - 1 690 

Ph.D. 18 10 30 3 - - 5 66 

Celkem 592 420 565 93 149 123 55 1 997 
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Dlouhodobý trend v počtu absolventů ČVUT je patrný z tabulky 11. 
 
Tabulka 11: Počty absolventů české státní příslu�nosti na ČVUT  

(bakalářské a magisterské studijní programy) 
Rok F1 F2 F3 F4 F5 F6 MÚVS 

KÚ 
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

2001 574 410 535 90 149 123 50 1 931

 
Grafické znázornění počtu absolventů na jednotlivých fakultách dle tabulky 11: 
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Graf 11.1: Počty absolventů české státní příslu�nosti na jednotlivých fakultách 
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Nepříjemnou skutečností je přetrvávající poměrně velká neúspě�nost ve studiu, zejména v prvním 
ročníku. Konkrétní údaje obsahuje tabulka 12.  
 
Tabulka 12: 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 

 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000 2000 2001 

F1 1 117 
 

844 
75,6 % 

1 215 
 

945 
77,8 % 

1 181 952 
80,6 % 

788 655 
83,1 % 

574 436 
76,0 % 

F2 1 398 731 
52,3 % 

1 441 729 
50,6 % 

2 032 806 
39,7 % 

1 423 870 
61,1 % 

611 400 
65,5 % 

F3 1 400 1 050 
75 % 

1 203 886 
73,6 % 

1 323 1 078 
81,5 % 

1 100 789 
71,7 % 

853 504 
59,1 % 

F4 294 188 
63,9 % 

402 202 
50,2 % 

392 172 
43,9 % 

233 91 
39,1 % 

149 75 
50,3 % 

F5 175 155 
88,6 % 

150 135 
90,0 % 

171 147 
86,0 % 

121 114 
94,2 % 

114 111 
97,4 % 

F6 276 208 
75,4 % 

254 187 
73,6 % 

269 216 
80,3 % 

185 164 
88,6 % 

131 
 

105 
80,1 % 

 
 
4.5 Poplatky za studium 

V akademickém roce 2000/2001 bylo na ČVUT podruhé � v souladu se zákonem č. 111/1998 
Sb. � přikročeno k vybírání poplatků za překročení standardní doby studia zvět�ené o jeden rok 
a poplatků za studium dal�ího studijního programu. Toto opatření se týkalo celkem 237 studentů, 
z nich� 70 podalo rektorovi �ádost o prominutí nebo sní�ení poplatků. Po přezkoumání �ádostí 
rektorem byly v 30 % poplatky zcela prominuty, u 48,6 % �ádostí byly poplatky sní�eny a 21,4 % 
�ádostí bylo zamítnuto. Přehled podle fakult udává tabulka 13. 
 

Tabulka 13: Poplatky za dobu studia del�í ne� standardní + 1 rok v akademickém roce 2001/2002 

fakulta F1 F2 F3 F4 F5 F6 celkem 

studentů 65 20 60 14 78 - 237 

�ádostí 13 - 4 7 46 - 70 

 
 
4.6 Přezkoumání řízení při ukončení studia 

V případě ukončení studia podle § 56, odst. 1, pís. b) zákona č. 111/1998 Sb. podalo �ádost 
o přezkoumání rozhodnutí 50 studentů. �ádostem nebylo vyhověno, proto�e u v�ech napadených 
rozhodnutí bylo zji�těno, �e byla vydána v souladu se zákonem a vnitřními předpisy vysoké �koly. 
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4.7 Studium v angličtině 
Studium v angličtině na fakultách ČVUT není organizováno jednotně. Na Fakultě stavební 

studují v angličtině celkem 33 studenti � cizinci (z toho 11 samoplátců) akreditovaný studijní 
program Stavební in�enýrství (Civil Engineering), obor Pozemní stavby a konstrukce (Building and 
Structural Engineering). Kromě toho je řada předmětů v různých oborech předná�ena v angličtině.  

Na Fakultě strojní je mo�né studovat v angličtině první tři ročníky, v oborové etapě je mo�no 
v angličtině studovat po dohodě s vedením ústavu. V angličtině studuje 40 studentů � cizinců 
(z toho 10 samoplátců) a 20 českých studentů. 

Na Fakultě elektrotechnické je mo�né studovat v angličtině společný základní blok, bakalářský 
a in�enýrský blok oboru Výpočetní technika. Této mo�nosti vyu�ívá celkem 109 studentů, z toho je 
68 cizinců (včetně 6 samoplátců) a 41 český student. V ostatních oborech jsou otevírány předměty 
v angličtině podle výběru studentů a stá�istů.  

Fakulta jaderná a fyzikálně in�enýrská nabízí některé vybrané předná�ky v angličtině, ucelené 
studium v angličtině je mo�né pouze v doktorském studijním programu.  

Na Fakultě architektury a Fakultě dopravní jsou v�echny studijní programy akreditovány také 
v angličtině. 

 
 

4.8 Ocenění studentů a pedagogů 
V roce 2001 bylo oceněno mimořádnými cenami rektora ČVUT za vynikající výsledky ve studiu 

30 studentů bakalářských a magisterských studijních programů a za vynikající výsledky v pedago-
gické práci 43 pedagogičtí pracovníci.  

Kromě toho byla 6 studentům ČVUT udělena Cena Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových určená 
nejlep�ím studentům pra�ských vysokých �kol. 

 
 

4.9 Nostrifikace  
Nadále byla vyřizována agenda uznávání vysoko�kolského vzdělání a kvalifikace získané 

v zahraničí. ČVUT obdr�elo celkem 89 �ádostí, z nich� 79 bylo kladně vyřízeno. 
 
 

4.10  Celo�kolská nabídka studia 
Celo�kolské nabídky studia mů�e vyu�ít ka�dý student ČVUT. Mezi celo�kolskou nabídku 

studia patří zejména tříletý bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, který je 
zaji�ťován MÚVS. Studium tohoto oboru výrazně roz�iřuje mo�nosti uplatnění absolventů ČVUT. 
Studijní zaměření Biomedicína je společný program fakult ČVUT a 3. LF UK. 

V rámci Pra�ské univerzity �ivotního prostředí existuje ji� několik let studijní zaměření �ivotní 
prostředí. Podílejí se na něm UK, ČVUT, V�CHT, V�E a ČZU vybranými kurzy a předměty. 

Tyto studijní programy a mnohé jednotlivé předná�ky patřící do celo�kolské nabídky studia byly 
v roce 2001 poprvé zařazeny do �Bílých knih� jednotlivých fakult a do �Bílé knihy ČVUT�. 

Odbor pedagogiky a rozvoje R ČVUT v roce 2001 inicioval vydání doporučení pro tvorbu 
nových studijních programů pro strukturované studium, inovovaných směrnic o ediční činnosti, 
tvorbě audiovizuálních a multimediálních programů a o celo�ivotním vzdělávání. Po projednání 
v příslu�ných grémiích byly zmíněné směrnice a zásady vydány ve formě bro�urek nazvaných 
Strukturované studium na ČVUT, Zásady ediční činnosti na ČVUT, Zásady tvorby audiovizuálních 
a multimediálních programů, Program kurzů celo�ivotního vzdělávání na ČVUT.  
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4.11  Sledování uplatnění absolventů 
Ze �esti fakult ČVUT sleduje uplatnění svých absolventů pouze Fakulta strojní, a to prostřed-

nictvím úřadů práce.  
Ostatní fakulty uplatnění svých absolventů nesledují, ale usuzují, �e s jejich uplatněním nejsou 

problémy, vzhledem k tomu, �e zájem zaměstnavatelů je vět�í ne� počet absolventů fakult.  
 
 

4.12  Tabulky dle doporučené rámcové osnovy M�MT 
V předchozích kapitolách 4.1 a� 4.5 jsou uváděny tabulky v té podobě, v jaké budou dále slou�it 

interním potřebám �koly. 
V této kapitole jsou tabulky koncipovány dle po�adavku M�MT. 
 

Tabulka 14: Počty studijních programů a oborů ČVUT 

 
Skupiny oborů 

 
Kód skupiny 
kmenových 

oborů 

 
Studijní programy/obory 

    
ΣΣΣΣ    

                        bak.               mag.               dokt.  

Technické vědy 
a nauky 

21 a� 39                       6/19               9/93                 10/55 25/167 

Ekonomie 62                          -                   1/1                      - 1/1 

Pedagogika, 
učitelství 

75                        1/1                   -                        - 1/1 

Celkem                        7/20               10/94                10/55 27/169 

 
 
Tabulka 15: Počty studentů ČVUT v roce 2001 

 
Skupiny oborů 

 
Kód skupiny 
kmenových 

oborů 

 
Studenti ve studijním programu 

    
ΣΣΣΣ    

  bak.               mag.               dokt.  

Technické vědy 
a nauky 

21 a� 39                 1 007             17 288               1 805  20 100

Pedagogika, 
učitelství 

75                   357                    -                       25 382

Celkem                  1 364             17 288               1 830 20 482
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Tabulka 16: Počty absolventů ČVUT v roce 2001 

 
Skupiny oborů 

 
Kód skupiny 
kmenových 

oborů 

 
Absolventi ve studijním programu 

    
ΣΣΣΣ    

  bak.               mag.               dokt.  

Technické vědy 
a nauky 

21 a� 39                   191               1 690                  61 1 942

Pedagogika, 
učitelství 

75                    50                     -                      5 55

Celkem                    241                1 690                 66 1 997

 
 
Tabulka 17: Počty neúspě�ných studentů ČVUT za rok 2001 

 
Skupiny oborů 

 
Kód skupiny 
kmenových 

oborů 

 
Neúspě�ní studenti ve studijním programu 

    
ΣΣΣΣ    

  bak.              mag.               dokt.  

Technické vědy 
a nauky 

21 a� 39                    250               3 300                221 3 771

Pedagogika, 
učitelství 

75                     22                    -                       -     22

Celkem                     272                3 300                221 3 793

 
 
Tabulka 18: Zájem uchazečů o studium na ČVUT v roce 2001 

 
Skupiny oborů 

 
Kód skupiny 
kmenových 

oborů 

 
Počet 

přihlá�ek              přijetí             zapsaných 

Technické vědy a 
nauky 

21 a� 39 13 541                    8 595                  5 606 

Celkem  13 541                    8 595                  5 606 
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5. Informační a komunikační technologie 
5.1 Stav výpočetní techniky, informačních a komunikačních 

technologií  
Velikost ČVUT a jeho historie do značné míry předurčují strukturu pracovi�ť výpočetní techniky 

na vysokých �kolách. Na třech velkých fakultách ČVUT jsou samostatná pracovi�tě, 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 slu�eb a na Fakultě 
elektrotechnické Středisko vědeckotechnických informací, jeho� součástí je i fakultní knihovna. Na 
zbývajících fakultách jsou v�dy alespoň formálně ustavené skupiny pracovníků, které o výpočetní 
techniku a počítačovou síť na fakultě pečují. Celo�kolským pracovi�těm pro v�estranné zabezpe-
čování úkolů v oblasti výpočetní a informační techniky je Výpočetní a informační centrum. 
Koordinuje provoz a rozvoj počítačové sítě ČVUT, provozuje superpočítačové centrum vysoké 
�koly, rozvíjí jeho programové vybavení a poskytuje slu�by v oblasti extrémně náročných výpočtů. 
Po systémové stránce koordinuje provoz a rozvoj informačního systému ČVUT a zabezpečuje 
veřejné informační slu�by v počítačové síti. Výpočetní a informační centrum je centrálním praco-
vi�těm ČVUT pro knihovny a oblast odborných informací, ře�í vybrané výzkumné a vývojové 
problémy v oblasti výpočetní techniky a jejich aplikací, vyvíjí a realizuje aplikační programové 
vybavení informačních systémů, zaji�ťuje �kolení, pořádá konference a semináře, připravuje a vy-
dává účelově zaměřené publikace, poskytuje konzultace a vykonává poradenskou činnost.  

Na ČVUT jsou stovky pracovních stanic a téměř 10 tisíc osobních počítačů nejrůzněj�ích typů 
(nepočítáme-li více ne� 6 tisíc počítačů na studentských kolejích). Nákup výpočetní techniky je ve 
vět�ině případů v rozhodovací pravomoci fakult a ostatních součástí ČVUT, ale v oblasti softwa-
rové jsou celo�kolské nákupy stále častěj�í. Na základě smlouvy o programu SELECT mezi ČVUT 
a firmou Microsoft byly i v roce 2001 zaji�ťovány ve�keré činnosti spojené s distribucí progra-
mových produktů firmy Microsoft na 8 českých vysokých �kol. V rámci smlouvy má ČVUT 
k dispozici programové vybavení firmy Microsoft za výrazné slevy.  

V roce 2001 bylo zakoupeno několik dal�ích multilicencí programového vybavení, které je 
universálně pou�íváno na více fakultách a součástech �koly, a zároveň ji� nakoupené programy byly 
průbě�ně nahrazovány novými verzemi. Jednalo se předev�ím o matematický software MAPLE, 
MATHEMATICA, MATLAB a o specializované programy zalo�ené na pou�ití metody konečných 
prvků ANSYS, ABAQUS, FLUENT, MARC a PAM. 

 
 

5.2 Rychlost připojení pracovi�ť ČVUT na CESNET2 
Počítačová síť ČVUT je neodmyslitelnou součástí infrastruktury �koly. Je rozvedena ve v�ech 

hlavních budovách ČVUT a jsou k ní připojeny osobní počítače vět�iny tvůrčích a administrativních 
pracovníků �koly. Počet u�ivatelů sítě i počet aplikací neustále roste a v současnosti je v síti 
registrováno téměř 16 tisíc počítačů (s přiděleným DNS záznamem). Podle statistik jsou největ�ími 
u�ivateli sítě studenti ČVUT pracující ze svých počítačů na vysoko�kolských kolejích, ale také 
ostatní aktivity (práce v počítačových učebnách a u�ivatelských místnostech pro studenty, vědecko-
výzkumná činnost a informační systémy) síť výrazně zatě�ují. Charakter sítě významně ovlivňuje 
informační systém pro řízení a správu �koly, zejména jeho celo�kolsky provozované komponenty, 
z nich� z hlediska intenzity pou�ívání hrají rozhodující roli komponenty Finanční informační 
systém a Pracovníci, mzdy a sociální věci, které vy�adují, aby počítačová síť pracovala s vysokým 
stupněm spolehlivosti. Udr�ování sítě v provozu proto vy�aduje trvalé pohotovostní nasazení 
několika pracovníků, a to jak v lokálních sítích, tak na úrovni celé �koly. 
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Počty počítačů zapojených do sítě ČVUT 

Pracovi�tě � místo Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 

Fakulta stavební 777 964 1 314 1 423 1 639

Fakulta strojní 645 850 1 261 1 350 1 656

Fakulta elektrotechnická 2 171 2 549 3 130 3 252 3 856

Fakulta jaderná a fyzikálně in�enýrská 323 335 606 690 947

Fakulta architektury 48 59 70 71 72

Fakulta dopravní 70 96 175 279 392

Nefakultní pracovi�tě 502 524 811 825 986

Studenti na kolejích 1 165 1 616 2 283 3 077 6 539

Celkem 5 701 6 993 9 650 10 967 16 087

 
 
Grafické znázornění tabulky:  

 
Současný stav počítačové sítě ČVUT je výsledkem několikaleté intenzivní práce specialistů 

Výpočetního a informačního centra a nemalých investic, které na realizaci sítě musely být 
vynalo�eny. Centrální uzel sítě je umístěn v Dejvicích, dal�í uzel je na Karlově náměstí a celá síť 
má dvojitou hvězdicovou strukturu. Připojení v�ech důle�itých lokalit (vysoko�kolského areálu 
v Dejvicích, pracovi�ť Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní na Karlově náměstí, pracovi�ť 
Fakulty jaderné a fyzikálně in�enýrské v Břehové a Trojanově ul., Fakulty dopravní v Konviktské 
ulici a Na Florenci, Fakulty strojní, Fakulty dopravní a Masarykova ústavu vy��ích studií v Horské 
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ulici, Hlávkovy koleje a areálu vysoko�kolských kolejí na Strahově) je realizováno na bázi ATM 
o rychlosti 155 Mbit/s. Radiovými pojítky jsou připojeny studentské sítě Bubenečské koleje, 
Dimitrovovy koleje a koleje v Podolí a Podnikatelské a inovační centrum v Motole. V dejvickém 
vysoko�kolském areálu jsou optickými spoji propojeny v�echny objekty fakult, Studentský dům 
(včetně Centra biomedicínského in�enýrství), Technická menza, Juliska a Masarykova kolej.  

Počítačová síť ČVUT ve své dne�ní podobě je rozsáhlým, relativně samostatným subjektem, 
který je v�ak do jisté míry svázán s pra�skou akademickou počítačovou sítí PASNET. ČVUT proto 
od roku 1996 sdru�uje (spolu s Univerzitou Karlovou, Vysokou �kolou 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, co� podle smlouvy o sdru�ení představovalo 
v roce 2001 roční příspěvek ve vý�i 2,5 mil. Kč. Počítačová síť ČVUT je jako vět�ina ostatních 
akademických sítí připojena do sítě CESNET2. V prvním čtvrtletí 2001 do�lo vzhledem k vývoji 
počítačových sítí k přechodu z technologie ATM s rychlostí 155 Mbit/s na technologii 
GigabitEthernetu s rychlostí 1Gbit/s. Pro definování routovacích politik mezi sítí CESNET2 
a ČVUT je pou�it protokol BGP. Stávající připojení ATM je pou�ito jako zálo�ní. Síť ČVUT je 
připojena i do sítě pra�ských vysokých �kol PASNET pomocí technologie ATM s rychlostí spoje 
155 Mbit/s. 

Mezinárodní a meziměstskou konektivitu zaji�ťuje pro ČVUT zájmové sdru�ení právnických 
osob CESNET od roku 1996, kdy toto zájmové sdru�ení vzniklo odchodem některých pracovníků 
z Výpočetního a informačního centra. Proto�e financování aktivit zájmového sdru�ení CESNET 
z úrovně M�MT (prostřednictvím výzkumného záměru Vysokorychlostní síť národního výzkumu 
a její nové aplikace) ve vý�i 200 mil. Kč ročně nestačí na pokrytí v�ech potřeb zájmového sdru�ení, 
přispívají formou členských příspěvků i jednotlivé vysoké �koly. V roce 2001 zaplatilo ČVUT 
zájmovému sdru�ení CESNET více ne� 8,3 mil. Kč.  
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ČVUT se aktivně podílí na ře�ení programu CESNET2, který je nosným projektem rychlého 
propojení nekomerčních subjektů v České republice a zaji�ťuje meziměstskou a zahraniční 
konektivitu. V současné době je síť CESNET2 připojena do evropské páteřní vysokorychlostní sítě 
GÉANT o rychlostí 2,5 Gbit/s. Pracovníci ČVUT pracují v technických komisích zájmového 
sdru�ení právnických osob CESNET a spolupodílejí se tak na ře�ení konkrétních problémů budo-
vání nových forem spojení, implementaci nových aplikací i tvorbě koncepce. 

 
 

5.3 Superpočítačové centrum  
Nejvýznamněj�í výpočetní kapacitou na ČVUT je počítačový komplex IBM SP, instalovaný sice 

ji� v roce 1995, ale v posledních 3 letech podstatně modernizovaný a svým výkonem patřící 
k nejvýkonněj�ím 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 �kolách, proto�e výkonná 
výpočetní technika byla v�dy atributem tohoto pracovi�tě. V současné době má počítačový komplex 
63 procesory, co� v absolutní hodnotě jejich počtu znamená nárůst o téměř 200 procent ve srovnání 
se stavem před zahájením modernizace, a v nárůstu rychlosti individuálního výpočtu je to skok více 
ne� 6násobný.  

V současné době vyu�ívá výpočetní komplex mnoho vědeckých týmů z desítky českých 
veřejných vysokých �kol, mezi nimi� podstatnou část tvořili i v roce 2001 u�ivatelé z  ČVUT. 
I kdy� vědecké týmy z ostatních �kol jsou velmi aktivní, jejich aktivita je proměnná a v ka�dém 
období převa�uje jiná skupina u�ivatelů. Detailní přehledy o vyu�ití výpočetního komplexu jsou 
pravidelně vystavovány na webových stránkách a přehledy za jednotlivé roky provozu jsou 
vystaveny na http://www.civ.cvut.cz/Statistiky/index.html. Přehled ře�ených projektů je vystaven 
na webových stránkách http://www.civ.cvut.cz/Projects/index.html.cs. V lednu 2001 byl vydán 
sborník nejúspě�něj�ích projektů ře�ených pomocí IBM SP v posledních 2 letech, který plně 
prokázal účelné vyu�ití výpočetního komplexu a jeho význam pro vědeckou a výzkumnou činnost. 
Řada aplikačních programů je pou�ívána i ve výuce odborných předmětů ve vy��ích ročnících 
studia. O vzrůstajícím zájmu z řad studentů svědčí i řada diplomových prací, která byla na 
výpočetním komplexu ře�ena. 

Superpočítačové centrum ČVUT spolupracuje s ostatními superpočítačovými centry ostatních 
vysokých �kol v ČR, zejména s Vysokou �kolou báňskou � Technickou universitou Ostrava, která 
provozuje své superpočítačové centrum té� na architektuře IBM. V rámci spolupráce obě superpo-
čítačová centra provozují společný distribuovaný souborový systém. 

Programové vybavení je průbě�ně inovováno a doplňováno. Z aplikačního programového 
vybavení byly v roce 2001 převá�ně obnovovány ji� nakoupené licence k programům. Byla 
provedena instalace nové verze ANSYS , MARC a reinstalace programů firmy ESI (PAM STAMP, 
PAM CRASH, PAM VIEW, PAM GENERIS). Přehled současného programového vybavení 
počítačového komplexu IBM je v následující tabulce: 

http://www.civ.cvut.cz/Statistiky/index.html
http://www.civ.cvut.cz/Projects/index.html.cs
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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 5 
MATLAB 6.0 
MATHEMATICA 4.1 

Gaussian 94 
Gaussian 98 
GaussView 
MM3 
MSI-Discover 

Modely konečných prvků 

ABAQUS 
ANSYS 5.5 a 5.7 
LSDYNA 
FLUENT 5.4 
MARC 2000 
PAM CRASH 
PAM STAMP 

Ladicí systémy 

TOTALVIEW 
VAMPIR 

Vytváření virtuálních diskových prostorů 

GPFS 

Systémy pro zavádění úloh 

LOAD LEVERER 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pre a post procesory 
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MENTAT 
PAMGENERIS 
PAM VIEW 
ABACUS/VIEWER 

Generátory sítí 

PATRAN 

Systémy pro vizualizaci dat 

AVS EXPRES 
ENSIGHT GOLD 

 
 
5.4 Dostupnost informačních zdrojů  

Poskytování elektronických informačních zdrojů pro vědecko-výzkumnou činnost má na ČVUT 
ji� víceletou tradici. Díky programu M�MT Informační zdroje pro výzkum a vývoj a finanční 
podpoře �koly do�lo k významnému roz�íření nabídky elektronických informačních zdrojů na 
ČVUT. ČVUT získalo grant na projekt Zaji�tění základních dokumentografických bází dat pro 
technické obory, jeho� spolunositeli jsou v�echny české technické vysoké �koly. Projekt zahrnuje 
zpřístupnění databází Compendex, Inspec, Iconda a Metadex, a to na období let 2000�2003. Kromě 
toho se ČVUT účastní i v dal�ích projektech tohoto programu. Jedná se o přístup k citačním 
rejstříkům Web of Science a jeho doplňku Journal Citation Reports, k databázi MathSci a dal�ím. 
Účastí v projektu Multifunkční centrum Virtuální polytechnické knihovny jako zdroj informací pro 
oblast technických a aplikovaných přírodních věd získali u�ivatelé na ČVUT přístup k elektro-
nickým verzím odborných časopisů z nakladatelství Elsevier, Springer, Wiley a Academic Press. 
V národní licenci je zaji�těn také přístup k ucelené bázi dat Proquest5000/PCI, která obsahuje 
články z více ne� 8 tisíc periodik se zaměřením na humanitní a společenské obory, obchod, 
medicínu, aplikované přírodní vědy, výpočetní a telekomunikační techniku.  

Pracovníci Výpočetního a informačního centra ČVUT vytvořili systém autorizace přístupů 
u�ivatelů k informačním zdrojům. Tím je zaji�těno jak dodr�ování licenčních podmínek k jednotli-
vým produktům, tak také monitorování jednotlivých přístupů k těmto produktům, co� poskytuje 
velmi podrobný přehled o způsobu a rozsahu vyu�ití informačních zdrojů. Vedle technického 
zabezpečení je kladen důraz na propagaci elektronických informačních zdrojů a systematickou 
přípravu u�ivatelů pro práci s nimi. Proces získávání konkrétních dokumentů potřebných 
k výzkumné i vzdělávací činnosti je zefektivněn vyu�itím elektronických slu�eb, pro které Výpo-
četní a informační centrum ČVUT vytváří nezbytné technologické předpoklady.  

 
 

5.5 Vyu�ití vněj�ích a vnitřních informačních zdrojů 
Informační podpora základních procesů veřejné vysoké �koly, zaji�tění interní a externí 

komunikace a podpora mana�erského rozhodování nezpochybnitelně patří mezi základní úkoly 
vysoké �koly. Efektivní realizace tohoto poslání je úkolem, který klade značné nároky na investice, 
kapacity i provozní prostředky, jejich� efektivní vyu�ití je umo�něno tím, �e je optimálně vyu�ito 
disponibilních lidských zdrojů, a to na v�ech pracovi�tích �koly, která mají významněj�í potenciál 
schopností potřebných pro úspě�nou realizaci takového záměru. Otevřenost, parametrizovatelnost, 
interaktivnost, vysoká funkčnost a praxí ověřená spolehlivost, to jsou vlastnosti, které od 
informačního systému očekáváme a je� jsou nezbytné pro jeho bezpečné a rychlé zavedení. 
Nezbytným předpokladem pro úspě�ný průběh a zakončení těchto prací je úspě�ná koordinace 
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celého procesu. Vzhledem k tomu, �e provoz a dal�í rozvoj informačního systému ČVUT je do 
značné míry předurčen záva�nými rozhodnutími minulých let, není koordinace informačního 
systému jednoduchou a bezkonfliktní zále�itostí, zejména v situaci, kdy disponibilní finanční 
prostředky �koly jsou výrazně omezeněj�í, ne� se v prvních letech budování systému předpokládalo. 
Nezastupitelnou úlohu v provozu a rozvoji informačního systému �koly má Řídicí komise 
informačního systému, řízená prorektorem pro rozvoj ČVUT. Jednání komise se neomezuje na 
informační systém pro řízení a správu �koly, ale zahrnuje také problematiku veřejných informač-
ních slu�eb a počítačové sítě �koly. Významným výsledkem pětileté koordinační činnosti je 
dosa�ení jednotné hardwarové platformy (IBM RS/6000) s operačním systémem AIX a data-
bázovým systémem ORACLE pro v�echny komponenty a pro vět�inu součástí ČVUT.  

V návaznosti na dosud instalované části informačního systému je na ČVUT postupně 
kompletován jednotný integrovaný vnitřní informační systém tvořený čtyřmi základními kompo-
nentami, jimi� 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 dal�í tvůrčí činnosti a vněj�ích 

vztahů.  
Nad těmito komponentami je budován informační a signalizační systém pro řízení a správu 

�koly. 
Komponenta Finanční informační systém se pou�ívá na ČVUT od ledna 1996, kdy byla 

v omezeném rozsahu uvedena do provozu, a ji� pět let ji pou�ívají v�echny fakulty a ostatní 
součásti �koly. V průběhu těchto let se roz�ířila a upravila pro potřeby ČVUT tak, �e se stala jednou 
ze čtyř hlavních částí softwarového zabezpečení informačního systému �koly. Přijatá koncepce 
centrálního obslu�ného počítače, pou�ívaného v�emi účetními středisky �koly, klade velké nároky 
na síťové zabezpečení, na zaji�tění provozu obslu�ného počítače a na znalosti pracovníků, kteří 
chod finančního informačního systému provozně zaji�ťují. Takto provozovaná komponenta 
umo�ňuje operativní přístup k souhrnným datům za celé ČVUT a podpořila i sjednocování a centra-
lizaci číselníků v letech 2000 a 2001.  

Komponenta Pracovníci, mzdy a sociální věci byla v roce 2001 na ČVUT úspě�ně provozována 
ji� osmým rokem, z toho třetím rokem pod databázovým systémem ORACLE, a je také 
provozována na centrálním obslu�ném počítači se zaji�těnou jednotnou správou pro v�echny 
součásti ČVUT. V roce 2000 proběhly práce na vytvoření sjednocené databáze komponenty, která 
byla v provozu ji� v roce 2001, a byly zahájeny práce na jednotné centrální databázi komponenty, 
s ní� se provozně počítá od začátku roku 2003. 

Komponenta Studium se postupně roz�iřuje na v�echny fakulty ČVUT. Ji� v minulých letech 
byla úspě�ně provozována na Fakultě elektrotechnické a na Fakultě strojní a v průběhu let 2000 
a 2001 byla zavedena na Fakultě architektury, na Fakultě jaderné a fyzikálně in�enýrské a na 
Fakultě dopravní. V roce 2001 bylo zahájeno zavádění komponenty na Fakultě stavební. Proces 
sjednocování programového vybavení pro studijní evidenci na ČVUT bude zavr�en v roce 2002 
a v dal�ích letech se předpokládá zavádění dal�ích modulů této komponenty do provozu na 
jednotlivých fakultách �koly. Data obsa�ená v komponentě jsou zdrojem informací pro matriku 
studentů ČVUT.  

Komponenta Věda a výzkum, vněj�í styky, zaji�ťující jednotnou evidenci vědecko-výzkumné 
činnosti fakult a ústavů ČVUT, byla v roce 2000 roz�ířena na v�echny součásti a v průběhu roku 
2001 doplněna o zpracování doplňkové činnosti, zpracování podkladů pro grantovou činnost 
a poskytování důle�itých výstupů pro vedení �koly. Postupně budou v roce 2002 doplňovány dal�í 
moduly pokrývající oblast zahraničních styků a důle�itých průřezových výkazů.  
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Jednotlivé komponenty informačního systému plní své základní funkce, ale �ir�í vyu�ití dat 
v rozhodovacím a řídicím procesu vy�aduje speciální softwarovou nadstavbu. V současné době plní 
tuto funkci mana�erský informační systém zalo�ený na programovém produktu ORACLE 
Discoverer, který umo�ňuje vytvořit speciální metavrstvu a aktualizovat a obměňovat ji podle změn 
v datové struktuře. V letech 2000 a 2001 byl tento systém zaveden nad komponentami Finanční 
informační systém a Pracovníci, mzdy a sociální věci a v roce 2002 by měl být roz�ířen nad dal�ími 
komponentami. Pro operativní informování akademických funkcionářů a vedoucích pracovníků 
�koly na různých úrovních se na ČVUT ji� několik let pou�ívá systém INFOREK. V letech 2000 
a 2001 byl tento systém funkčně roz�ířen, převzal funkci elektronické vývěsky se selektivními 
přístupy k ulo�eným dokumentům a jeho u�ívání se stalo bě�nou potřebou pracovníků rektorátu 
a děkanátů. Do této oblasti patří i příprava moderního intranetového systému pro vedení �koly 
a fakult, který bude propojen se stávajícími komponentami informačního systému a zahrne základní 
administrativu spojenou s oběhem dokladů. Po základní analýze po�adavků byl vybrán a instalován 
programový produkt OBELISK, který splňuje nároky na moderní intranetový systém �koly a mů�e 
čerpat potřebná data přímo z jednotlivých komponent informačního systému. 

 
 

5.6 Knihovny ČVUT a jejich elektronické slu�by  
ČVUT nemá ústřední knihovnu a současná struktura knihoven ČVUT tvoří distribuovaný 

systém, jeho� cílem je zabezpečení knihovnicko-informačních slu�eb, které podporují jak pedago-
gický proces, tak vědeckou a výzkumnou činnost �koly. Tvoří jej: 
• Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury, 
• Ústřední knihovna Fakulty strojní, 
• Ústřední knihovna Fakulty elektrotechnické, 
• Ústřední knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně in�enýrské, 
• Ústřední knihovna Fakulty dopravní, 
• Knihovna Kloknerova ústavu, 
• Knihovna Masarykova ústavu vy��ích studií, 
• Knihovna Výpočetního a informačního centra. 
Součástmi některých ústředních fakultních knihoven jsou dílčí (katederní nebo ústavní) knihovny. 

Knihovny ČVUT poskytují různé typy slu�eb, od klasických slu�eb výpůjčních a� po slu�by 
elektronické. Největ�í objem slu�eb představují výpůjční slu�by. Roste nejen podíl evidovaných 
absenčních výpůjček, ale je sledován také značný nárůst vyu�ívání prezenčního fondu v jednotli-
vých knihovnách a studovnách. V souvislosti s vět�í dostupností elektronických informačních 
zdrojů se zvy�uje zájem o získávání primárních dokumentů, které knihovny ČVUT nevlastní. Ty 
jsou zaji�ťovány slu�bou dodávání dokumentů � buď klasickým způsobem, jako je meziknihovní 
výpůjční slu�ba, nebo systémem elektronického dodávání dokumentů (http://edd.cvut.cz/edd/).  

Knihovny ČVUT se ji� druhým rokem účastní projektu Virtuální polytechnické knihovny, spolu-
pracují na budování souborného katalogu časopisů této virtuální knihovny (http://www.vpk.cz/) 
a účastní se jejích slu�eb, které buď samy poskytují nebo je vyu�ívají pro svoje u�ivatele. Tyto 
slu�by navazují na systém elektronického dodávání dokumentů na ČVUT. 

Dal�ím typem slu�eb jsou referenční, konzultační a poradenské slu�by, které navazují i na vý-
chovu studentů k práci s informacemi. Převá�ně pro ně byly realizovány pravidelné semináře pro 
práci s elektronickými informačními zdroji. Semináře byly zaměřeny na seznámení s konkrétními 
zdroji a na ukázky práce s nimi, byly organizovány v různých termínech a místech tak, aby v�ichni 
studenti i pracovníci ČVUT měli mo�nost podle potřeby se jich účastnit.  

Standardní slu�bou, kterou zabezpečuje Výpočetní a informační centrum, je správa souborného 
katalogu ČVUT a tvorba a správa webových stránek knihoven ČVUT (http://platan.vc.cvut.cz/), 

http://edd.cvut.cz/edd/
http://www.vpk.cz/
http://platan.vc.cvut.cz/
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na nich� jsou umístěny nejen podrobné informace o knihovnách a jejich aktivitách, ale i přístup 
k elektronickým informačním zdrojům.  

Vedle elektronických informačních zdrojů, jejich� objem i dostupnost rok od roku roste, mají 
i klasické informační zdroje a knihovnické slu�by nezastupitelný význam pro vzdělávací, 
výzkumnou, vývojovou a dal�í tvůrčí činnost �koly. Podle základních statistických ukazatelů 
vypadal rok 2001 v jednotlivých knihovnách ČVUT takto:  

 
 

Základní statistické údaje za rok 2001 

 FSv+FA FS FEL FJFI FD KÚ MÚVS VIC Celkem 

Knihovní fond 153 922 105 045 110 767 81 249 4 562 31 072 7 810 551 494 978 

Přírůstek 1 923 1 003 1 482 859 464 339 587 14 6 671 

Výpůjčky 13 035 18 960  16 205 5 900 3 092 1 437 4 120 37 62 786 

U�ivatelé 8 594 7 426 7 943 2 033 1 769 103 661 41 28 570 

Časopisy 189 176 179 96 67 52 18 4 781 

Studijní místa 155 126 85 50 13 4 7 0 440 

Knihovníci 8,0 8,7 7,2 3 2 1 2 0,1 32,0 

 
Srovnání základních statistických údajů knihoven ČVUT v letech 1998�2001 

ČVUT 1998 1999 2000 2001 

Knihovní fondy 504 538 499 064 499 189 494 978 

Přírůstky/rok 9 973 7 757 7 897 6 671 

Výpůjčky/rok 48 106 59 831 65 119 62 786 

Počet u�ivatelů 15 769 21 621 24 990 28 570 

Počet titulů časopisů 832 762 735 781 

Studijní místa 392 462 470 440 

Knihovníci 30,5 31,5 32,8 32,0 

 
Automatizovaný provoz fakultních knihoven a knihoven vysoko�kolských ústavů ČVUT je 

zaji�ťován integrovaným systémem programového vybavení, jeho� součástmi jsou programový 
produkt pro akvizici fondů, evidenci časopisů a výpůjční systém Automatizovaná knihovna a systém 
KPWIN (co� je nová verze systému KPSYS) pro centrální zpracování fondů v re�imu sdílené 
katalogizace.  

 
 

5.7 Stav evidence knihoven dle zákona č. 257/2001 Sb.  
Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických 

a informačních slu�eb nahradil více ne� 40 let starý zákon o knihovnách. Vzhledem k tomu, �e 
účinnost zákona č. 257/2001 Sb. počíná a� dnem 1. 1. 2002 a v přechodných opatřeních jsou pro 
některá ustanovení stanoveny je�tě pozděj�í termíny, probíhaly na ČVUT v roce 2001 v souvislosti 
s novým zákonem o knihovnách pouze přípravné práce, které se týkaly zejména přípravy na prove-
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dení zápisu knihoven ČVUT do evidence Ministerstva kultury a zpracování nového jednotného 
knihovního a výpůjčního řádu. 

 
 

5.8 Nově budované prvky informační infrastruktury  
V roce 2001 do�lo k dal�ímu významnému roz�íření páteřní části počítačové sítě ČVUT. Novým 

radiovým pojítkem (o rychlosti 10 Mbit/s) bylo připojeno Podnikatelské a inovační centrum ČVUT 
v Motole a byla polo�ena optická trasa pro připojení Hlávkovy koleje, která je nyní připojena 
technologií ATM rychlostí 155 Mbit/s. Počítačová síť byla během roku roz�ířena i o technologii 
VoIP od firmy Ericsson. Nově zakoupené zařízení od firmy Nortel Networks Passport 8600 
umo�nilo alespoň částečně přejít na novou technologii GigabitEthernetu. Jako první byla na tuto 
technologii připojena Fakulta elektrotechnická v Dejvicích, proto�e jako jediná měla vybudovanou 
odpovídající infrastrukturu. V průběhu druhého pololetí byla převedena i Fakulta strojní v Dejvicích 
a byly přepojeny servery ve Výpočetním a informačním centru, které zaji�ťují chod informačních 
systémů �koly. 

Základním informačním zdrojem sítě ČVUT je internet, na něj� mají neomezený přístup v�ichni 
studenti a pracovníci ČVUT. Informační systém �koly a lokální souborové servery poskytují slu�by 
v�em studentům a zaměstnancům, a to diferencovaně, podle stanovených přístupových práv. Díky 
této infrastruktuře je v�em dostupné i superpočítačové centrum ve Výpočetním a informačním 
centru, kde je mo�no zpracovávat úlohy náročných numerických výpočtů a vyu�ívat licence 
aplikačních programů. 

Na fakultách ČVUT je řada počítačových učeben a studoven, jejich� počítačové vybavení se 
postupně zlep�uje. Studenti mají mo�nost vyu�ívat učebny se specializovaným programovým 
vybavením (CAD, grafické stanice SGI, multimediální učebny) i studovny vybavené standardním 
softwarem s počítači připojenými na internet. Mo�nost přístupu do studoven je vět�inou do 
pozdních večerních hodin. 

 
 

5.9  Zapojení do evropských projektů vysokorychlostních sítí  
 a GRIDů 

Česká republika se připojila k projektu GEANT, jeho� cílem je vytvořit transevropskou páteřní 
síť o přenosové kapacitě 10 Gbit/s, propojující národní sítě pro výzkum a vzdělávání. Jeden 
z významných uzlů této budované páteřní sítě je umístěn v Praze, v prostorách zájmového sdru�ení 
právnických osob CESNET, a síť ČVUT je k tomuto uzlu bezprostředně připojena. 

Vybudováním počítačového komplexu IBM SP se na ČVUT podařilo vybudovat základnu pro 
získání základních zku�eností s prací v distribuovaném prostředí, vhodném pro tvorbu paralelních 
úloh, z kterého vycházejí projekty gridů. Nabyté poznatky budou velmi cenné pro budoucí u�ivatele 
a tvůrce těchto systémů, které po vyře�ení řady otázek týkajících se rozvoje teorie distribuovaných 
systémů, plánování zdrojů a bezpečnosti systému představují budoucnost pro výkonné počítání. 
V rámci těchto aktivit Výpočetní a informační centrum ČVUT připravuje vyu�ití výpočetní 
kapacity počítačového komplexu IBM SP pro vyhodnocování experimentálních dat získaných při 
výzkumu fyziky vysokých energií v Evropském centru jaderného výzkumu (CERN) ve �výcarsku. 

 
 
 
 

5.10  e-learning, stav a plán rozvoje na ČVUT v roce 2002 
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V dlouhodobém záměru ČVUT, kap. 6.4, je stručně nastíněn postup při integraci informačních 
a komunikačních technologií do vzdělávání. Základní tezí záměru je rozvíjet ICT jako nedílnou 
součást pedagogických a vědeckých programů i programů mezinárodní spolupráce. Absolventi 
ČVUT musí zvládnout ICT tak, aby byli schopni obstát v konkurenčním prostředí společného trhu 
práce EU. Také v dlouhodobém záměru M�MT se zdůrazňuje distanční a celo�ivotní vzdělávání, 
zavádění ICT do výuky na vysokých �kolách a koordinace příslu�ných aktivit. 

V souladu se záměrem ČVUT zpracovali v průběhu let 2000�2001 učitelé a ICT specialisté 
pilotní projekty integrace ICT do výuky, počínaje vystavováním elektronických skript na WWW a� 
po pilotní on-line kurzy v prostředí WebCT. Na tyto účely byly na mzdy i příslu�né SW a HW 
vybavení vynalo�eny prostředky v řádu několika milionů korun. Centrálně byla v roce 2001 
podpořena tvorba 5-ti on-line kurzů. 

V dal�í etapě chceme nabytých zku�eností vyu�ít předev�ím k praktickému zavedení vyvinutých 
on-line produktů do výuky a vyhodnotit přitom efektivnost e-learning výuky, zejména z hlediska 
pedagogického přínosu a finančních nákladů. Výhledovým cílem je pomocí ICT zvý�it přístup 
ke vzdělávání, zvý�it kvalitu vzdělávání a sní�it cenu vzdělávání. Pro zvý�ení přístupu plánujeme 
zavést simulované přijímací zkou�ky a on-line kurzy pro přípravu k přijímacím zkou�kám 
z matematiky a z fyziky, kurzy pro doplnění základních znalostí nutných pro studium na ČVUT 
(matematika, fyzika, počítačová gramotnost podle ECDL, angličtina a dal�í). Pro zvý�ení kvality 
vzdělávání pomocí ICT v prezenčním studiu na ČVUT např. plánujeme dokončení a aktualizaci 
několika úplných on-line kurzů započatých v roce 2001, vývoj dal�ích pilotních on-line kurzů a on-
line self-testování studentů. 

Pro efektivní zavedení e-learningu bude třeba ře�it zejména problematiku spolupráce kateder pro 
vytvoření kvalitního obsahu výukových materiálů, přizpůsobených pro distanční a on-line vzdělává-
ní. Zajistit, aby kvalitní obsah byl pou�íván co největ�ím počtem studentů a pedagogů a podporovat 
vzájemnou on-line spolupráci studentů ve výukovém procesu. Při vývoji on-line kurzů bude třeba 
zabezpečit profesionální spolupráci učitelů se specialisty ICT a s odborníky na distanční vzdělávání 
prostřednictvím plánovaného e-learning centra ČVUT. V oblasti e-learning plánujeme �kolení 
učitelů pro vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání, tutorů a návrhářů on-line kurzů 
a vytvoření centrálních podpůrných technických a informačních slu�eb pro učitele a studenty. 
Důle�ité bude také ověřovat kvalitu vzdělávacího procesu za pou�ití ICT a vyhodnocovat přínos 
ICT pro výuku při respektování přiměřené ceny. 
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6. Věda a výzkum 
6.1 Úvod 

Vědecká, výzkumná a vývojová činnost (dále VVČ) je na ČVUT kromě pedagogické činnosti 
druhou hlavní součástí poslání �koly (na Fakultě architektury se jedná té� o uměleckou tvůrčí 
činnost). ČVUT patří mezi největ�í výzkumné instituce v České republice, přičem� výzkum je 
organicky spjat s výukou, zejména v doktorském a magisterském studiu. Tě�i�tě VVČ proto 
spočívá na fakultách a součástech ČVUT s tím, �e je centrálně podporována ze strany Rektorátu 
ČVUT. K centrální infrastruktuře patří Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost R ČVUT, 
Výpočetní a informační centrum (VIC) a Podnikatelské a inovační centrum (BIC), jeho� součástí je 
té� Patentové středisko. ČVUT tak má vybudovánu infrastrukturu schopnou pokrývat celý proces 
od základního výzkumu a� po přenos výsledků do praxe. 

V této části se budeme zabývat hlavními charakteristikami a nejvýznamněj�ími výstupy VVČ na 
ČVUT, detailněj�í údaje je mo�né nalézt ve výročních zprávách jednotlivých fakult. Organizační 
struktura VVČ odpovídá struktuře �koly a je formována předev�ím katedrami a ústavy. Výzkumné 
záměry i některé grantové projekty ře�ené za spoluúčasti více kateder či ústavů v�ak představují 
významný integrující prvek a přispívají k efektivnímu vyu�ívání odborného potenciálu �koly. 
Důle�ité jsou i vněj�í spolupráce s ústavy AV ČR, resortními ústavy, podniky a zahraničními 
institucemi. Tematicky pokrývá výzkumná činnost na ČVUT �iroké spektrum problémů odpoví-
dajících odborné náplni i studijním programům jednotlivých fakult a ústavů. 

Financování VVČ na ČVUT je vícezdrojové. V roce 2001 pokračoval systém finanční podpory 
vědy na ČVUT, který byl pou�it v roce 2000 a popsán ve Výroční zprávě ČVUT za tento rok. To 
znamená, �e rozdělení finančních prostředků na fakulty a ústavy bylo realizováno podle stejného 
klíče, podle kterého byly tyto prostředky přiděleny z M�MT na ČVUT, s vědomím, �e podpora 
nespecifikovaného výzkumu v rámci těchto prostředků je velmi nízká. Na posílení financování 
výzkumné činnosti bylo, podobně jako v minulých letech, v rámci nenormativní části rozdělení 
státní dotace vyčleněno cca 1 % na interní grantovou soutě� ČVUT. Z rezervy rektora bylo i v roce 
2001 podpořeno mimořádnou dotací několik významných vědeckých týmů na ka�dé fakultě 
a vybraným významným vědeckým pracovníkům byla ve mzdě vyplácena částka zvy�ující jejich 
osobní příplatek. Pokračovalo financování výzkumných záměrů, které byly mimo jiné v roce 2001 
té� hodnoceny ze strany hodnotící komise M�MT. Významným doplněním financování výzkum-
ných záměrů bylo převedení do nich finančních prostředků ze skončených projektů programu 
M�MT ČR na podporu výzkumu na vysokých �kolách (tzv. �250�), které umo�nilo neru�ené po-
kračování činnosti takto vzniklých týmů a laboratoří. Pokračovala té� činnost výzkumných center. 

I přes tyto prostředky je rozvoj vědecké práce na ČVUT do značné míry závislý na externích 
grantech, jak tuzemských, tak i mezinárodních. Kromě grantů GA ČR se jednalo na národní úrovni 
v men�í míře té� o granty AV ČR a rezortních ministerstev. Na zahraniční úrovni to byla jak 
spoluúčast na projektech 5. rámcového programu Evropské unie, tak i projekty různých 
bilaterálních programů. Je té� třeba zmínit podíl ČVUT na činnosti a projektech velkých 
mezinárodních laboratoří, jako je zejména CERN. V jeho rámci se ČVUT podílí i na velkých 
a vysoce presti�ních projektech ATLAS a DIRAC. Na rostoucí účast ČVUT v mezinárodních 
vědeckých programech je třeba klást do budoucna stále vy��í důraz a vytvářet podmínky pro 
usnadnění těchto aktivit. 

Podrobný přehled výstupů VVČ na ČVUT je mo�né nalézt v publikaci CTU Research Activity 
Report 2001. Detaily o finančních tocích jsou shrnuty ve Zprávě o hospodaření ČVUT za rok 2001. 
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6.2 Koncepční otázky VVČ na ČVUT 
Jak evropské, tak i národní tendence v podpoře vědy a výzkumu směřují stejným směrem, který 

je na jedné straně vyjádřen připravovaným 6. rámcovým programem Evropské unie, na druhé straně 
připravovaným Národním programem orientovaného výzkumu a vývoje ČR. Oba tyto programy 
jsou v podstatě v souladu s koncepčními dokumenty Evropské unie �Towards a European Research 
Area� a České republiky �Národní politika výzkumu a vývoje ČR�, zveřejněnými v roce 2000. 
Nicméně rychle se měnící podmínky si vy�adují inovaci národní politiky výzkumu a vývoje, která 
má být diskutována v průběhu roku 2002. Podmínky, v nich� se bude česká věda a výzkum 
v budoucnosti pohybovat, budou dány navíc také v současné době projednávaným zákonem o pod-
poře výzkumu a vývoje. 

Je nepochybné, �e bude kladen stále vět�í důraz na efektivitu vědecké práce, utváření �irokých 
týmů soustředěných na klíčové problémy vědeckého rozvoje, výstupy z vědeckých programů, 
ochranu du�evního vlastnictví a transfer vědeckých výsledků do praxe. Financování vědy bude stále 
více záviset na multikriteriálním hodnocení výsledků dosahovaných jednotlivými pracovi�ti. 
ČVUT, má-li si zachovat svou pozici přední na�í vědecké univerzity, musí vytvářet podmínky pro 
vědeckou práci, které budou vněj�í prostředí respektovat. 

V zájmu podpory vědecké práce na ČVUT v rámci grantových projektů zahájilo v  roce 2001 
činnost informační a konzultační grantové pracovi�tě, začleněné do Odboru pro vědeckou a vý-
zkumnou činnost R ČVUT. Úkolem tohoto pracovi�tě je shroma�ďovat a vyhodnocovat komplexní 
informace o grantových programech v zahraničí i v ČR, informovat o nich jednotlivá pracovi�tě 
�koly a poskytovat kvalifikované konzultace při přípravě grantových přihlá�ek a� po spolupráci při 
jejich administrativním zpracování. Výsledkem práce tohoto střediska je jak �iroký informační tok 
o různých vědeckých programech ve směru k potenciálním navrhovatelům projektů, tak i konkrétní 
spolupráce při přípravě návrhů. V tomto rámci bylo poskytnuto mimo jiné i kolem 150 indivi-
duálních konzultací k jednotlivým programům a projektům. 

Interní grantová soutě� (IGS) proběhla v roce 2001 podle nových pravidel, tj. v oblasti VaV byly 
vypsány kromě dřívěj�ích tří kategorií projektů (doktorské, slou�ící 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 
soutě�ích, a aplikační, slou�ící podpoře uplatnění výsledků výzkumu na ČVUT v praxi) dvě nové 
kategorie slou�ící podpoře pořádání vědeckých konferencí na ČVUT a podpoře presentace 
vědeckých výsledků na významných konferencích. 

V průběhu roku 2001 se té� vyjasňovaly a upřesňovaly podmínky pro zakládání nových 
vědeckých pracovi�ť v rámci ČVUT - výzkumných center ČVUT. Původní záměr uva�ovat je jako 
součást Interní grantové soutě�e byl v průběhu roku opu�těn a byl vypracován nový statut, uva�ující 
jejich vznik jako samostatných pracovi�ť, jejich� administrativní a hospodářská agenda je vedena R 
ČVUT. Byly rozpracovány návrhy na zalo�ení dvou takových center: Výzkumného centra pro 
průmyslové dědictví ČR a Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT. Se zahájením činnosti 
těchto center se počítá po vyjasnění v�ech vněj�ích podmínek, jako je jejich umístění, spolupráce 
s fakultami, doplňující financování k podpoře z centrálních prostředků z doplňkové činnosti R 
ČVUT, přístrojové vybavení v roce 2002. Je nicméně na místě konstatovat, �e zájem o zakládání 
těchto center zůstal za očekáváním. Do budoucnosti budou výzvy k podávání projektů v tomto 
interním programu opakovány. 
ČVUT má přiměřené zastoupení v oborových komisích GA ČR. V komisi technických věd je 

předsedkyní doc. Konvičková z FS ČVUT a členy dal�í tři pracovníci ČVUT, v oborové komisi 
přírodních věd jsou dva členové z ČVUT. Ve  funkci místopředsedy GA ČR pro obor technických 
věd pracuje prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., z FEL ČVUT. Dal�í pracovníci ČVUT jsou členy podobo-
rových komisí. ČVUT má tak i nadále mo�nost významně se podílet na koncepci a činnosti GA ČR. 
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Perspektivně by bylo �ádoucí, aby ČVUT bylo zastoupeno i v Radě vlády pro výzkum a vývoj a je-
jích připravovaných komisích. 

 
 

6.3 Spolupráce ve VaV s tuzemskými a zahraničními  pracovi�ti 
Hlavním tuzemským vědeckým 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 jednak na spolupráci v doktorských studijních programech, jsou 
v�ak té� základem �ir�í spolupráce na různých vědeckých projektech financovaných grantovým 
způsobem. Postupně se roz�iřuje té� spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji s průmyslovými 
podniky. Tak např. v roce 2001 bylo na FEL otevřeno nové společné pracovi�tě pro výzkum a vývoj 
mobilních komunikací se společností Český Mobil (provozovatelem  sítě Oskar) a Ericsson, spol. 
s r.o. Je vybaveno moderní technologií GSM firmy Ericsson 2.5 generace (General Packet Radio 
Service � GPRS a server pro Wireless Application Protocol � WAP).  

Mezinárodní spolupráce ve VaV byla v roce 2001 uskutečňována předev�ím zapojením do 
programů v rámci EU. Dále je třeba uvést významné zapojení do projektů v jaderné oblasti, kam 
patří zejména ji� zmíněné projekty CERN (z nich nejrozsáhlej�í jsou ATLAS a DIRAC), SÚJV 
Dubna a IAEA. Na těchto projektech se podílejí zejména FJFI a FS, částečně té� FD. Jinou 
dlouhodobou mezinárodní spoluprací je např. aktivita v oblasti laserového měření dru�ic, 
zastře�ovaná European Space Agency, v jejím� rámci je pracovníky FJFI provozována aparatura 
v laboratoři v egyptském Helwanu. 

K podpoře rozvoje vněj�í spolupráce ve VaV slou�í i vý�e zmíněné informační a poradenské 
pracovi�tě pro grantové aktivity, které zahájilo v roce 2001 činnost. 

 
 
6.4  Výzkumné záměry 

Na ČVUT bylo od roku 1999 ře�eno celkem 32 výzkumných záměrů, financovaných M�MT 
ČR. V roce 2001 proběhlo kromě jejich interního hodnocení v rámci ČVUT té� hodnocení jejich 
návrhů hodnotícími komisemi při M�MT. Výsledky tohoto hodnocení jsou uvedeny u ka�dého 
záměru (A � vynikající, B � dobrý , C � vyhovující, D � vyhovující po úpravách, E � nevyhovující). 
 
 
 
Jedná se o následující záměry:  
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• na Fakultě stavební: 
 
Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí  
Ře�itel: prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: KÚ 
Hodnocení: B 
 
Integrované vodní hospodářství a ochrana před povodněmi v rámci trvale udr�itelného rozvoje 
Ře�itel: doc. Ing. Karel Mare�, CSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: 0 
Hodnocení: B 
 
Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v in�enýrství 
Ře�itel: prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: F2, KÚ 
Hodnocení: A 
 
Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií 
Ře�itel: doc. Ing. Franti�ek Luxemburk, CSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: KÚ 
Hodnocení: C 
 
Aspekty �ivotního prostředí ve stavebnictví 
Ře�itel: prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: 0 
Hodnocení: B 
 
Management udr�itelného rozvoje �ivotního cyklu staveb, stavebních podniků a území 
Ře�itel: doc. Ing. Václav Beran, DrSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: F5 
Hodnocení: D � po úpravě zatím není známo 
 
Komplexní inovace technologií v geodézii a kartografii 
Ře�itel: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: F3 
Hodnocení: B 
 
 
• na Fakultě strojní: 
 
Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního in�enýrství 
Ře�itel: prof. Ing. Jaroslav Talácko, CSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: 0 
Hodnocení: D � po úpravě B 
 
 
 
Zvy�ování účinnosti energetických strojů a zařízení a sni�ování ekologických dopadů 
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Ře�itel: prof. Ing. Václav Petr, DrSc.  
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: 0 
Hodnocení: A 
 
Aplikovaná matematika v technických vědách 
Ře�itel: prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: F1, F3, F4  
Hodnocení: A 
 
Technika prostředí budov 
Ře�itel: doc. Ing. Richard Nový, CSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: F1  
Hodnocení: B 
 
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského in�enýrství 
Ře�itel: doc. Ing. Svatava Konvičková, CSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: F1, F3, F4, CBMI 
Hodnocení: B 
 
 
• na Fakultě elektrotechnické: 
 
Rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu 
Ře�itel: prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.  
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: 0 
Hodnocení: A 
 
Informační technologie a komunikace 
Ře�itel: prof. Ing. Franti�ek Vejra�ka, CSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: 0 
Hodnocení: B 
 
Měření a přístrojová technika 
Ře�itel: doc. Ing. Vladimír Haasz, CSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: F2, F4, F6, KÚ 
Hodnocení: B 
 
Tvorba a monitorování �ivotního prostředí 
Ře�itel: doc. Ing. Rudolf Bálek, CSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: 0 
Hodnocení: B 
 
Energetické systémy a úspory energie 
Ře�itel: prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: F1, F4, F6 
Hodnocení: B 
 
 
• na Fakultě jaderné a fyzikálně in�enýrské: 



6. Věda a výzkum  

44 

 
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta 
Ře�itel: prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek:  F2, F6 
Hodnocení: A 
 
Vyu�ití radionuklidů a ionizujícího záření 
Ře�itel: prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.   
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: F1, F2, F5 
Hodnocení: B 
 
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana 
Ře�itel: doc. Ing. Karel Matějka, CSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: F2, F3 
Hodnocení: D � po úpravě B 
 
Diagnostika materiálů 
Ře�itel: prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek:  F2, F3 
Hodnocení: B 
 
Laserové systémy a jejich aplikace 
Ře�itel: prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.  
Spoluře�itelé z jiných slo�ek:  F2, F3 
Hodnocení: B 
 
 
• na Fakultě dopravní: 
 
Rozvoj metod systémové analýzy, algoritmů a statistických metod pro dopravu a spoje 
Ře�itel: doc. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: F3 
Hodnocení: B 
 
Automatické systémy v dopravě, diagnostika dopravních systémů a procesů 
Ře�itel: doc. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: 0 
Hodnocení: B 
 
Modely dopravy a řízení dopravních procesů v území 
Ře�itel: prof. Ing. Petr Jirava, CSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: 0 
Hodnocení: C 
 
 
 
 
 
• na Fakultě architektury: 



6. Věda a výzkum  

45 

 
Proměny urbanismu 
Ře�itel: doc. Ing. arch. Jan Mu�ík, CSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: F1 
Hodnocení: C 
 
Výzkum historické a současné architektury 
Ře�itel: doc. Ing. arch. Jiří �kabrada, CSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: F1 
Hodnocení: B 
 
Modelové metody projektování - modelové a zobrazovací techniky v architektuře 
Ře�itel: prof. Ing. arch. Josef Pospí�il, CSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: F1, F4  
Hodnocení: A 
 
 
• v Kloknerově ústavu: 
 
Rizikové in�enýrství a spolehlivost technických systémů  
Ře�itel: doc. Ing. Milan Holický, DrSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: F4 
Hodnocení: B 
 
Rozvoj experimentálních metod pro rekonstrukce a sanace 
Ře�itel: doc. Ing. Tomá� Klečka, CSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: F1 
Hodnocení: B 
 
 
• ve Výpočetním a informačním centru: 
 
Náročné numerické výpočty a paralelní programování 
Ře�itel: Ing. Jiří Navrátil, CSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek: 0 
Hodnocení: E � financování výzkumného záměru ukončeno 
 
 
• v Masarykově ústavu vy��ích studií: 
 
Řízení lidských zdrojů v průmyslových podnicích technicky vzdělanými mana�ery 
Ře�itel: doc. Ing. Jan Petr, DrSc. 
Spoluře�itelé z jiných slo�ek:  0 
Hodnocení: C 

 
Ře�ení probíhalo v roce 2001 v souladu s původním návrhem výzkumných záměrů a bylo jednou 

z hlavních součástí vědecké a výzkumné činnosti na �kole. 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 �koly. Za negativní prvek je 
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nutno pova�ovat zru�ení výzkumného záměru �Náročné numerické výpočty a paralelní programo-
vání�, ře�eného ve VIC. Na posílení vědecké činnosti VIC byl podán na M�MT ČR nový návrh 
výzkumného záměru �Počítačové modelování a simulace multidisciplinárních soustav�, ře�itel doc. 
Ing. Heřman Mann, DrSc.  
 
 
6.5 Výzkumná centra 

V roce 2000 byl nově otevřen program M�MT podporující zakládání Výzkumných center. 
ČVUT je nositelem tří výzkumných center v části B věnované aplikovanému výzkumu. Jsou to: 

 
Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Bo�ka  
Ře�itel: prof. Ing. Jan Macek, DrSc. 

Předmětem činnosti centra je výzkum nových technických ře�ení agregátů i jejich dílů a metodik 
pro jejich experimentální i modelový vývoj (simulační, CAE/CAD/CAM) a optimalizaci s vyu�itím 
přístupů integrovaného in�enýrství.  

Na projektu se podílejí ČVUT (F2, F3), TU Liberec a Ústav pro výzkum motorových vozidel, 
s.r.o., Praha. 

 
Centrum aplikované kybernetiky  
Ře�itel: prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. 

Centrum umo�ňuje spojit základní a aplikovaný výzkum kybernetiky s průmyslovými realiza-
cemi, co� urychlí vývoj a vyu�ití 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  
Ře�itel: prof. Ing. Jaromír Hou�a, DrSc. 

Centrum je pracovi�těm pro zkou�ení 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 spoluře�itel se ČVUT podílí na třech centrech v podprogramu A a na jednom centru 
v podprogramu B. Dosavadní průběh činnosti těchto center svědčí o skutečnosti, �e jsou pro 
vědeckou práci na ČVUT jednoznačným přínosem. 

 
 

6.6 Celkový přehled grantových aktivit na ČVUT 
V Tabulce 6.1 jsou sumarizovány počty projektů a celkové prostředky získané na ČVUT v roce 

2001 v jednotlivých programech výzkumu a vývoje ve struktuře po�adované M�MT. Není rozli-
�eno, 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 6.1: Zapojení vysoké �koly v jednotlivých programech výzkumu a vývoje  
(počty projektů a získané částky v tisících Kč)1 

Národní programy 
Program LS LN LP LI 
Počet projektů 0 7 2 1 
Objem finančních prostředků 0 105 298 425 9 965 
 
Mezinárodní programy 
Program OE OC OK LA ME 
Počet projektů 5 7 6 10 18 
Objem finančních prostředků 807 1 765 2 212 3 746 4 052 
 
Dal�í programy 
Program GA ČR

 
GA AV
ČR 

Interní 
programy 

Z jiných 
resortů 

Ostatní 

Počet projektů 206 11 155 54 56 
Objem finančních prostředků 82 703 240 9 978 25 893 23 847 

 
První část tabulky obsahuje projekty získané v rámci národních programů vypsaných prostřed-

nictvím M�MT ČR. Je zřejmé, �e dominantní roli hrají v těchto programech výzkumná centra.  
Ve druhé části jsou zahrnuty programy EU a některé z programů bilaterální spolupráce 

(KONTAKT) koordinované v ČR ze strany M�MT. Zdůraznit lze předev�ím význam pro-
jektů začleněných do 5. rámcového programu EU. Je nicméně třeba konstatovat, �e vyu�ití 
mo�ností, které skýtají mezinárodní programy, je na ČVUT stále ni��í, ne� by bylo zapotřebí. 
Zejména vzhledem k pokračující přípravě 6. RP a změnám v pojetí projektů v tomto programu je 
třeba soustředit na tuto oblast pozornost. 

Poslední část tabulky obsahuje dal�í projekty, v nich� jednoznačně dominují grantové projekty 
GA ČR. V polo�ce �Interní programy� jsou obsa�eny částky vynalo�ené na projekty podpořené 
v rámci Interní grantové soutě�e ČVUT, polo�ka �Z jiných resortů� zahrnuje projekty z programů 
několika resortních ministerstev (dopravy a spojů, zdravotnictví, �ivotního prostředí, průmyslu 
a obchodu, kultury, zemědělství, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost). Určitý přechod mezi 
projektovým a institucionálním financováním VaV tvoří dříve shrnuté výzkumné záměry. Částka na 
tyto záměry není zahrnuta vzhledem k jejich poněkud odli�nému charakteru v tabulkách, je v�ak 
třeba říci, �e jejich význam pro rozvoj VaV na �kole je zcela mimořádný a srovnatelný s gran-
tovými projekty. V tabulce nejsou dále obsa�eny 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 presti�ního charakteru. 

Podrobněj�í údaje o projektech je mo�né nalézt jednak v CTU Research Activity Report 2001, 
a dále ve výročních zprávách jednotlivých fakult a součástí. 

 

                                                 
1 Kódy jednotlivých programů pou�ité v tabulce mají následující význam: LS � Projekty pro státní správu, 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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6.7 Interní grantová soutě� ČVUT a Workshop 
Na Interní grantovou soutě� ČVUT je ka�dý rok dáváno 1 % z celkové sumy státní dotace, tj. ko-

lem 10 milionů Kč. V této soutě�i je vět�í část projektů orientována na vědecké aktivity a men�í 
část na projekty slou�ící obecně rozvoji �koly. Vývoj počtu udělených grantů za uplynulé roky 
shrnuje tabulka 6.2. Tě�i�tě soutě�e v její vědecké části je kladeno na mladé pracovníky, zejména 
na podporu doktorských projektů. Jim je věnována cca polovina schválených projektů. Je zřejmé, �e 
počet grantů se v posledních letech ustálil na hodnotě kolem 150. 
 
 
Tabulka 6.2: Vývoj celkového počtu udělených interních grantů ČVUT (C) a počtu udělených 
doktorských grantů (DG) za posledních 5 let 

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 

C 127 151 145 149 155 

DG  nesledováno nesledováno 67 87 86 

 
 
Přehled o výsledcích ře�ených projektů v rámci Interní grantové soutě�e dává pravidelný ka�do-

roční seminář � Workshop ČVUT. Kromě povinně prezentovaných interních grantů se na bázi 
dobrovolnosti účastní i ře�itelé dal�ích projektů, buď pouze příspěvkem do sborníku, nebo té� 
v posterové prezentaci. V roce 2002 (tj. výsledky za rok 2001) bylo ve sborníku tohoto semináře 
publikováno celkem 577 roz�ířených abstraktů (à 2 stránky) referátů, na posterech byly zveřejněny 
373 práce. 

 
 

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, �e tabulka shrnuje publikace, které mají vazbu buď na výzkumné záměry nebo na 
granty registrované v databázi CEP. Pozorovaný výrazný nárůst počtu publikací v roce 2001 lze 
připsat jak skutečně zvý�ené publikační aktivitě, zejména v souvislosti s pokračujícím ře�ením 
výzkumných záměrů, tak i důsledněj�ímu doplňování publikací do databáze. 
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Tabulka 6.3: Počet publikací z ČVUT zařazených do databáze RIV za r. 1999, 2000 a 2001 

Fakulta (součást) 1999 2000 2001 Meziroční změna 
2001/2000 

FSv 437 465 1018 2,19 

FS 206 335 786 2,35 

FEL 540 580 1364 2,35 

FJFI 161 160 420 2,62 

FA 37 27 149 5,52 

FD 80 73 186 2,55 

KÚ 73 97 121 1,25 

VIC 0 1 8 8,00 

MÚ 0 2 2 1,00 

Rektorát 0 0 6 - 

Celkem 1534 1740 4060 2,33 
 
Grafické znázornění tabulky 6.3: 
 
          Vývoj počtu publikací z ČVUT zařazených do databáze RIV v uplynulých třech letech 

 

Ve struktuře těchto publikací dominují publikované předná�ky ve sbornících z konferencí, které 
představují výrazně více ne� polovinu z celkového počtu (899 českých a 1832 cizojazyčné). Tyto 
předná�ky také způsobují, �e převa�uje celkový počet cizojazyčných výstupů nad českými (2 299 
cizojazyčných a 1 761 českých). 
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Na ČVUT je vydáváno několik celo�kolských publikací v oblasti VaV. Souhrnným dokumentem 
je ji� zmíněná ročenka CTU Research Activity Report, v ní� jsou podrobně presentovány za daný 
rok seznamy publikací, patentů, nově získaných vědeckých a vědecko-pedagogických titulů a pře-
hledy projektů a grantů včetně statistických přehledů. Na tento dokument je mo�né odkázat 
v případě potřeby podrobněj�ích dat o VaV na ČVUT, ne� poskytuje tato zpráva. 

I v roce 2001 pokračovalo vydávání odborného časopisu Acta Polytechnica, u něho� se frek-
vence čísel stabilizovala na �esti ročně. Jedno dvojčíslo bylo věnováno nejkvalitněj�ím referátům 
ze 2nd International Conference on Advanced Engineering Design, která byla uspořádána v roce 
2001 v Glasgowě ve spolupráci University of Glasgow a ČVUT. Celkem tak bylo publikováno 16 
vybraných referátů. Proto�e plné znění v�ech předlo�ených referátů lze nalézt ve sborníku z konfe-
rence, byl tentokrát učiněn podstatně u��í výběr ne� u první konference z této řady, konané v roce 
1999 v Praze. 

Průbě�ně je v rámci redakční rady diskutováno o koncepci tohoto časopisu a jeho �ir�í meziná-
rodní propagaci tak, aby se zvy�ovala jeho presti�. Zejména se jedná o jeho odbornou profilaci, 
okruh autorů a pečlivý výběr kvalitních recenzentů jednotlivých nabídnutých článků. 

V ediční řadě rozsáhlej�ích vědeckých monografií CTU Reports byla publikována čtyři řádná 
čísla a jedno mimořádné: 
 
1/2001   T. Krejčí � T. Nový � L. Sehnoutek � J. �ejnoha: Structure � Subsoil Interaction in 
View of Transport Processes in Porous Media 
2�3/2001  P. Konvalinka (editor): Contributions to Experimental Investigation of Engineering 
Materials and Structures 
4/2001   P. Kabele: Assessment of Structural Performance of Engineered Cementitious 
Composites by Computer Simulation 
Special Issue Proceedings of WORKSHOP 2001 (Part A, Part B) 
 

Ka�doročně jsou udělovány Ceny rektora za presti�ní publikaci. V roce 2001 byla udělena pouze 
jedna cena 1. stupně za knihu S. Konvičková � J. Valenta: Biomechanika kloubů člověka a jejich 
náhrady, Vienala, Ko�ice 2000. Cena 2. stupně nebyla udělena. 

Kompletní převedení vědecké ediční činnosti do Vydavatelství ČVUT od počátku roku 2001 se 
plně osvědčilo a přineslo podstatné zjednodu�ení její organizace, vyjasnění kompetencí při přípravě 
jednotlivých publikací a zvý�ení operativnosti. 

 
 

6.9 Doktorské studium 
Studenti doktorských studijních programů představují významnou kapacitu pro vědeckou a vý-

zkumnou činnost na �kole. Přehledy o jejich počtech a počtech absolventů jsou ji� uvedeny 
v kapitole 4 této zprávy. 

Pro ČVUT nepředstavují uvedená čísla příli� radostnou skutečnost. Mírný trend nárůstu za 
poslední tři roky je pozitivní skutečností, i kdy� počet doktorandů by cílově měl být výrazně vy��í. 
Zejména to vyniká ve světle skutečnosti, �e téměř polovina doktorandů je externích, předev�ím 
z pracovi�ť AV ČR, tak�e k práci na vlastních výzkumných programech ČVUT přispívají jen 
částečně nebo vůbec. Znepokojující je ale hlavně nízký počet absolventů, který svědčí o tom, �e si 
řada studentů v doktorských programech své studium prodlu�uje významně nad standardní dobu 
nebo je neukončí. Navíc je tento počet za poslední tři roky v mezích statistické fluktuace konstantní. 
Aktuální je rovně� potřeba zvý�it počet zahraničních studentů v doktorských programech.  
6.10  Transfer výsledků VaV do praxe 
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Přenos výsledků VaV do praxe představuje stále slabou stránku ČVUT, nicméně v roce 2001 
pokračovala snaha o zlep�ení situace. Nabídkový katalog výsledků výzkumné činnosti, slu�eb 
a vzdělávacích kurzů na webových stránkách ČVUT obsahuje celkem 65 různých nabídek (F1 � 8, 
F2 � 39, F3 � 14, F4 � 1, KÚ � 3), tj. v průběhu roku 2001 přibylo 20 nabídek. Dále se počítá s jeho 
průbě�ným doplňováním. Je ov�em třeba poznamenat, �e část těchto nabídek se netýká přímého 
přenosu výsledků výzkumu, ale konzultační činnosti a organizace různých kurzů. 
ČVUT se i v roce 2001 zúčastnilo na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, výsledky své 

práce zde vystavily FS, FEL a FJFI. Dále se zúčastnilo konference TRANSFER 2001, organizované 
TU Liberec. Tato konference v�ak byla organizátory orientována na výměnu zku�eností z práce 
výzkumných center, tak�e její přínos k transferu výsledků do praxe byl minimální 

Aktivní účast ČVUT na výstavě INOVACE 2001, její� součástí byl i Mezinárodní veletrh 
inovací, Mezinárodní sympozium a 6. ročník Ceny Inovace, byla sice pozitivně hodnocena 
prezidentem Asociace inovačního podnikání, nicméně produkty z ČVUT nebyly na rozdíl od roku 
2000 oceněny. Posterové sekce se zúčastnilo 17 presentací (F1 � 3, F2 � 3, F3 � 10, KÚ � 1), dále 
byl vystaven 1 exponát z F2 a 2 exponáty z F3, o cenu se ucházel 1 produkt z F2 a 3 z F3.  

Ve srovnání s rokem 2000 se významně zvý�ila účast pracovníků a studentů ČVUT v soutě�i 
o Cenu Siemens 2001. Cena v nejzáva�něj�í kategorii, tj. Cena Siemens za výzkum, putovala stejně 
jako v roce 2000 na ČVUT (doc. Ing. P. Fiala, CSc., Ing. Dr. I. Richter a Ing. D. Najdek z FJFI za 
práci �Integrální metoda vytváření opticky variabilních difraktivních struktur�), dále studenti 
ČVUT získali jednu cenu za doktorskou práci, jednu cenu za diplomovou práci a dvě stipendijní 
podpory pro doktorandy. Je nicméně skutečností, �e v počtu prací přihlá�ených do soutě�e (celkem 
11) ČVUT značně zaostalo za VUT Brno. 

Kontaktům ČVUT s praxí napomáhá i skutečnost, �e BIC je regionálním informačním centrem 
5. RP EU. Tato regionální centra jsou ve významné míře orientována na kontakty s malými 
a středními podniky a podporu přípravy jejich společných projektů s vědeckými pracovi�ti a mají 
v budoucnosti hrát značnou úlohu i v podpůrné infrastruktuře pro 6. RP EU. 
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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, podíl 
interních a externích pracovníků je uveden v tabulce 7.2. Vývoj počtu učitelů za posledních 5 let je 
uveden v tabulce 7.3. (Tabulky uvádí přepočtené stavy akademických pracovníků na počátku roku 
2002, resp. na počátku let 1998 a� 2002). 

 
 

Tabulka 7.1: Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků ČVUT 

Akademičtí pracovníci  
věk 

profesor docent odb. asistent asistent 

 
vědečtí 

pracovníci 

 
celkem 

do 29 let 0,00 0,00 79,48 22,83 40,19 142,50

30 - 39 0,00 6,00 214,88 11,24 20,16 252,28

40 - 49 10,00 55,03 195,37 2,00 21,69 284,09

50 - 59 43,38 134,43 212,26 0,50 16,95 407,52

60 - 69 62,02 162,03 80,61 1,33 13,21 319,20

70 a více 11,33 8,88 5,43 0,00 4,26 29,90

Celkem 126,73 366,37 788,03 37,90 115,46 1434,49
 
Tabulka 7.2: Počet interních a externích pracovníků ČVUT 

      Pedagogičtí pracovníci   Vědečtí 

Pracovníci   profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři pracovníci 

  Fyzické 147 383 796 42 2 137 

interní osoby       

  Přepočtené 126,17 356,27 744,38 36,42 1,00 108,14 

  osoby       

  Fyzické 4 24 113 3 0 26 

externí osoby       

  Přepočtené 1,45 9,20 44,52 0,99 0,00 10,05 

  osoby       
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Tabulka 7.3: Vývoj počtu akademických pracovníků ČVUT v letech 1998�2002 

       počet     

  1998 1999 2000 2001 2002 

Profesoři 113,89 101,65 112,9 113,73 126,73 

Docenti 389,17 399,02 391,86 367,76 366,37 

Ost.učitelé 815,23 783,09 849,43 793,37 825,93 

Celkem 1 318,29 1 283,76 1 354,19 1 274,86 1 319,03 

      
     index     

  99/98 00/99 01/00 02/01 02/98 

Profesoři 0,89 1,11 1,01 1,11 1,11 

Docenti 1,03 0,98 0,94 1,00 0,94 

Ost.učitelé 0,96 1,08 0,93 1,04 1,01 

Celkem 0,97 1,05 0,94 1,03 1,00 

 
Z uvedených tabulek vyplývá, �e situace je obdobná jako v minulých letech. Kvalifikační 

skladba akademických pracovníků ČVUT je odpovídající postavení výzkumné univerzity (profesoři 
tvoří 9,6 % učitelů, docenti cca 27,8 % učitelů). Věková struktura je dlouhodobě nevhodná, neboť 
vět�ina profesorů a téměř polovina docentů je v kategorii nad 60 let věku. Pouze v kategorii vědec-
kých pracovníků má ČVUT vhodnou věkovou strukturu, neboť grantové financování umo�ňuje 
vytvářet podmínky pro práci perspektivních pracovníků. Jejich počet (cca 3 % akademických pra-
covníků) je v�ak s ohledem na velikost a postavení ČVUT příli� malý.  

Stav počtu učitelů je během posledních pěti let vyrovnaný. Dlouhodobě nevyhovující věková 
struktura souvisí s nedostatečným finančním ohodnocením práce akademických i ostatních 
pracovníků vysokých �kol. V roce 2001 do�lo sice k nárůstu průměrné mzdy akademických 
pracovníků o 19 %, av�ak toto navý�ení se mů�e projevit a� s časovým zpo�děním. 

 Tabulka 7.4 ukazuje, �e při téměř setrvalém počtu učitelů se při nárůstu počtu studentů zvy�uje 
poměr počtu studentů na učitele, a tím i pedagogická zátě� učitelů. Údaje o počtech studentů na 
učitele uvedené v tabulce 7.4 vycházejí z počtu studentů k 31. 10. příslu�ného roku a počtu učitelů 
na počátku následujícího kalendářního roku. 
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Tabulka 7.4: Vývoj počtu studentů na učitele ČVUT v letech 1999�2001 

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

  1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 

F1 160,50 186,80 195,90 58,26 62,74 64,32 20,56 21,90 21,76 

F2 167,65 171,22 174,65 57,60 60,91 61,55 30,25 28,99 30,60 

F3 201,25 194,12 167,30 42,57 47,49 49,00 24,61 29,24 28,14 

F4 86,38 74,24 80,54 43,36 51,17 53,87 19,13 31,49 32,32 

F5 472,80 432,67 156,61 31,27 37,23 42,56 15,76 17,16 17,14 

F6 204,00 211,13 155,60 77,71 82,02 95,75 22,51 27,18 26,47 

ČVUT 173,96 178,04 159,23 50,12 55,06 55,93 23,12 25,52 24,77 

 
 

          
studentů / 1 učitele index  index  index  

  1999 2000 2001 2000/99 2001/2000 2001/99 

F1 13,88 14,94 15,01 1,08 1,00 1,08 

F2 17,74 17,62 18,30 0,99 1,04 1,03 

F3 14,47 16,54 16,15 1,14 0,98 1,12 

F4 11,51 15,44 16,15 1,34 1,05 1,40 

F5 10,25 11,44 11,33 1,12 0,99 1,11 

F6 16,08 18,61 18,30 1,16 0,98 1,14 

ČVUT 14,5 15,88 15,50 1,10 0,98 1,07 
 
Podrobné údaje o kvalifikační a věkové struktuře akademických pracovníků jednotlivých fakult 

jsou uvedeny v tabulce 7.5 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 7.5: 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 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 

  2002   2,00  7,60 9,00 11,92 30,52 

F2 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 

  2002   1,00 2,00 5,00 9,70 10,35 28,05 

F3 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 

  2002   5,00 8,53 9,00 4,00 8,03 34,56 

F4 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 

  2002   1,00 1,00 2,25 8,00 2,60 14,85 

F5 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 

  2002    3,00 1,00 1,00 3,25 8,25 

F6 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 

  2002   1,00 1,00 3,00 3,00 2,00 10,00 

ČVUT 1998   6,00 15,98 36,25 30,33 25,33 113,89 

  1999   4,00 8,53 31,25 38,00 19,87 101,65 

  2000   4,00 12,58 28,00 41,00 27,32 112,90 

  2001   6,00 13,91 24,60 35,70 33,52 113,73 

  2002   10,00 15,53 27,85 34,70 38,15 126,23 
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Docenti do 30 let 31�40 41�50 51�55 56�60 61�65 nad 65 Celkem  

F1 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 97,3  

  2001  1,00 10,83 14,60 20,50 30,33 12,06 89,32  

  2002  3,00 10,83 11,00 20,50 33,08 14,55 92,96  

F2 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   7,50 14,80 16,90 33,24 3,45 76,89  

  2002   10,70 7,00 20,70 33,60 7,60 79,60  

F3 1998  1,00 21,00 24,20 33,30 13,00 14,20 106,7  

  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  

  2002  1,00 20,75 12,80 28,00 31,10 24,35 118,00  

F4 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  

  2002  1,00 8,25 4,50 5,45 2,00 1,00 22,20  

F5 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  

  2002  1,00 2,50 6,15 8,33 4,50 7,88 30,36  

F6 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  

  2002   2,00 2,00 3,00 5,25 4,00 16,25  

ČVUT 1998  6,00 74,51 81,07 137,52 51,50 38,57 389,17  

  1999  11,25 57,40 67,10 110,03 114,78 38,46 399,02  

  2000  12,25 60,84 63,42 97,22 115,94 42,19 391,86  

  2001  4,25 57,90 60,96 83,18 116,27 44,20 367,76  

  2002  6,00 55,03 43,45 85,98 109,53 59,38 359,37  
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Ost. učitelé do 30 let 31�40 41�50 51�55 56�60 61�65 nad 65 Celkem 

F1 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 

  2002 29,03 62,07 67,25 46,17 42,25 21,30 6,68 274,75 

F2 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 

  2002 23,40 37,55 34,34 20,46 25,40 16,47 2,50 160,12 

F3 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 

  2002 27,70 73,83 50,16 13,12 21,66 16,73 2,28 205,48 

F4 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 

  2002 2,00 11,58 10,23 4,00 5,20 3,00 1,00 37,01 

F5 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 

  2002 6,70 17,06 24,62 9,21 9,29 7,50 1,00 75,38 

F6 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 

  2002 13,48 18,25 10,65 4,75 4,75 3,33 3,58 58,79 

ČVUT 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 

  2002 102,31 220,34 197,25 97,71 108,55 68,33 17,04 811,53 
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Učitelé celkem do 30 let 31�40 41�50 51�55 56�60 61�65 nad 65 Celkem 

F1 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 

  2002 29,03 65,07 80,08 57,17 70,35 63,38 33,15 398,23 

F2 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 

  2002 23,40 37,55 46,04 29,46 51,10 59,77 20,45 267,77 

F3 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 

  2002 27,70 74,83 75,91 34,45 58,66 51,83 34,66 358,04 

F4 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 

  2002 2,00 12,58 19,48 9,50 12,90 13,00 4,60 74,06 

F5 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 

  2002 6,70 18,06 27,12 18,36 18,62 13,00 12,13 113,99 

F6 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 

  2002 13,48 18,25 13,65 7,75 10,75 11,58 9,58 85,04 

ČVUT 1998 95,20 233,41 323,96 210,71 265,06 114,95 75,00 1318,29 

  1999 79,53 211,33 277,95 186,87 251,13 206,69 70,26 1283,76 

  2000 109,74 234,07 279,00 186,16 245,47 214,36 85,39 1354,19 

  2001 104,11 205,81 268,46 179,46 210,55 217,11 89,36 1274,86 

  2002 102,31 226,34 262,28 156,69 222,38 212,56 114,57 1297,13 
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Graf 7.5.1: Věková struktura profesorů a její vývoj 
                  (vzta�eno k přepočtenému počtu pracovníků)
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Graf 7.5.2: Věková struktura docentů a její vývoj 
                  (vzta�eno k přepočtenému počtu pracovníků)
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Graf 7.5.3: Věková struktura ostatních učitelů a její vývoj 
                  (vzta�eno k přepočtenému počtu pracovníků) 
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Graf 7.5.4: Věková struktura profesorů na jednotlivých fakultách
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litační a jmenovací řízení 
01 bylo na ČVUT úspě�ně ukončeno 12 řízení ke jmenování profesorem a 18 habili-
í. U dvou řízení ke jmenování profesorem a jednoho habilitačního řízení do�lo 
u ukončení na vlastní �ádost uchazečů. Počet probíhajících (dosud neukončených) 

enování profesorem byl ke dni 31. 12. 2001 roven 17 a probíhajících habilitačních 
0. Podrobné údaje jsou uvedeny v následujících tabulkách: 

a jmenovací řízení 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 ČVUT 

Řízení ke jmenování profesorem 

1 0 2 2 5 2 12 

2 4 4 5 2 0 17 

Habilitační řízení 

5 6 1 3 2 1 18 

7 3 3 3 10 4 30 
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Úspě�ně ukončená řízení ke jmenování profesorem v roce 2001 

Jméno Obor Datum 
zahájení 

Datum 
ukončení 

Fakulta stavební    

doc. Ing. Franti�ek Wald, CSc. Teorie stavebních konstrukcí a materiálů 10. 4. 2000 1. 4. 2001 

Fakulta elektrotechnická    

doc. Ing. Vítězslav Benda, CSc.  Materiály a technologie pro elektrotechniku 6. 3. 2000 1. 4. 2001 

doc. Ing. Viktor Valouch, CSc. Elektrické stroje, přístroje a pohony 9. 10. 2000 1. 10. 2001 

FJFI    

doc. Ing. Pavel �ťovíček, DrSc. Aplikovaná matematika 9. 5. 2000 1. 4. 2001 

doc. Irina Perfilieva, CSc. Aplikovaná matematika 12. 2. 2001 1. 10. 2001 

Fakulta architektury    

doc. Ing. arch. Miroslav Ba�e Urbanismus a územní plánování 22. 11. 1999 1. 4. 2001 

doc. Ing. arch. Bohumil Fanta, CSc. Architektonická tvorba 4. 10. 1999 1. 4. 2001 

doc. Ing. arch. Karel Maier, CSc. Urbanismus a územní plánování 22. 11. 1999 1. 10. 2001 

doc. Ing. arch. Arno�t Navrátil, CSc. Architektonická tvorba 4. 10. 1999 1. 10. 2001 

doc. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. Teorie architektury 4. 10. 1999 1. 10. 2001 

Fakulta dopravní    

doc. Ing. Josef Jíra, CSc.  Dopravní systémy a technika 10. 4. 2000 1. 4. 2001 

doc. Ing. Jan Kovanda, CSc. Dopravní systémy a technika 22. 11. 1999 1. 4. 2001 
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Úspě�ně ukončená habilitační řízení v roce 2001 

Jméno Obor Datum 
zahájení 

Datum 
ukončení 

Fakulta stavební    

Ing. Hana Gattermayerová, CSc. Teorie stavebních konstrukcí a materiálů 4. 6. 1999 1. 2. 2001 

Ing. Petr Kabele, Ph.D. Teorie stavebních konstrukcí a materiálů 13. 11. 2000 1. 5. 2001 

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

Ing. Ladislav Satrapa, CSc. Vodní hospodářství a vodní stavby 11. 12. 2000 1. 6. 2001 

Ing. Michal �ejnoha, Ph.D. Teorie stavebních konstrukcí a materiálů 13. 11. 2000 1. 5. 2001 

Fakulta strojní    

Ing. Josef Adamec, CSc. Aplikovaná mechanika 9. 10. 2000 1. 11. 2001 

Ing. Stanislav Maňas, CSc. Konstrukční a procesní in�enýrství 6. 3. 2000 1. 5. 2001 

Ing. Stanislava Pape�ová, CSc. Řízení strojů a procesů 9. 10. 2000 1. 5. 2001 

Dr. Ing. Ladislav Smrček Konstrukční a procesní in�enýrství 10. 7. 2000 1. 2. 2001 

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

Ing. Martin Zralý, CSc. Ekonomika a management strojírenského 
podniku 

12. 3. 2001 1. 11. 2001 

Fakulta elektrotechnická    

Ing. Jan Janeček, CSc. Informatika a výpočetní technika 22. 1. 2001 11. 12. 2001 

FJFI    

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

Ing. Josef Novotný, CSc. Aplikovaná fyzika 9. 10. 2000 1. 5. 2001 

doc. RNDr. Ladislav Le�etický, CSc. Jaderná chemie 13. 11. 2000 19. 6. 2001 

Fakulta architektury    

Ing. Michaela Bro�ová Teorie architektury 7. 10. 1996 1. 11. 2001 

Ing. arch. Pavel Halík, CSc. Dějiny architektury a ochrana památek 1. 9. 1997 1. 5. 2001 

Fakulta dopravní    

Ing. Michal Micka, CSc.  Dopravní systémy a technika 23. 4. 2001 11. 12. 2001 
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8. Hodnocení činnosti univerzity 
V souladu se Statutem ČVUT se provádí pravidelné hodnocení vzdělávací, výzkumné, vývojové, 

umělecké a dal�í tvůrčí činnosti v souladu s Dlouhodobým záměrem �koly. V roce 2001 byla 
vzdělávací činnost hodnocena ve vnitřním hodnocení na jednotlivých fakultách, zejména na základě 
studentských dotazníků. Vněj�í evaluací probíhají jednotlivé studijní programy v rámci akreditace 
podle časového harmonogramu Akreditační komise. V roce 2001 proběhla úspě�ně akreditace v�ech 
studijních programů Fakulty stavební a Fakulty strojní. Na Fakultě dopravní byl akreditován stu-
dijní obor Profesionální pilot, na Masarykově ústavu obor Učitelství odborných předmětů a dále 
byly akreditovány na Kloknerově ústavu 3 obory doktorského programu Stavební in�enýrství. 
Akreditace byla vcelku úspě�ná, neboť v�echny navr�ené obory byly akreditovány a u 60 % oborů 
byla akreditace udělena na maximální dobu stanovenou zákonem. Na Fakultě stavební v�ak bylo 
toto maximum vyu�ito jen u 44 % oborů, předev�ím vzhledem k věkové struktuře akademických 
pracovníků. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 4.    

 
 

8.1 Hodnocení činnosti ČVUT na základě studentské ankety 
V roce 2001 byl odborem pedagogiky R ČVUT organizován sociologický průzkum (tzv. anketa 

studentů) zaměřený na názory studentů ČVUT na studium a některé dal�í otázky. 
Byl vybrán tzv. výběrový soubor ze v�ech studentů ČVUT (kromě Fakulty architektury) v počtu 

cca 1 700 tak, aby získaná data měla co největ�í vypovídací schopnost. Těmto studentům bylo 
polo�eno 16 otázek zaměřených na vztah ke studiu, úroveň přípravy ze střední �koly, náklady na 
studium, na průběh výuky, na podmínky studia, na slo�ení studijních plánů, na úroveň studia, na 
aktivitu studentů, na návaznost studia a praxe, na studium v zahraničí, na speciální předměty 
(jazyky, humanitní, tělesná výchova). 

Průzkumem byla získána řada zajímavých údajů, mezi nimi vysoká identifikace studentů se 
�kolou, dobrá skladba předmětů ve studijních plánech, potřeba znalostí jazyků, potřeba studia 
v zahraničí, dobrá dostupnost studijní literatury aj. Kritické hlasy se objevily v případě tvorby 
rozvrhu, vyu�ití počítačových učeben, zaji�ťování praxe, fungování administrativy, nedobrého 
vztahu některých učitelů ke studentům.  

Výsledky průzkumu byly shrnuty do závěrečné zprávy, s jejím� obsahem byli seznámeni 
vedoucí pracovníci �koly i fakult, stručné závěry byly zveřejněny v Pra�ské technice č. 3/2001 
a také v Aule č. 3/2001.     

 
 

8.2 Hodnocení činnosti na jednotlivých fakultách ČVUT  
Fakulta stavební se v roce 2001 zaměřila předev�ím na hodnocení doktorských studijních 

programů a na hodnocení vědecké a výzkumné činnosti. Ze 493 doktorandů jich úspě�ně ukončilo 
studium pouze 20, studium přeru�ilo 45 a ukončilo bez obhajoby 57. Fakulta byla úspě�ná v získá-
vání grantů (celkem 99 tuzemských a 19 zahraničních s celkovým přínosem 49 mil. Kč). V oblasti 
personálního rozvoje získalo 10 pracovníků hodnost DrSc., 5 pracovníků bylo jmenováno docentem 
a 1 profesorem.  

Fakulta strojní vyhodnotila v roce 2001 studentskou anketu, které se zúčastnilo cca 1 350 res-
pondentů. Výsledky byly podrobně probrány s vedoucími jednotlivých ústavů. Výsledky dotazní-
kových akcí umo�nily odhalit dílčí nedostatky a neprodleně je ře�it. Výsledky jsou zveřejňovány 
v AS. Dále byla provedena rozsáhlá analýza extrémní propadovosti mezi 1. a 2. ročníkem, která 
prokázala, �e tento jev je způsoben předev�ím studenty s minimálním zájmem o obor či studium 
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vůbec. Pro slab�í studenty se zájmem o studium jsou organizovány různé akce pro podporu studia, 
které by měly situaci částečně zlep�it. V oblasti vědecké a výzkumné činnosti byly úspě�ně hodno-
ceny v�echny výzkumné záměry i výzkumná centra M�MT. Výsledky těchto hodnocení bez-
prostředně ovlivňují financování jednotlivých pracovi�ť. V oblasti personálního rozvoje bylo 7 pra-
covníků jmenováno docentem a 2 řízení ke jmenování profesorem byla úspě�ně ukončena na úrovni 
VR ČVUT. 

Pedagogický proces Fakulty elektrotechnické je řízen vícestupňově. Za výuku jednotlivých 
předmětů odpovídají vedoucí kateder, do jejich� kompetence vyučované předměty patří. Povinností 
ka�dého vedoucího katedry je vyhodnotit kvalitu výuky v�dy po ukončení výuky v semestru. K to-
muto účelu slou�í studentská dotazníková akce. V roce 2001 byla pozornost věnována zejména 
2. ročníku. Z 200 anketních lístků se vrátilo 127 anonymních odpovědí s těmito výsledky: Kladné 
hodnocení předná�ek: 8 % (TEP) a� 52 % (Matematika). Záporné hodnocení předná�ek: 7 % 
(Materiály pro el.) a� 21 % (TEP). Kladné hodnocení cvičení: 6 % (Elektronika) a� 38 % 
(Matematika). Záporné hodnocení cvičení: 1,5 % (Elektronika) a� 13 % (Fyzika). Uvedené výsled-
ky jsou vnitřně rozporné a vy�adují hlub�í analýzu. V oblasti vědecké a výzkumné činnosti 
proběhlo úspě�né hodnocení v�ech výzkumných záměrů i Výzkumného centra aplikované 
kybernetiky. Grantová aktivita setrvává v posledních letech na stálé (relativně vysoké) úrovni. 
V roce 2001 bylo ře�eno celkem 131 grantů s celkovým přínosem 156 mil. Kč. V oblasti 
personálního rozvoje byl 1 pracovník jmenován docentem, 2 pracovníci profesorem a 2 řízení ke 
jmenování profesorem byla úspě�ně ukončena na úrovni VR ČVUT. 

Studentskou anketu na FJFI organizuje ji� pátým rokem Studentská unie při FJFI. Zatím 
poslední ročník (ve kterém studenti hodnotili akademický rok 00/01) proběhl na přelomu listopadu 
a prosince loňského roku. Dále byla provedena anketa v rámci celého ČVUT, kde se kladně projevil 
individuální přístup ke studentům na FJFI. Obojí se stalo součástí vnitřní evaluace FJFI. Největ�ím 
problémem tak prozatím zůstává vlastní zpracování získaných dat. V minulých letech ji� byl 
vytvořen počítačový program, který výsledky vyhodnocuje a uvádí do vzájemných souvislostí. 

Výsledky zpracované ankety jsou zveřejněny na internetu: 
(http://bimbo.fjfi.cvut.cz/~dolejsi/anketa).  

Bohu�el časově náročný proces přenosu dat do elektronické podoby se je�tě nepodařilo odbourat. 
V oblasti personálního rozvoje byli 3 pracovníci jmenováni docentem, 2 pracovníci profesorem. 

Hodnocení kvality vzdělávací činnosti na Fakultě architektury v roce 2001 vycházelo předev�ím 
z velmi podrobné a rozsáhlé studentské ankety realizované v roce 2000. Hodnocení výsledků tvůrčí 
činnosti je zalo�eno předev�ím na úspě�ných výstavách a architektonických soutě�ích. Na fakultě 
byly v roce 2001 ře�eny 3 externí a 5 interních grantů. V oblasti personálního rozvoje nebyl �ádný 
pracovník jmenován docentem, 5 pracovníků bylo jmenováno profesorem. 

Na Fakultě dopravní probíhá hodnocení vzdělávacího procesu v rámci kontrolní činnosti kateder 
formou diskuse při předná�kách a cvičeních. Ke kvalitě přispívá významnou měrou zejména 
projektová výuka. Hodnocení výsledků vědecko-výzkumné a dal�í tvůrčí činnosti je zalo�eno na 
účasti v grantových a projektových soutě�ích, neboť výsledky soutě�í v minulosti nebyly vyhovu-
jící co do mno�ství získaných grantů a přidělených finančních prostředků. Dále se tato činnost na 
fakultě týká řízení doktorského studia, evidencí interních i externích grantových projektů, 
koordinace činností spojených s publikační databází fakulty. Celkové účelové prostředky na ře�ení 
grantů a projektů byly v roce 2001 výrazně vy��í ne� v předcházejícím roce a dosahovaly vý�e 
3 578 751 Kč (oproti 2 177 715 Kč v roce 2000). Na fakultě bylo v roce 2001 ře�eno celkem 15 
externích grantových projektů, 9 interních grantů a 3 výzkumné záměry.  

 

http://bimbo.fjfi.cvut.cz/~dolejsi/anketa
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9. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 
9.1 Programy podporující vzdělávací aktivity 
Program Barrande 
• 29�21002      Ekologické aspekty korónových výbojů v plynech 

2001�02 
 

Program CEEPUS 
• CZ � 0103�00/01   koordinátor: ČVUT, doc. J. Bílek (FEL) 

2001-02 
• PL � 0001�01/02  koordinátor: Kielce University of Technology 

2001/02      ČVUT partner: Ing. R. Dvořák (FS) 
• SK � 0042�01/02  koordinátor: Slovenská technická universita, Bratislava 

2001�02      ČVUT partner: doc. M. Navara (FEL) 
• SK � 0047�01/02  koordinátor: Technická universita Ko�ice 

2001�02     ČVUT partner: prof. M. Demlová (FEL) 
• SK � 0108�01/02  koordinátor: Technická universita �ilina 

2001�02     ČVUT partner: prof. J. Mádl (FS) 
 

Program Socrates 
• TN 55779�CP�ERASMUS        ře�itel ČVUT: prof. J. Macháček 

Výchova stavebních in�enýrů v Evropě 
1998�2001 

• TN 71645�CP�1�1999�I�PT       ře�itel ČVUT: Ing. B. Mannová 
Informační a komunikační technologie ve �kole 
1999�2001 

• 51698�IC�3�1999�1�CZ-ERASMUS-EPS-1  koordinátor: Ing. J. Po�ár 
Institucionální smlouva 
2000�2001 

• 51698�IC�4�2000�1�CZ-ERASMUS-EPS-1  koordinátor: Ing. J. Po�ár 
Institucionální smlouva 
2001�2002 

 

Program MINERVA 
• 90206  Lablink (Virtual Student Exchange by Linking laboratories) 

2001�2003             koordinátor: prof. M. Mazánek 
 

Program Leonardo da Vinci 
• CZ/PP�134026            ře�itel ČVUT: doc. P. Ripka 

Sensor 
2001�2003 

• CZ/PP� 34049            ře�itel ČVUT: prof. F. Wald 
CESTRUCO 
2000�2003 

• DK/98/2/06212/PI/II.1.1c/cont       ře�itel ČVUT: doc. B. �imák 
Mezinárodní projekt PRO-ACT � distanční vzdělávání v oblasti telekomunikací 
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1999�2001 
• F/00/B/P/NT-117284          ře�itel ČVUT: Ing. P. Komárek 

�kolící síť pro podnikání 
2000�2002 

• I/99/1/069846/PI/I.I.1a/FPI        ře�itel ČVUT: doc. K. Bro� 
Sustainable Management of Water, Waste and Energy Resources � RESMA 
1999�2001 

• UK/98/1/8052/PI/III.3.a/FPC       ře�itel ČVUT: prof. L. Musílek 
Rozvoj evropského systému výuky záření pro medicinu � internetová verze 
1999�2001 

• CZ/00/1/F/PL/134 238          koordinátor: Ing. J. Po�ár 
Professional Placement of Students in Technology-Oriented Fields of Study � ProfPlace 
2000�2002 

• CZ/01/A/F/PL/134123          koordinátor: Ing. Jan Po�ár 
Professional Placement of Students in Technology-Oriented Fields of Study � ProfPlace II 
2001�2003 

• CZ/00/A/F/PL/134 182         koordinátor: doc. K. Slanec 
Praxe studentů přesné mechaniky a optiky 
2000�2002 

 

Program Jean Monnet 
• CZ99/007   European Standardization   ře�itel ČVUT: doc. F. Drastík 
1998�2001 

• CZ99/006   Intellectual Property Rights and European Structural Design Standards     
1998�2001             ře�itel ČVUT: prof. J. Macháček  

• CZ99/005   Economic Integration into European Union 
1998�2001             ře�itel: Ing. J. Frková        

 
 
9.2 Výjezdy a příjezdy akademických pracovníků v roce 2001 
Tabulka 9.1: 

fakulta/útvar výjezdy příjezdy 

Stavební 576 265 

Strojní 405 275 

Elektrotechnická 692 363 

Jaderná a fyzikálně in�enýrská 234 164 

Architektur 61 23 

Dopravní 83 10 

Rektorát 97 62 

Ostatní součásti 66 15 

Celkem 2 214 1 177 
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Grafické znázornění výjezdů a příjezdů akademických pracovníků podle tabulky 9.1: 
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Výjezdy akademických pracovníků 
.3 Zapojení vysoké �koly v program

rogramy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání

Program Socrates/ 
Erasmus Comenius Gru

očet projektů 2 0 

očet vysílaných studentů 220  

očet přijatých studentů 147  

očet vysílaných ak. prac. 28  

očet přijatých ak. prac.      N***  

  ře�ení započato v 11/01, finanční prostředky do
*  pouze 2 mobilitní projekty 
** nezji�ťujeme 
*** program nezaji�ťuje mobilitu studentů 
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Ostatní programy 

Program Ceepus Aktion Ostatní 

Počet projektů 5 0 0 

Počet vysílaných studentů 11   

Počet přijatých studentů 4   

Počet vysílaných akad. pracovníků 3   

Počet přijatých akad. pracovníků 3   

 
 
Dal�í studijní pobyty v zahraničí 

Přímá meziunivezitní spolupráce Program Vládní stipendia 

v Evropě mimo Evropu 

Počet vysílaných studentů 7 3* 45** 

Počet přijatých studentů 143 4* 51** 

Počet vysílaných akad. pracovníků 4 2* 1 

Počet přijatých akad. pracovníků N 2* 1 

*  zatím pouze Ruská federace 
**  zatím pouze USA 
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10. Fakulty a dal�í součásti 
 

10.1 Fakulta stavební 
 

10.1.1  Koncepce a rozvoj 
Fakulta se rozvíjela v souladu s přijatými dlouhodobými záměry ČVUT a fakulty a jejich aktu-

alizacemi. V roce 2001 úspě�ně reakreditovala stávající studijní programy bakalářského, magister-
ského, magisterského navazujícího a doktorského studia. Zároveň se intenzivně pracovalo na 
doporučeném systému strukturovaného studia v rámci ČVUT. Po rozsáhlé diskusi v akademickém 
senátu fakulty, ve vědecké radě a v celé akademické obci se připravují bakalářské studijní programy 
v délce 4 let, magisterské s výjimkou programu Architektura a stavebnictví v délce 1,5 roku, resp. 
2 let. Doktorské programy jsou koncipovány jako tříleté. Předlo�ení �ádosti o akreditaci 
Akreditační komisi ČR se předpokládá v termínu tak, aby bylo mo�no přijímat do těchto nových 
programů v akademickém roce 2003/04. Počet posluchačů na fakultě má celkově rostoucí tendenci 
a byl předev�ím ovlivněn dotační politikou M�MT. 

V oblasti vědecko-výzkumné lze obecně konstatovat, �e roste úspě�nost ve výběrových řízeních 
grantových agentur. Současně byly i příznivě hodnoceny výstupy grantových úkolů. Za pozitivní 
lze pova�ovat stále vět�í zapojování studentů magisterského a doktorského studia do ře�itelských 
týmů. Byla provedena podrobná analýza stavu doktorského studia na fakultě a na základě výsledků 
je mo�no konstatovat, �e úspě�nost dokončení studia se zřetelně zvý�ila.  

Jak v roce 2001, tak i pro léta následující bude pozornost vedení fakulty zaměřena na po�ární 
zabezpečení v�ech budov. Spolu s ře�ením této záva�né problematiky se budou roz�iřovat a zdoko-
nalovat i bezpečnostní opatření k ochraně osob a majetku. V souvislosti s přípravou na přechod ke 
strukturovanému systému studia se připravuje investiční záměr výstavby posluchárny s velkou 
kapacitou posluchačů. Tato posluchárna lépe organizačně pokryje zvý�ené nároky na roz�ířené 
bakalářské studium. Uvedení do zku�ebního provozu je plánované na začátek akademického roku 
2002/03 tak, aby posluchárna mohla být plně a bezproblémově vyu�ívána s nástupem prvních 
studentů strukturovaného studia. Zároveň byly v roce 2001 rekonstruovány dvě největ�í poslu-
chárny fakulty a probíhala přestavba sociálních zařízení. 

Přesto�e fakulta vyvíjí aktivní personální politiku, není stav v této oblasti zcela optimální. Přes 
zvý�ený počet podaných �ádostí o zahájení habilitačního řízení v průběhu roku 2001 stále přetrvává 
neuspokojivá věková struktura v kategorii docent a profesor. Jednou z mo�ných cest k budoucímu 
zlep�ení je získávání úspě�ných absolventů doktorského studia, a to předev�ím cestou adekvátního 
ohodnocení a zlep�ování pracovních podmínek. 

 
 

10.1.2 Pedagogická činnost 
V roce 2001 Fakulta stavební zaji�ťovala výuku: 
• v magisterských studijních oborech - pozemní stavby a architektura, pozemní stavby a kon-

strukce, konstrukce a dopravní stavby, konstrukce a materiál, vodní hospodářství a vodní stavby, 
podnikání a řízení ve stavebnictví, management a ekonomika, systémové in�enýrství ve staveb-
nictví a investiční výstavbě, geodézie a kartografie, in�enýrství �ivotního prostředí; 
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• v doktorských studijních oborech � aplikovaná krajinná ekologie, pozemní stavby, konstrukce 
a dopravní stavby, vodní hospodářství a vodní stavby, geodézie a kartografie, ekonomika a říze-
ní stavebnictví, systémové in�enýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě; 

• v bakalářských studijních oborech � realizace pozemních a in�enýrských staveb, stavební mana-
gement. 
Fakulta rovně� uskutečňuje výuku studijního oboru pozemní stavby a konstrukce v jazyce 

anglickém. Tento program nav�těvovali 33 zahraniční studenti, z toho 11 samoplátců a 22 stá�isti 
(na základě mezinárodních dohod fakulty a �koly se zahraničními univerzitami). 

V rámci mezivládních dohod byli pro akademický rok 2001/2002 zapsáni do studijních progra-
mů vyučovaných v če�tině formou řádného studia dal�í 64 zahraniční studenti.  

K výraznému sní�ení neúspě�nosti, a tedy zvý�ení 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 2000/2001 byla vyplacena stipendia za vynikající studijní výsledky celkem 
518 studentům v celkové vý�i 2 610 tis. Kč. V roce 2001 ukončili studium s hodnocením �s vyzna-
menáním� 23 studenti a byla jim udělena odměna v celkové vý�i 142 tis. Kč. Sportovní stipendium 
v roce 2001 bylo přiznáno 5 studentům (v celkové částce 44 tis. Kč). Nadace 17. listopadu 
podpořila v kalendářním roce 2001 celkem 10 nadaných studentů stipendiem o celkové vý�i 
62,6 tis. Kč. K výročí 17. listopadu udělil děkan 50 nejlep�ím studentům mimořádné stipendium za 
vynikající studijní výsledky. 

Ve fakultní knihovně (včetně katedrových knihoven) je celkový počet svazků téměř l53 tis., 
přičem� roční přírůstek se pohybuje kolem 2 tis. svazků. Fakulta odebírá 161 časopis, z toho 79 
zahraničních. Celkový počet u�ivatelů knihovny je téměř 8 tisíc, z toho 400 externích. 

V roce 2001 proběhlo na katedrách 6 studentských soutě�í, vět�inou jsou pořádány pravidelně 
(v matematice, stavební mechanice, zdravotním in�enýrství, �ivotním prostředí atd.). Nejlep�í stu-
denti z těchto soutě�í se zúčastnili celostátní soutě�e studentů stavebních fakult. 

 
 

10.1.3 Vědecká a výzkumná činnost 
Vědecká a výzkumná činnost na fakultě byla soustředěna na jednotlivých katedrách, vycházela 

z personálního a odborného zaměření jednotlivých pracovi�ť fakulty a spočívala zejména: 
• v ře�ení tuzemských a zahraničních grantových úkolů, výzkumných záměrů a ve spolupráci ve 

výzkumných centrech, 
• v konsultační a expertizní činnosti pracovníků fakulty, 
• v činnosti pracovníků fakulty v oponentních a grantových oborových komisích. 
 

Ře�ení grantových projektů bylo rozsáhlé. Badatelský výzkum byl soustředěn předev�ím v gran-
tovém programu GA ČR. Mezinárodní spolupráce byla v první řadě soustředěna v programech 
v rámci Evropské unie. Některé zahraniční projekty jsou financovány přímo z EU, některé 
prostřednictvím M�MT. U vět�iny projektů jsou pracovi�tě fakulty ře�iteli, na men�í části projektů 
jsou spoluře�iteli. 

V databázi grantů oddělení pro vědu a výzkum fakulty je v roce 2001 uvedeno celkem 160 
grantů, z toho 141 tuzemských a 19 zahraničních. 

Fakulta je nositelem sedmi výzkumných záměrů, u dal�ích deseti výzkumných záměrů jsou pra-
covi�tě fakulty spoluře�iteli. 

Fakulta nemá �ádné vlastní výzkumné centrum, podílí se v�ak na ře�ení projektů dvou 
výzkumných center jiných fakult a �kol. Je to Výzkumné centrum dynamiky Země Výzkumného 
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ústavu geodetického, topografického a kartografického a České národní egyptologické centrum 
Univerzity Karlovy, obě registrovaná u M�MT. 

Fakulta stavební začleňuje řadu studentů doktorského, magisterského i bakalářského studia do 
vědecké a výzkumné činnosti. Pro podporu rozvoje vědecko-výzkumné činnosti studentů uděluje 
stipendia a příspěvky ke stipendiu financované z grantů. 

Konkrétní výsledky výzkumné a vývojové činnosti grantových projektů a výzkumných záměrů 
jsou pravidelně hodnoceny a promítají se do publikační činnosti pracovníků fakulty. Databázový 
systém publikací ve VVVS obsahuje za rok 2001 více jak 1 500 odkazů na publikace pracovníků 
fakulty. Z toho je 126 knih a skript, 33 výzkumné zprávy, 106 předná�ek, 694 stati ve sbornících 
a 283 články v časopisech. 

Vědeckou hodnost DrSc. získalo v roce 2001 celkem 10 pracovníků. V roce 2001 na fakultě 
úspě�ně obhájilo doktorskou disertační práci a získalo titul Ph.D. celkem 20 doktorandů.  

Na základě návrhu fakulty udělilo ČVUT čestný doktorát prof. Ing. Alexandru Danilevskému 
z USA. 

 
 

10.1.4 Zahraniční styky 
Fakulta má uzavřeny dohody o pedagogické a vědecko-výzkumné spolupráci s 31 �kolou 

ze 12 zemí, převa�ují smlouvy s německými, britskými a americkými univerzitami. V roce 2001 
skončila platnost pěti časově omezených smluv, které nebyly prodlou�eny. Nově byly v roce 2001 
uzavřeny smlouvy se stavebními fakultami v Bratislavě a Ko�icích. U stávajících smluv se ka�do-
ročně sleduje jejich plnění, ka�dá smlouva má svého koordinátora. 

Oddělením ZS bylo zabezpečeno 576 výjezdů do 39 zemí, nejvíce na Slovensko (168 osob) a do 
Německa (109 osob). Přijato bylo celkem 265 zahraničních náv�těvníků (pro v�echny tyto hosty 
bylo zabezpečeno ubytování a pro 42 i stravné), vedení fakulty přijalo 6 delegací. Výjezdy pra-
covníků fakulty byly v naprosto převa�ující míře hrazeny ze získaných grantových prostředků. 

 
 1997 1998 1999 2000 2001 

výjezdy pracovníků 490 452 480 482 576 

přijetí hostů 241 267 281 303 265 

výjezdy studentů 
(SOCRATES) 

  25 36 65 

 
Pro zvy�ování presti�e fakulty v zahraničí má velký význam aktivní podíl na činnosti Asociace 

evropských stavebních fakult (AECEF) a podpora této činnosti. AECEF byla zalo�ená z iniciativy 
FSv v roce 1992 a v současné době sdru�uje 50 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 Vá�ka, CSc. vykonává funkci generálního sekretáře. 

Hlavní činnost Asociace byla v roce 2001 zaměřena na dokončení projektu EUCEET (European 
Civil Enginering Education and Training), který je součástí programu SOCRATES/ERASMUS, 
a na přípravu pokračování projektu zaměřeného na implementaci jeho výsledků. 

V roce 2001 byla zahájena rovně� příprava 4. mezinárodního symposia AECEF, které se bude 
konat na Univerzitě v Portu (Portugalsko) v době od 18. do 20. září 2002. Téma Symposia je 
�Environmental Aspects in Civil Engineering Education (Education � new European Trends, 
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Technology, Research). Předpokládá se, �e řada pracovníků fakulty aktivně přispěje k programu 
tohoto Symposia. 

Významným počinem Asociace byla mise jejího předsednictva do Číny s cílem představit 
poslání AECEF a její činnost na významných čínských univerzitách (The Hong Kong Polytechnic 
University, The Jiao Tong University v �anghaji a Tsinghua University v Pekingu) a polo�it 
základy pro spolupráci AECEF a jejích členských univerzit s těmito �kolami. Výsledky mise byly 
hodnoceny velmi pozitivně, neboť otevřela prostor předev�ím v pedagogické oblasti a mo�nostech 
postgraduálního studia na těchto čínských univerzitách. 
Činnost Asociace zahrnuje rovně� pravidelné vydávání informačního bulletinu (AECEF 

Newsletter); v roce 2001 byl vydán Newsletter 1/2001 a 2/2001. 
Podpora Asociace bude pro fakultu jednou ze základních priorit i v pří�tím období. 
V rámci programu ERASMUS bylo vysláno na jedno-dvousemestrální výměnné studijní pobyty 

65 studentů a doktorandů, na druhé straně 20 studentů z partnerských univerzit bylo přijato na 
Fakultu stavební. V rámci krátkého pobytu učitelů byly uskutečněny 3 výjezdy. Na dal�í �kolní rok 
bylo uzavřeno na úrovni fakulty 36 bilaterálních dohod, celkový objem plánovaných studentských 
mobilit je 480 měsíců. Současně byly uzavřeny dohody na krátké výměnné pobyty učitelů (na 1�3 
týdny), je plánován výjezd 14 učitelů a přijetí 16 učitelů. Nabídka je roz�ířena o 2 francouzské 
univerzity, 2 portugalské, 2 holandské, 1 univerzitu ve �védsku a 2 univerzity v Německu. Na 
druhé straně dohody se �kolami, u kterých nebyl o mobility zájem, nebyly obnovovány. Fakultním 
koordinátorem programu ERASMUS je doc. Ing. Václav Kurá�, CSc. 

 
 

10.1.5 Hlavní úkoly pro rok 2002 
• Akreditace nových studijních programů strukturovaného systému studia (bakalářské a magister-

ské studium). 
• Přechod na zpracování studijních informací v systému KOS. 
• Rozvoj programů celo�ivotního vzdělávání občanů, spolupráce s profesními organizacemi při 

jejich přípravě a realizaci. 
• Výstavba nové posluchárny s kapacitou přes 250 posluchačů. 
• Pokračování prací na po�árním zabezpečení v�ech budov fakulty. 
• Zvy�ování kvality a rozsahu bezpečnostních opatření k ochraně osob a majetku. 
• Inovace páteřní sítě pro informační technologie na fakultě. 
• Zlep�ování jazykových znalostí pracovníků fakulty formou speciálních kurzů.  
• Zavádění a podpora moderních výukových metod.  
• Podpora pro dal�í zvy�ování počtu a kvality podávaných grantových přihlá�ek (např. IGS, 

FRV�). 
• Cílená finanční podpora vynikajících studentů. 
• Cílená finanční podpora mladých pracovníků, aktivních a úspě�ných vědeckých a pedago-

gických pracovníků. 
 



10. Fakulty a dal�í součásti  

75 

10.2  Fakulta strojní 
 
10.2.1 Koncepce a rozvoj 

Koncepce FS ČVUT v Praze vychází z aktualizovaného dlouhodobého záměru fakulty, dlouho-
dobého záměru ČVUT v Praze a z volebního programu vedení fakulty. 

Hlavním cílem zůstává důsledné propojení výzkumné a vývojové činnosti fakulty s technickým 
a společenským vzděláním budoucích absolventů fakulty tak, aby byla nejen udr�ena, ale dále 
systematicky rozvíjena kvalita fakulty a jejích absolventů, aby si fakulta udr�ela přední postavení 
uznávané v rámci ČR i v zahraničí. S tím úzce souvisí personální politika, jejím� hlavním cílem je 
zaji�tění dostatečného počtu kvalitních akademických i ostatních pracovníků ve v�ech věkových 
kategoriích a vytvoření přijatelných podmínek pro jejich práci na fakultě. Aktualizací obsahu 
studijních programů, způsobů jejich výuky, optimalizací laboratoří a jejich vybavení je třeba vytvo-
řit pro studenty atraktivní prostředí včetně zařízení pro volný čas, které bude prohlubovat jejich 
vztah k fakultě a bude motivovat zájemce o studium na fakultě. 

V oblasti pedagogické zakreditovala fakulta, v souladu s pokyny vedení ČVUT, programy 
strukturovaného studia na úrovni bakalářské (4 roky), návazné in�enýrské - magisterské (2 roky) 
a doktorské (3 roky). Přes velmi krátký termín se podařilo příslu�né po�adované materiály zpra-
covat tak, �e mohly být předlo�eny k akreditaci. Současně byl zakreditován pět a půlletý program 
in�enýrský, vycházející ze stávajícího programu, v něm� byla provedena redukce počtu oborů z 22 
na 13 a vytvořena mo�nost vykonání bakalářské zkou�ky ve 4. ročníku pro studenty, kteří o to 
po�ádají. Permanentní aktualizace studijních programů a jejich moderní realizace je jednou ze 
stě�ejních koncepčních otázek fakulty, která tak reaguje na Boloňskou deklaraci a cíle ČVUT. 
Základní podmínkou je, �e nesmí být sní�ena úroveň vzdělání. Při hodnocení studia vychází fakulta 
z ECTS (European Credit Transfer System) doplněného motivačním systémem jednicovým, který 
fakulta zavedla jako první na ČVUT ji� v roce 1992 a který umo�ňuje mobilitu studentů v rámci 
evropských univerzit. Důle�itou slo�kou činnosti fakulty je podpora mezinárodních aktivit, a to jak 
v oblasti mobility akademických pracovníků a studentů i administrativních pracovníků, tak v oblasti 
participace na mezinárodních projektech. Zvlá�tní pozornost je třeba věnovat 6. rámcovému 
programu. 

V koncepci fakulty se nepředpokládá, �e by se stala bakalářskou �kolou, hlavním cílem je 
vzdělávání kvalitních in�enýrů a doktorů. V tomto smyslu jsou koncipovány studijní plány a je 
věnována velká pozornost vědecké, výzkumné a vývojové činnosti a 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. Důle�itou slo�kou 
činnosti fakulty byla a je grantová a publikační aktivita. 

Pro dal�í rozvoj fakulty je zásadní otázkou i její financování. Ministerstvem stanovené koefi-
cienty na studenta pro studijní programy neodpovídají současným reálným potřebám výuky, zvlá�tě 
tam, kde kvalitní vzdělávání vy�aduje laboratorní výuku, kterou nelze zcela nahradit počítačovou 
simulací nebo cvičeními u tabule. Situaci na fakultě navíc komplikuje navy�ování tarifních mezd 
bez odpovídajícího navý�ení rozpočtu, a tedy často předev�ím na úkor motivující pohyblivé slo�ky 
mzdy, případně dal�ího propou�tění pracovníků nebo sni�ování jejich úvazků. To v některých 
případech ji� ohro�uje oborovou výuku. Proto je třeba důsledně zaji�ťovat dal�í zdroje financování. 
Příznivě se v této oblasti projevilo financování výzkumné a vývojové činnosti prostřednictvím 
výzkumných záměrů, výzkumných center a grantů. Úspě�ně proběhlo hodnocení výzkumných 
záměrů celostátní komisí M�MT. Výzkumný záměr Integrované in�enýrství byl novým odpo-
vědným ře�itelem (původní odpovědný ře�itel odstoupil, proto�e byl jmenován vedoucím 
výzkumného centra) ve smyslu připomínek přepracován a konečné hodnocení v�ech záměrů je 
v kategorii A a B a ře�ení bude pokračovat. 
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Cestou, která byla zahájena a ve které je nutno pokračovat, je i vytváření společných pracovi�ť 
s renomovanými ústavy a firmami, které mohou pracovníkům podílejícím se na aktivitách fakulty 
i firmy nabídnout lep�í mzdové i pracovní podmínky. V roce 2001 byla realizována dvě nová 
společná pracovi�tě v rámci spolupráce FS s presti�ními světovými firmami. Zvý�ená pozornost je 
a musí být věnována habilitačním a jmenovacím řízením i vnitřní a vněj�í evaluaci. Je třeba pokra-
čovat ve vytváření kolegiálního tvůrčího akademického prostředí přita�livého pro studenty i za-
městnance. Z pohledu studentů je třeba pokračovat ve zvy�ování atraktivnosti a trvalé aktualizaci 
výuky, realizovat studentské ankety a jejich výsledky důsledně vyu�ívat. Dále roz�iřovat poraden-
ský a informační servis a citlivě reagovat na připomínky studentů. Je třeba prohlubovat spolupráci 
vedení fakulty s akademickým senátem fakulty a podílet se na celouniverzitních aktivitách. 
 
 
10.2.2 Pedagogická činnost 

V roce 2001 byl dokončen proces akreditace a z M�MT byla vydána rozhodnutí, na jejich� 
základě byl upraven a senáty Fakulty strojní ČVUT v Praze a AS ČVUT v Praze schválen seznam 
akreditovaných oborů tvořící přílohu Statutu ČVUT. Tento seznam je součástí tabulky 2 v kap. 4. 

Akademický rok 2001/2002 je prvním rokem, ve kterém jsou pro v�echny posluchače 3. ročníku 
magisterského studia stejné studijní plány. Vedení fakulty v době přípravy této zprávy intenzivně 
pracuje na definitivní podobě skupiny povinně volitelných předmětů označených ve studijních 
plánech magisterského studia jako PVS. Tyto předměty tvoří podstatnou část náplně 7. semestru 
a mají umo�nit profilaci posluchačů podle jejich zájmů a schopností tak, aby v dal�í oborové etapě 
studia ře�ili v rámci projektů a později diplomové práce úlohy, které svým charakterem co nejvíce 
odpovídají předpokladům studentů (např. konstrukce, experiment, výpočty či matematické modelo-
vání atp.). 

V tomto akademickém roce bylo také přijato prvních 100 posluchačů do bakalářské etapy 
strukturovaného studia. Tento studijní program byl otevřen v rámci rozvojového programu M�MT 
s názvem �Program rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory realizace 
Boloňské deklarace� a byl z tohoto programu financován. Pro leto�ní kalendářní rok po�ádala 
fakulta M�MT o pokračování v účasti na tomto rozvojovém programu. 

Z hlediska blízké budoucnosti je nesmírně vá�ným problémem personální zabezpečení studijních 
programů realizovaných Fakultou strojní. Vedení fakulty o tomto tématu intenzivně jedná s vedou-
cími ústavů a vy�aduje od nich v tomto směru konkrétní plány s alespoň pětiletou perspektivou. 
Akreditace studijních programů magisterské etapy strukturovaného studia toti� jak známo končí ji� 
27. února 2005. Je�tě před tímto datem, konkrétně do konce roku 2003, v�ak musí být, v souvislosti 
s přijetím zákona č. 147/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 111/98 Sb., studijní programy zaji�ťo-
vané fakultou znovu reakreditovány. 

Pedagogická činnost fakulty je průbě�ně zaji�ťována vydáváním pedagogické literatury, pře-
vá�ně ve formě skript, jak dokládá ní�e uvedená přehledová tabulka. 

 
Ediční činnost FS v roce 2001 

Počet 
titulů/počet AA 

Celkem Z toho  
1. vyd. 

 
2. (i přeprac.) 

 
3.vyd. 

 
4. a dal. 

Dotisky Autorské 
honoráře 

 počet AA       

v če�tině 52 720 18 14 5 5 10 1 481 151 

v angličtině 2 16 1    1 55 000 

monografie 2 41 2      
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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. Od pří�tího akademického roku se budou elektronicky zapisovat posluchači v�ech 
ročníků.  

V rámci kontroly kvality pedagogického procesu se vedení fakulty setkává se studenty, diskutuje 
s nimi a řadu podnětů ke zlep�ení, vze�lých z těchto schůzek, pak realizuje. Schůzky se realizují 
např. se členy studentské sekce Akademického senátu Fakulty strojní, s nejlep�ími studenty apod. 
Tímto způsobem byl např. vylep�en systém elektronického přihla�ování ke zkou�kám, zlep�eno 
vyu�ití počítačových učeben aj. Byla realizována celofakultní anketa, v jejím� rámci měli v�ichni 
studenti, s výjimkou studentů 11. semestru, mo�nost vyjádřit své názory na chod fakulty i kvalitu 
výuky. Výsledky této ankety se staly podnětem pro řadu jednání se studenty i vedoucími ústavů. 
Studenti 11. semestru budou odpovídat v rámci ankety absolventské.  

Vzhledem k časté kritice skutečnosti, �e jen malé procento studentů zapsaných do 1. ročníku 
ukončí studium promocí, byl proveden poměrně podrobný rozbor příčin propadovosti na Fakultě 
strojní. Podrobněji je rozebrán v kapitole fakultní zprávy zabývající se studiem. Zde pouze stručně 
konstatujme, �e velkou část propadnuv�ích studentů nelze nijak ovlivnit, neboť se jedná o studenty, 
kteří se na fakultu přihlásili z jiných důvodů ne� ze zájmu o studium, přičem� tento nezájem o stu-
dium nelze předem nijak odhalit (nejedná se jen o celkově slabé studenty, naopak často jsou mezi 
nimi i ti, kteří velmi dobře uspějí u přijímací zkou�ky, popř. mají velmi dobré výsledky ze střední 
�koly). 

Fakulta intenzivně podporovala zapojení studentů do vědecko-výzkumné práce a studenti s nej-
lep�ími pracemi se účastnili rozsáhlého fakultního kola Studentské tvůrčí činnosti. Jak ji� bylo 
zmíněno v části věnované stipendiím, studenti, kteří se zvý�enou mírou, nad rámec svých studijních 
povinností, zapojili do výzkumné či tvůrčí práce na ústavech, byli odměněni mimořádným stipen-
diem. 

Stejně jako v posledních letech, vybrala Fakulta strojní řadu předmětů předná�ených na vysoké 
úrovni, které mohou být zajímavé i pro posluchače ostatních fakult ČVUT a nabídla je do celo�kol-
ské nabídky předmětů jako příspěvek Fakulty strojní k celo�kolské horizontální propustnosti. 

V tomto akademickém roce také poprvé vyu�ívají někteří zájemci mo�nosti studia jednotlivých 
akreditovaných předmětů v rámci celo�ivotního vzdělávání za úplatu. 

 
 

10.2.3 Vědecká a výzkumná činnost 
Vědecká a výzkumná činnost na Strojní fakultě vychází z personálního obsazení a odborného 

zaměření jednotlivých pracovi�ť fakulty (ústavy, odbory, výzkumná centra a samostatná pracovi�tě) 
a jejich konkrétního zapojení do vědecko-výzkumných programů jak na mezinárodní úrovni, tak 
grantových soutě�í a programů výzkumu a vývoje v rámci České republiky. 

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji byla v roce 2001 realizována jednak zapojením do 
programů v rámci EU (4. a 5. RP, COST, EUREKA, INCO COPERNICUS) � celkem 12 projektů 
a dále CERN � 6 projektů, IAEA � 2 projekty. Některé programy jsou financovány přímo EU, 
některé prostřednictvím M�MT a M�P. U vět�iny projektů vystupují pracovi�tě fakulty jako ře�i-
telská pracovi�tě, u některých jako spoluře�itelé. 

Badatelský výzkum je zalo�en zejména na zapojení ře�itelských týmů do grantového programu 
GA ČR. V roce 2001 se na fakultě ře�ilo celkem 50 projektů v celkové částce 16,157 mil. Kč. 
V rámci programu GA AV ČR byly na fakultě ře�eny 4 projekty v celkové částce 837 tis. Kč. 

V oblasti orientovaného výzkumu se na Strojní fakultě v rámci institucionální podpory VaV 
prostřednictvím programu výzkumných záměrů výzkum a vývoj orientuje předev�ím do oblastí 
integrovaného strojního in�enýrství, energetiky a ekologie, techniky �ivotního prostředí, aplikované 
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matematiky a biomedicínského in�enýrství. V programu výzkumných záměrů (5 VZ jako ře�itel a 5 
VZ jako spoluře�itel) bylo na Strojní fakultu v roce 2001 získáno celkem 43,859 mil. Kč.   

Velké posílení vědy a výzkumu na fakultě představuje ji� druhým rokem zapojení fakulty do 
programu výzkumných center M�MT. Jedná se zejména o činnost dvou výzkumných center, která 
byla zřízena přímo na fakultě (Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Bo�ka 
a Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii), ale i o činnost dal�ích dvou 
center, kde se jednotlivá pracovi�tě strojní fakulty podílejí buď jako spolunositel (Centrum lete-
ckého a kosmického výzkumu) nebo jako spolupracující pracovi�tě (Výzkumné centrum aplikované 
kybernetiky). Z programu výzkumných center M�MT získala v roce 2001 Strojní fakulta celkem 
55,400 mil. Kč.  

Pozitivně lze hodnotit zapojení fakulty do programu MPO �Rozvoj center �pičkových techno-
logií a výrobků�. Posledním rokem pokračovala činnost tříletého projektu �Laserové technologické 
centrum - zalo�ení a provoz�, a druhým rokem pokračovalo ře�ení projektu �Centrum výzkumu 
a aplikace povlaků zvy�ujících �ivotnost a spolehlivost strojních součástí�. Z programu Centra 
MPO získala fakulta v roce 2001 u těchto projektů jako nositel celkem 4,400 mil. Kč a spoluprací 
na dal�ích 3 centrech 732 tis. Kč. 

Za úspě�né je mo�no hodnotit i zapojení fakulty do dal�ího programu MPO - Konsorcia. V roce 
2001 se Fakulta strojní jako spolunositel 8 projektů ji� aktivně zapojila do ře�ení 4 projektů v cel-
kové vý�i dotace 2,060 mil. Kč. 

Významnou aktivitou fakulty je ře�ení vědecko-výzkumných úkolů v rámci spolupráce fakulty 
s průmyslem. V roce 2001 byly v této oblasti uzavřeny 23 hospodářské smlouvy s finančním 
objemem vět�ím ne� 100 tis. Kč (např. Transgas, s. p., Praha, �KODA ENERGO, s. r. o., Plzeň, ČZ 
Strakonice, �KODA AUTO, a. s., Mladá Boleslav, Porsche AG). 

Velký podíl na výsledcích fakulty v oblasti VaV představuje činnost doktorandů. V roce 2001 
bylo obhájeno celkem 15 doktorských prací, z nich� 1 je práce zahraničního doktoranda, která byla 
předlo�ena i obhajována v anglickém jazyce. Doktorandi se významným podílem účastní činnosti 
výzkumných center. Významné je i jejich zapojení do výzkumných záměrů, grantových projektů 
a pedagogiky. 

Konkrétní výsledky výzkumné i vývojové činnosti byly předmětem interní evaluace, která pro-
běhla v roce 2001 na v�ech pracovi�tích. 

Jako významné posílení mezinárodní presti�e Fakulty strojní ČVUT v oblasti výzkumu a vývoje 
je mo�no pova�ovat spolupráci s firmou PORSCHE AG Stuttgart, na základě které bylo na fakultě 
zřízeno specializované pracovi�tě pro technické výpočty a simulace Porsche Engineering Services 
a spolupráci s firmou Lintech, s. r. o., zabývající se v mezinárodním měřítku problematikou průmy-
slového popisu, na základě které bylo na fakultě zřízeno České centrum průmyslového popisu. 

Fakulta se významným způsobem zapojila do organizace konferencí a seminářů � v roce 2001 
celkem 13 akcí, dále se aktivně zúčastnila na 5 mezinárodních výstavách a veletrzích, z toho na 
1 zahraničním veletrhu (Materialica 2001 � Mnichov) a 2 domácích presti�ních veletrzích 
(PROTECH 2001 a MSV Brno).  

 
 

10.2.4 Zahraniční styky 
Spolupráce se zahraničím se realizuje v několika směrech. Kromě mobility studentů i akade-

mických pracovníků jde zejména o vědeckou, výzkumnou a pedagogickou činnost, spojenou s ře-
�ením různých grantů, účastí na vědeckých a odborných seminářích a konferencích, zejména 
v zemích EU. U studentů, ale i doktorandů a pedagogů, vedle tradiční báze mezivládních dohod, je 
to stále se roz�iřující spolupráce na základě projektů EU (SOCRATES/ERASMUS, CEEPUS 
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apod.). Dal�í oblastí je realizace dvoustranných smluv mezi Fakultou strojní ČVUT a partnerskými 
zahraničními univerzitami (ústavy) a realizace smluv celouniverzitních. 

Fakulta věnuje mimořádnou pozornost předávání informací vedoucích k prohlubování meziná-
rodní spolupráce, a to jak směrem ke studentům, tak i ke v�em příslu�ným útvarům. 

Ve �kolním roce 2000/2001 vycestovalo v rámci programu ERASMUS 27 studentů na celkem 
190¼ měsíce, co� znamená nárůst o cca 25 % oproti předchozímu �kolnímu roku. Nejvýrazněji 
byly zastoupeny univerzity v SRN, následované Velkou Británií a Dánskem. Dal�í výjezdy byly 
realizovány prostřednictvím projektů CEEPUS a Leonardo da Vinci. 

Na �kolní rok 2001/2002 byly v programu ERASMUS uzavřeny nebo prodlou�eny smlouvy 
s celkem 12 zahraničními partnerskými vysokými �kolami. V�echny tyto aktivity jsou úzce prová-
zány s výukou v angličtině, která se ka�doročně roz�iřuje. 

 
 

10.2.5 Hlavní úkoly pro rok 2002 
Fakulta zpracovala a přijala v roce 2000 svůj dlouhodobý záměr. V souladu se současnou vněj�í 

a vnitřní situací a s úpravami dlouhodobého záměru ČVUT v Praze do�lo k jeho aktualizaci, na 
základě které předkládáme tyto úkoly pro rok 2002: 
• Důsledně se zabývat personální politikou se zaměřením na mladé pracovníky a perspektivní 

pracovníky s pedagogicko-vědeckými hodnostmi, kteří budou garantovat akreditaci jednotlivých 
oborů. Stimulovat habilitační a profesorská řízení. 

• Ve mzdové politice prosazovat růst mezd, bránit se v�ak jejich nivelizaci. Prosazovat ekono-
mické čerpání přidělených prostředků. Podporovat mo�nou stabilitu v oblasti mezd. Podporovat 
diverzifikované vícezdrojové financování. 

• Pokračovat ve vnitřní i vněj�í evaluaci činnosti fakulty. 
• Ře�it aktuální problémy přijímacího řízení, studijních programů a celo�ivotního vzdělávání. 
• Věnovat zvý�enou pozornost v�em aktivitám v oblasti výzkumu a vývoje. 
• Zvlá�tní pozornost věnovat doktorandům. 
• Roz�iřovat zahraniční styky ve v�ech oblastech. 
• Pokračovat v restrukturalizaci a racionalizaci laboratoří a dal�ích prostorů fakulty. 
• Důsledně sledovat a vyhodnocovat investiční politiku fakulty. 
• Zlep�ovat informovanost akademické obce i dal�ích zaměstnanců fakulty. 
• Vytvářet tvůrčí a přátelské klima, které bude atraktivní pro studenty i zaměstnance. 
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10.3  Fakulta elektrotechnická 
 
10.3.1 Koncepce a rozvoj fakulty 

V roce 2001 byly na fakultě připraveny a Vědeckou radou schváleny tyto strukturované studijní 
programy, nabízené v presenční a kombinované formě: bakalářský studijní program Elektrotechnika 
a informatika tříletý, magisterský studijní program Elektrotechnika a informatika dvouletý, ma-
gisterský studijní program Elektrotechnika a informatika tříletý a doktorský studijní program 
Elektrotechnika a informatika tříletý (v kombinované formě čtyřletý). V�echny programy jsou nabí-
zeny buď plně, nebo alespoň částečně, v anglické verzi. Tříletý magisterský program bude doporu-
čován zejména studentům, kteří budou přicházet na fakultu po absolvování bakalářských studijních 
programů na fakultách jiného zaměření. První rok tohoto studijního programu je věnován doplnění 
vědomostí těchto studentů v základních elektrotechnických a informatických disciplinách na úroveň 
srovnatelnou se studenty bakalářského studijního programu na FEL. Zbývající dva roky tohoto 
programu mají stejnou náplň jako má dvouletý magisterský program. 

Ve vytvořených strukturovaných programech je, ve srovnání se stávajícím studijním programem, 
kladen vět�í důraz na projektovou výuku, a je zde vět�í podíl mana�erských a humanitních 
předmětů. V bakalářském studijním programu je povinný alespoň jeden předmět s projektem nebo 
samostatný projekt, v magisterském programu je povinný jeden projekt individuální a jeden projekt 
týmový. Uvedené počty projektů jsou v�ak minimálními počty. Ve vět�ině oborů je počet projektů, 
které jsou často součástí předmětů, podstatně více zastoupen. V bakalářském a magisterských 
programech musí student absolvovat povinně minimálně dva předměty ekonomicko-mana�erského 
charakteru a dva předměty humanitního charakteru. Tradičně je kladen důraz na studium cizích 
jazyků. 

Bakalářský studijní program bude nabízet 4 obory s názvy stejnými jako mají obory stávajícího 
programu. Budou to: Elektronika a sdělovací technika, Kybernetika a měření, Silnoproudá elektro-
technika, Výpočetní technika. V magisterských studijních programech byl, v porovnání se sou-
časným �dlouhým� programem, sní�en počet oborů. Studenti tak získají �ir�í vzdělání a rozhled po 
příbuzných oborech. V magisterských programech bude 7 oborů s názvy: Biomedicínské in�enýr-
ství, Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky, Elektronika, Kybernetika a měření, Silno-
proudá elektrotechnika, Telekomunikace a radiotechnika, Výpočetní technika. Pro konání bakalář-
ské a magisterské státní zkou�ky byly vypracovány tematické okruhy. V bakalářském programu 
sestávají z části teoretické a odborné, v magisterském programu je teoretická část integrována do 
části odborné. Součástí obou zkou�ek je obhajoba diplomové práce. Strukturované programy budou 
předány k akreditaci spolu se stávajícími programy ke konci února 2002. 

Na fakultě byl v průběhu roku 2001 průbě�ně zdokonalován informační systém. Významným 
přínosem bylo vytvoření programu, který umo�ní přímé generování informací o studiu z infor-
mačního systému fakulty do formulářů pro výpočet úvazků kateder. Dal�í pozitivní změnou v této 
oblasti je generování informací o studiu na webovské stránky fakulty a současně generování těchto 
informací do souborů, které umo�ní přímý tisk informační bro�ury o studiu. 

Na plo�e cca 200 m2 bylo vybudováno nové pracovi�tě pro výzkum a vývoj mobilních 
komunikací. Výzkumné a vývojové centrum bylo otevřeno v budově fakulty v Dejvicích 1. 2. 2001 
zástupci společností Český Mobil � provozovatele sítě Oskar, Ericsson spol. s r. o. a ČVUT v Praze. 
Je vybaveno moderní technologií GSM firmy Ericsson 2.5 generace (General Packet Radio Service 
� GPRS a server pro Wireless Application Protocol � WAP). Součástí centra je učebna vybavená 
výpočetní a didaktickou technikou. Centrum bylo vytvořeno s cílem přispět k rozvoji multime-
diálních telekomunikačních slu�eb a aplikací na bázi bezdrátových technologií a k zavádění 
systémů mobilní komunikace nové generace v České republice. Zároveň představuje i výukové 
zázemí pro výuku v oblasti mobilních komunikací, podporu při ře�ení diplomových prací 
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a semestrálních projektů. Od října 2001 je přístupné pro studenty ČVUT, kteří tak mají mo�nost se 
seznámit s moderními technologiemi a zapojit se do ře�ení výzkumných projektů.  

Dále fakulta pokračovala v budování bezpečnostního a přístupového systému. Byl vybudován 
kamerový systém, který sleduje vchod do budovy E na Karlově náměstí a centrální pult, který 
umo�ňuje snadné zpracování informací z jednotlivých sledovaných míst na fakultě v Dejvicích. 

Rekonstrukce budov fakulty pokračovala podle plánu. V objektu v Dejvicích byla v roce 2001 
dokončena výměna oken v blocích A4, B3 a C4 (zde směrem do parkovi�tě). V bloku B2 byl 
předělán výtah na bezbariérový. V objektu na Karlově náměstí byl rekonstruován suterén, kde 
vzniklo celkem 5 místností, které byly přiděleny k u�ívání katedrám na Karlově náměstí. V průběhu 
roku 2001 bylo také vedením ČVUT rozhodnuto o revitalizaci budov na Karlově náměstí. V této 
souvislosti postupně předá Fakulta strojní budovu G Fakultě elektrotechnické. To bude významný 
přínos k ře�ení tísnivé prostorové situace kateder na Karlově náměstí. V roce 2001 ji� byla předána 
k u�ívání FEL jedna místnost v budově G. Do této místnosti bude po rekonstrukci umístěno 
Centrum aplikované kybernetiky, které na fakultě působí. Také v průběhu tohoto roku pokračo-
valo předávání místností kateder s nadbytečnou prostorovou vybaveností katedrám s nedostatkem 
prostor. 

 
 

10.3.2 Pedagogická oblast 
Studium na fakultě je v současné době realizováno studijním programem Elektrotechnika 

a informatika, předev�ím jako studium bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské 
v prezenční nebo kombinované formě. Prezenční i kombinovaná forma studia bakalářského 
i magisterského programu je v jednotném kreditním systému. 

Výuka v graduálním studiu je rozdělena do tří ucelených bloků. Jsou to: základní, bakalářský 
a in�enýrský blok.  

Základní blok studia obsahuje teoretické, in�enýrské a humanitní předměty společné pro v�echny 
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 zkou�kou ze čtyř předmětů - 
matematiky, fyziky, teoretické elektrotechniky a výpočetní techniky.  

Bakalářský blok studia pobíhá ve čtyřech skupinách studijních oborů. Obsahuje povinné, 
povinně volitelné a volitelné předměty diferencované podle skupin oborů a je ukončen získáním 
minimálně 90 kreditů v předepsané skladbě předmětů povinných, povinně volitelných a voli-
telných. Bakalářské skupiny oborů jsou: Elektronika a sdělovací technika, Kybernetika a měření, 
Silnoproudá elektrotechnika, Výpočetní technika. 

Základní a bakalářský blok studia odpovídají skladbou předmětů bakalářskému programu 2612R 
Elektrotechnika a informatika. Absolvování studia v bakalářském programu vy�aduje získání 
minimálně 210 kreditů za předměty předepsané učebním plánem a úspě�né slo�ení bakalářské státní 
závěrečné zkou�ky, její� součástí je obhajoba bakalářského projektu.  

In�enýrský blok studia probíhá ve dvanácti oborech shodných se současnými akreditovanými 
in�enýrskými obory. Jsou to obory: Biomedicínské in�enýrství, Ekonomika a řízení elektro-
techniky, Elektrické stroje, přístroje a pohony, Elektroenergetika, Elektronika, Letecké informační 
a řídící systémy, Měření a přístrojová technika, Radioelektronika, Technická kybernetika, Techno-
logické systémy, Telekomunikační technika, Výpočetní technika. In�enýrský 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 in�enýrský 
blok studia odpovídá skladbou předmětů magisterskému programu. Absolvování studia v magister-
ském programu 2612T vy�aduje získání minimálně 330 kreditů za předměty předepsané učebním 
plánem a úspě�né slo�ení magisterské státní zkou�ky, její� částí je obhajoba diplomové práce. 
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Na fakultě je uskutečňován doktorský studijní program 2612V Elektrotechnika a informatika 
v prezenční i kombinované formě studia. Studium je rozděleno do 14 oborů. Ke studiu se 
v akademickém roce 2001/2002 zapsalo 109 studentů do prezenční formy a 32 studenti do 
kombinované formy studia. K 31. říjnu 2001 tak studovali na fakultě 252 studenti v prezenční a 129 
studentů v kombinované formě doktorského programu 2612V. V kalendářním roce 2001 ukončilo 
studium získáním titulu �doktor� celkem 30 absolventů programu 2612V.  

Významným počinem v roce 2001 bylo vypracování směrnice děkana pro doktorské studium. 
Směrnice se od předchozích li�í tím, �e 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 �kolách ustavena také Oborová rada doktorského studijního programu, 
která řídí dílčí Oborové rady oborů a stará se o kvalitu doktorského studia. 

 
 

10.3.3 Věda a výzkum 
Fakulta v roce 2001 dále posílila vědeckou a výzkumnou činnost. Pracovi�tím fakulty se zdařilo 

získat grantovou podporu řady projektů. Prostředky získané na specifikovaný výzkum v roce 2001 
zaznamenaly ve srovnání s rokem 2000 nárůst přibli�ně o jednu čtvrtinu. Největ�í podíl na tom 
měly výzkumné záměry a granty. 

Fakulta je nositelem pěti výzkumných záměrů. Pro ře�ení těchto záměrů obdr�ela fakulta téměř 
54 mil. Kč. Kromě toho je spolunositelem dal�ích sedmi záměrů, které v roce 2001 přinesly téměř 
11 mil. Kč.  

V polovině roku 2000 byla zahájena práce výzkumných center, která se v roce 2001 plně 
rozvinula. Fakulta je nositelem jednoho takového projektu. V dal�ích dvou výzkumných centrech 
(Výzkumné centrum laserového plazmatu, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů 
Josefa Bo�ka) jsou pracovníci fakulty jako spoluře�itelé. Výzkumná centra znamenala pro fakultu 
v roce 2001 nemalý přínos 28 mil. Kč. 

Fakulta v roce 2001 ře�ila přes 180 grantových projektů, z toho 24 projekty s mezinárodní účastí, 
59 grantů GA ČR, 47 grantů FRV� a 51 interní grant ČVUT. Celkově získala fakulta v roce 2001 
na specifikovaný výzkum přes 155 mil. Kč. 

Fakulta má akreditaci pro habilitační a profesorská řízení ve dvanácti oborech. V roce 2001 byli 
jmenováni 2 profesoři a dal�ích 5 řízení probíhá. V roce 2001 byl jmenován 1 docent, dal�í 3 řízení 
probíhají a jedno habilitační řízení Vědecká rada fakulty zastavila.  

Doktorskou disertační práci (DrSc.) v roce 2001 na fakultě obhájilo 5 pracovníků. 
V roce 2001 byla vypracována nová kritéria pro hodnocení vědecké a výzkumné činnosti, která 

motivují k přípravě kvalitněj�ích výstupů. 
 
 

10.3.4 Zahraniční styky 
Tě�i�tě mezinárodní spolupráce bylo opět ve výjezdech učitelů do zahraničí � účast na zahranič-

ních vědeckých akcích, práce ve výborech těchto akcí a předsedání odborným sekcím, cesty v rámci 
programů Evropské unie (5. rámcový program, Networks of Excellence, SOCRATES/ERASMUS, 
CEEPUS, COPERNICUS, COST, TEMPUS), dále předná�kové pobyty, příprava společných 
publikací a nových spoluprací, výstavy, letní �koly, krátkodobé studijní pobyty a doprovod studentů 
na exkurse. Celkem se v roce 2001 uskutečnilo 820 výjezdů, tak�e pozitivní trend předchozích let 
(649 v roce 1997, 652 v roce 1998, 669 v roce 1999, 738 v roce 2000) byl zachován.  

Také studentská mezinárodní aktivita byla významná, i kdy� co do počtu výjezdů i přijetí byla 
výrazně men�í ne� aktivita učitelů. Zahrnovala předev�ím výměnné semestrální pobyty, doktorské 
studium a krátkodobé exkurze. V akademickém roce 2000/2001 studovalo na fakultě 213 studentů 
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magisterského a doktorského studia (buď v angličtině, nebo v če�tině), v roce 2001/2002 je to 200 
studentů magisterského a doktorského studia. Zvý�ený zájem o magisterské studium je zejména ze 
Slovenska. Na dobu jednoho semestru nebo del�í bylo v zahraničí v roce 2001 celkem 45 na�ich 
studentů, jednosemestrovou výuku na fakultě absolvovalo 28 zahraničních studentů.  

V roce 2001 byla fakulta zapojena ji� pátým rokem do programu Evropské unie 
SOCRATES/ERASMUS. V rámci institucionální smlouvy, kterou jako partnerská organizace 
tohoto programu uzavřelo ČVUT, podepsala fakulta pro akademický rok 2001/2002 celkem 23 
dvoustranné smlouvy. Příle�itost vycestovat mělo 45 studentů a 25 učitelů, přijet mělo 28 studentů 
a 24 učitelé. Ze strany fakulty se podařilo zvý�it vyu�ití smluv na přibli�ně 85 %. Počty se nepoda-
řilo naplnit zahraničním partnerům. Koncem roku 2001 byl připraven projekt pro akademický rok 
2002/2003 a bylo podepsáno 19 dvoustranných smluv s univerzitami v Německu, Belgii, Itálii, 
Francii, �panělsku, a Velké Británii. Plánuje se výjezd 37 studentů a 23 učitelů. 

V prostorách fakulty pracovaly i v roce 2001 sekretariáty národních poboček IEEE (The Institute 
of Electrical and Electronics Engineers, USA), IEE (The Institution of Electrical Engineers, UK) 
a výbor Českého národního komitétu IMEKO (International Measurement Confederation). V těchto 
institucích pracovalo 9 zaměstnanců fakulty, tři z nich jako předsedové zmíněných poboček.  

Fakulta byla pořadatelem nebo spolupořadatelem řady mezinárodních konferencí. Přehled nejvý-
znamněj�ích je uveden v kap. 11. 

U� po několik let je významnou akcí fakulty studentská mezinárodní vědecká konference Poster. 
V roce 2001 se konala popáté. Celkem bylo prezentováno 186 příspěvků, z toho bylo 28 od 
studentů in�enýrského studia a 158 od studentů doktorského studia.  

 
 

10.3.5 Hlavní úkoly pro rok 2002 
Pedagogika 
• Příprava na zavedení strukturovaného studia od �kolního roku 2003/2004. 
• Analýza hlavních příčin vysoké propadovosti studentů, zejména v prvních dvou letech studia 

�dlouhého� magisterského programu. 
 
Vědeckovýzkumná činnost 
• Postupné zavádění nových kritérií pro hodnocení vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. 
 
Rozpočtová oblast 
• Výpočet rozpočtů kateder pro rok 2002 na základě hodnocení jejich pedagogických a vědecko-

výzkumných výkonů přímým generováním informací z informačního systému. 
• Provedení studie optimálního rozdělení dotace na hlavní činnost mezi pedagogickou a vědecko-

výzkumnou činnost. 
 
Prostorová dislokace kateder  
• Přebírání nadbytečných ploch od kateder s cílem jejich předávání katedrám s nedostatkem 

ploch. 
 
Údr�ba a modernizace fakulty  
• Modernizace poslucháren 132 a 337 a dal�ích částí fakultních prostor (okna, rozvody, podlahy). 
• Modernizace zasedací místnosti 80. 
• Rekonstrukce halových laboratoří a studie vyu�ití jejich střední části. 
 



10. Fakulty a dal�í součásti  

84 

Informační systém  
• Zlep�ení přenosu informací z informačního systému na www stránky fakulty. 
 
Bezpečnostní systém 
• Postupné roz�íření bezpečnostního a přístupového systému tak, aby v cílovém stavu končil na 

vstupních dveřích kateder.  
• Posouzení mo�nosti a účelnosti náhrady čipů, zavedených na fakultě, studentskými a zaměstna-

neckými kartami. 
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10.4  Fakulta jaderná a fyzikálně in�enýrská 
 
10.4.1 Koncepce a rozvoj fakulty 

Základním úkolem, před kterým stála FJFI v roce 2001, byla příprava podkladů pro Akreditační 
komisi M�MT pro v�echny stupně studia (bakalářský, magisterský a doktorský studijní program). 
V rámci bakalářského a magisterského studijního programu byly dopracovány materiály pro 
strukturované studium. Jedním z prioritních cílů fakulty přitom nadále zůstává výchova odpovída-
jícího počtu studentů v těch nejnáročněj�ích 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. Meziná-
rodní spolupráce ve vědecké oblasti je udr�ována na vysoké úrovni a je v mezích finančních 
mo�ností fakulty maximálně podporována. 

Průbě�ně rovně� pokračuje zvy�ování odborné kvalifikace pracovníků fakulty habilitačními 
a profesorskými jmenovacími řízeními. V roce 2001 bylo zahájeno či dokončeno 5 jmenovacích 
řízení profesorem a 2 habilitační řízení.  

V roce 2001 pokračovala spolupráce FJFI s ústavy AV ČR v přípravě studentů doktorského 
studia. Akreditační komise M�MT vydala kladné rozhodnutí o roz�íření doktorského studijního 
programu �Aplikace přírodních věd� na tyto ústavy AV ČR (�ádosti byly podány v roce 2000): 

Ústav informatiky v oboru Matematické in�enýrství, Ústav teorie informace a automatizace 
v oboru Matematické in�enýrství, Fyzikální ústav v oboru Fyzikální in�enýrství, Ústav fyziky 
plazmatu v oboru Fyzikální in�enýrství, Ústav jaderné fyziky v oborech Matematické in�enýrství, 
Fyzikální in�enýrství, Jaderné in�enýrství, Jaderná chemie, Ústav teoretické a aplikované 
mechaniky v oboru Fyzikální in�enýrství, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského v oboru 
Fyzikální in�enýrství. Bohu�el rozhodnutí o roz�íření akreditace v oborech Analytická chemie 
a Fyzikální chemie zatím nebylo vydáno. 

Fakulta v roce 2001 zahájila podle dlouhodobého investičního záměru nástavbu severního křídla 
budovy Trojanova 13, její dokončení ve smyslu schváleného investičního záměru v leto�ním roce je 
v�ak podmíněno redislokací AVTC. V souvislosti s touto výstavbou se podařilo ji� pro zimní 
semestr otevřít dal�í malou posluchárnu. Díky pochopení M�MT byla obnovena historická dla�ba 
ve vestibulu budovy, co� zásadně pomohlo nevidomým studentům, kteří mají v jeho blízkosti 
specializovanou počítačovou učebnu.  

V budově v Břehové ulici byly rekonstruovány aktivní laboratoře katedry jaderné chemie. Podle 
investičního záměru byla dále provedena GO hygienické smyčky a přilehlého WC ve třetím patře 
budovy. Bylo pokračováno v opravě oken ve třetím patře z prostředků havarijního fondu M�MT. 

Obě historické budovy FJFI se podařilo z prostředků ČVUT napojit na společnou dejvickou 
telefonní ústřednu ČVUT. V budově Trojanova 13 to v�ak bylo podmíněno provedením nových 
slaboproudých rozvodů. 

V  novém objektu FJFI v Děčíně byla vyměněna nejkritičtěj�í část le�atých rozvodů teplé 
a studené vody a bylo pokračováno v postupném zasíťování budovy z prostředků DČ.  

 
 

10.4.2 Pedagogická oblast   
Počet přihlá�ených uchazečů na fakultu vzrostl oproti roku 2000 ze 742 na 1 210. Nárůst vykázal 

i počet nově zapsaných studentů (429 místo 357). Výsledný nárůst celkového počtu studentů na 
fakultě je třeba pova�ovat za úspěch i proto, �e kvalita přijatých studentů byla vy��í. Tím bylo 
smazáno manko způsobené poklesem maturantů v roce 2000, který se projevil na počtu přihlá-
�ených a přijatých v tom roce.  



10. Fakulty a dal�í součásti  

86 

Nejvýznamněj�í akcí k propagaci studia na fakultě byl, jako ka�doročně, veletrh pomaturitního 
vzdělávání GAUDEAMUS�01 v Brně. FJFI měla u� tradičně samostatný stánek sousedící se 
stánkem ČVUT. Opět se FJFI zúčastnila té� veletrhu pomaturitního vzdělávání AKADÉMIA�01 
v Bratislavě, a to v podobném rozsahu jako na GAUDEAMU. Vzhledem k tomu, �e fakulta 
s podobným zaměřením v ČR neexistuje, pova�ujeme i nadále za přínosné pokračovat v tomto 
způsobu propagace. Během veletrhu se expozice tě�ila velkému zájmu jak studentů, tak pedagogů 
a byly také navázány nové kontakty. Mimo výstavní aktivity byl organizován jarní a podzimní Den 
otevřených dveří, oba s velmi dobrou účastí středo�koláků. Dále pokračuje spolupráce se středními 
�kolami. Vysokou úroveň má zejména prohlubující se spolupráce s Gymnáziem Christiana 
Dopplera v Praze. Opět byl uspořádán úspě�ný cyklus předná�ek pro středo�koláky k jejich přípravě 
na přijímací zkou�ky z matematiky a fyziky na vysokou �kolu, a to jak v Praze, tak v Děčíně. Byl 
zorganizován Fyzikální týden pro nadané středo�koláky. Zájem o tuto akci převý�il kapacitní 
mo�nosti fakulty. Byla té� zorganizována série odborněji zaměřených předná�ek z oblasti výzkum-
né činnosti jednotlivých kateder. Přesto�e byla určena předev�ím středo�kolským pedagogům, 
zúčastnili se jí té� středo�kol�tí studenti.  

Fakulta zaji�ťuje výchovu v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu  
Aplikace přírodních věd v pěti studijních oborech, které se dále dělí na �estnáct zaměření. 
Jednotlivá zaměření nejsou v�ak stejně obsa�ná, zatímco některá jsou jasně ohraničenými 
jednotkami blí�ícími se k samostatnému studijnímu oboru (FE), u některých je rozli�ení jen velice 
malé (na KJCH, KJR). Ji� z pouhého počtu zaměření je patrná velká diverzifikace pěstované výuky 
na fakultě. K tomu přistupuje relativně velká �ířka spektra pokrývané problematiky. Z hlediska 
studentů je tento stav �ádoucí a individualizace studia je dále podporována velkým podílem povinně 
volitelných předmětů. 

Vedle  primárního cíle fakulty, zvý�it počet kvalitních studentů, by mělo být i zvý�ení počtu 
zahraničních studentů. Pohled na statistiku minulých let ukazuje, �e 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 pracovi�ti a jsou přínosem pro propagaci českého �kolství a vědy ve světě. Naděje 
vkládáme do strukturovaného studia, kde o návazný magisterský program by měl být vy��í zájem 
zahraničních studentů. Zůstává problém uchazečů, kteří by chtěli studovat v angličtině, ale pro 
jejich malý počet není mo�né z ekonomických důvodů otevřít paralelní anglické kursy. 

Jak ji� bylo zmíněno, vedle magisterského studia pokračuje na fakultě také (paralelní) bakalářské 
studium. Problémy s tímto typem studia zmíněné ve zprávě za rok 2000 se podařilo odstranit. Toto 
studium bylo zaměřeno předev�ím na studenty se �slab�í� teoretickou úrovní uchazečů a následně 
i studentů, s výjimkou zaměření Softwarové in�enýrství v ekonomii. Z toho důvodu není překva-
pivá nízká úspě�nost absolventů bakalářského studia při pokusu o studium v navazujícím in�enýr-
ském programu. Softwarové in�enýrství v ekonomii se jak v Praze, tak na deta�ovaném pracovi�ti 
v Děčíně, rozvíjí v souladu s očekáváními, s nimi� bylo zalo�eno.  

Byly připraveny a vědeckou radou schváleny podklady pro akreditaci strukturovaného studia 
ve schématu: 3 roky bakalářského studia, 3 roky návazného magisterského studia a 3 roky 
doktorského studia. 

Po řadu let ji� na FJFI působí centrum TEREZA pro podporu univerzitního studia zrakově 
posti�ených a zaji�ťuje program celo�ivotního vzdělávání Informační technologie pro zrakově 
posti�ené. 
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10.4.3 Věda a výzkum  
Tě�i�tě vědecké činnosti fakulty v roce 2001 spočívalo opět, vzhledem k omezeným pros-

tředkům fakulty ze státního příspěvku, v ře�ení grantových projektů, které byly v mezích mo�ností 
�institucionálními� prostředky podporovány. Celková částka na resortních i vněj�ích grantech 
včetně zahraničních činila téměř 36 mil. Kč. Bohu�el opět pokračovalo sní�ení podílu projektů GA 
ČR na cca 9,5 mil. Kč (z 10,5 mil. Kč v roce 2000 a 12 mil. Kč v roce 1999). Úspě�ně proběhly 
oponentury některých grantových projektů. S ře�ením grantů souvisí i publikační činnost, vět�í část 
z uveřejněných cca 400 (340 publikaci vstupujících do RIV) článků v časopisech, konferenčních 
příspěvků a dal�ích publikací vznikla v návaznosti na ně.  

Fakulta v roce 2001 ře�ila a koordinovala 5 výzkumných záměrů, na dal�ích �esti výzkumných 
záměrech ČVUT participuje. Finanční objem na výzkumné záměry v roce 2001 byl cca 29 mil. Kč 
(v roce 2000 cca 23 mil. Kč). Výzkumné záměry se jeví jako významný přínos pro vědeckou 
činnost fakulty, neboť se sní�ila závislost vědecké činnosti na získaných grantech. V roce 2001 
proběhlo hodnocení výzkumných záměrů Ministerstvem �kolství, mláde�e a tělovýchovy. Z pěti 
záměrů koordinovaných na FJFI jeden záměr obdr�el hodnocení A, ostatní čtyři hodnocení B. 

V roce 2001 fakulta vyvíjela činnost v nově vzniklém celostátním Výzkumném centru lasero-
vého plazmatu (nositel � Fyzikální ústav AV ČR). 

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

FJFI byla v roce 2001 organizátorem nebo spoluorganizátorem konferencí a seminářů, jejich� 
přehled je uveden v kap. 11. 

Dal�í vědecké a výzkumné aktivity � mezinárodní � jsou uvedeny v následující kapitole. 
 
 

10.4.4 Zahraniční styky 
Spolupráce se zahraničními partnery probíhá v oblasti vědecko-výzkumné i pedagogické. Jde 

o ře�ení společných výzkumných programů, přípravu společných publikací a učebních textů. 
Kontakty se uskutečňují zejména v rámci dohod a protokolů o spolupráci mezi zahraničními 
institucemi a ČVUT. 

V oblasti zahraničních styků pokračovala dosavadní rozvinutá spolupráce s řadou zahraničních 
universit a dal�ích institucí. Trvá např. spolupráce se zahraničními universitami (Université de 
Montréal, Kanada, Technische Universität Clausthal, Německo, Universita Bialystok, Polsko, 
Universität Ulm, Německo, 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 uznávány jako součást výuky. Dále pokračovala i dlouholetá spolupráce 
v oblasti materiálového in�enýrství jak s EDF Chinon, tak s École Centrale Paris (Francie).  

Významnou zahraniční aktivitou je podíl fakulty na programech CERN, zejména na projektech 
ATLAS a DIRAC. Dal�í dlouhodobou mezinárodní spoluprací je aktivita v oblasti laserového 
měření dru�ic, zastře�ovaná European Space Agency, v jejím� rámci je provozována aparatura 
v laboratoři v egyptském Helwanu. Pokračuje také dvoustranná spolupráce s Japonskem v oblasti 
molekulárních věd a nově v oblasti výzkumu vedení laserového záření vlnovody. 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 �kolního reaktoru VR-1, např. participace na 
mezinárodním Halden Reactor Project. Dal�í spolupráce je rozvinuta se Sibiřskou aerokosmickou 
akademií v Krasnojarsku a s Westsachsische Hochshule Zwickau. Rozvíjí se spolupráce 
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s Forschungszentrum Karlsruhe, Institut für Nukleare Entsorgung, týkající radionuklidů v pod-
zemních vodách.  

Pokračovala spolupráce se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna, Rusko, např. ve 
srovnání aktivačních měření prováděných na reaktoru IBR-2 ve FNL SÚJV Dubna a na �kolním 
reaktoru VR-1, a to z hlediska vyu�itelnosti pro měření v oblasti ochrany �ivotního prostředí. 
Spolupráce s SÚJV byla uskutečňována na základě protokolu uzavřeného mezi ČVUT a SÚJV 
č. 3218-4-99/03 s názvem �Neutronografický výzkum strukturních parametrů polykrystalických 
látek a monokrystalů�. 

Proběhla jednání se Sofijskou universitou - fyzikální fakultou o budoucí spolupráci kateder 
v oblasti difrakčního výzkumu laserem modifikovaných povrchů  polykrystalických materiálů a o 
přípravě přihlá�ky společného projektu mezinárodní kooperace při výchově studentů CEEPUS. 

Proběhla závěrečná zasedání ře�itelů projektu SUSRAD (Highly versatile but sustainable process 
for the removal of radionuclides from radioactive waste) v rámci programu EU INCO-
COPERNICUS. 

V roce 2001 bylo úspě�ně zakončeno ře�ení projektu �Highly versatile but sustainable process 
for the removal of radionuclides from radioactive waste (SUSRAD)�. Tento tříletý projekt byl 
podporován EU v rámci programu INCO � COPERNICUS, na ře�ení se podílelo celkem 6 pra-
covi�ť (University of Reading, UK; ČVUT v Praze; Institute of Radioecological problems, Minsk, 
Bělorusko; Chalmers University of Technology, Goteborg, �védsko a slovenská společnost 
AllDeco Trnava). Doc. John byl spolunavrhovatelem projektu a v jeho rámci vykonával funkci 
vědeckého koordinátora. 

Pokračovalo ře�ení mezinárodního projektu ČVUT-FJFI-KMAT/EDF-GDL Chinon (Francie): 
Fatigue failure of austenitic steel for nuclear power plants. Obhájeny výsledky ře�ení za rok 2001. 
Upřesněno pokračování projektu v roce 2002. Byl připraven nový projekt (úvodní studie) � ČVUT-
FJFI-KMAT/EDF Division R&D Renardières (Francie): Etude de la microstructure de l�acier de 
cuve autour des zones de dechirure ductile et de clivage.  

  
 

10.4.5 Hlavní úkoly pro rok 2002 
• Akreditace a zavedení v�ech stupňů strukturovaného studia (bakalářský, magisterský a doktor-

ský studijní program). 
• Výstavba velké studovny pro posluchače s připojením na internet v Trojanově ulici. 
• Dokončení nástavby severního křídla budovy v Trojanově ulici (v souladu s dlouhodobým 

investičním záměrem). 
• Pokračování v postupném zasíťování budovy v Děčíně z prostředků DČ. 
• Budování zabezpečeného přístupu do prostor fakulty (předev�ím počítačových učeben) na zá-

kladě bezkontaktních čipových karet. 
• Zavádění a podpora moderních výukových metod (předev�ím elektronických). 
• Pokračování v budování a aktualizaci fakultního www serveru. 
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10.5  Fakulta architektury 
 
10.5.1 Koncepce a rozvoj fakulty 

FA zavedla v roce 2000 �estiletý učební plán. Na základě tohoto plánu byl zahájen studijní rok 
2001�2002. V roce 2000 se na FA také začala pou�ívat nová metodika financování ústavů. Na 
základě této metodiky byly rozděleny finanční prostředky na jednotlivé ústavy. 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 
�kolami se ověřovaly mo�nosti uspořádání této změny. Navr�ené ře�ení předpokládá tříleté studium 
bakalářské a tuté� délku u studia magisterského i doktorského. Připravovaný návrh počítá s dosa-
vadním studijním programem Architektura a urbanismus, v bakalářském stupni jednooborovým, ve 
stupni magisterském s více obory. To umo�ní nejenom určitou diferenciaci studia, ale zároveň i 
vy��í horizontální prostupnost s dal�ími �kolami a fakultami. Po zavedení strukturovaného studia se 
předpokládá zvý�ení ka�doročně přijímaných studentů na 300. Doktorské studium by zůstalo 
v dosavadní podobě. Definitivní ře�ení bude výsledkem projednání a schválení příslu�nými orgány 
fakulty.  

 
 

10.5.2 Pedagogická oblast 
Fakulta zaji�ťuje výuku v magisterském studijním programu Architektura a urbanismus 

s jediným studijním oborem Architektura (35-01-T). Na počátku roku byla provedena kontrola 
a novelizace přijímacího řízení u testů z matematiky a ze v�eobecného přehledu. K přijímacímu 
řízení se v lednu a v únoru 2001 přihlásilo 788 uchazečů a dostavilo se jich 735. Do studijního 
programu bylo přijato 200 studentů, zapsalo se jich 186. Fakultu absolvovalo ve dvou termínech 
obhajob diplomních prací celkem 149 absolventů, kteří byli promováni in�enýry architekty. 
V souvislosti s promocemi byly diplomní práce vystaveny v lapidáriu Betlémské kaple. Výstavy 
slou�í 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 slou�í studentům pro 
orientaci při výběru ateliérů, do kterých se ka�dý semestr zapisují. 

Instalace programu (KOS), která byla zahájena koncem roku 1999, pokračovala dal�ími kroky 
i v průběhu roku 2001. Zápis studentů do akademického roku 2001/02 byl poprvé proveden 
elektronicky a byly připraveny podmínky pro elektronické vypisování zkou�kových termínů 
a přihla�ování studentů na zkou�ky. 

V průběhu roku byly na různých úrovních připraveny podklady pro zavedení strukturovaného 
studia ji� od akademického roku 2002/03. Fakulta vyu�ila okolnosti, �e má akreditované v�echny 
typy studijních programů (bakalářský, magisterský navazující, magisterský a doktorský) a přijímací 
řízení vyhlásila v srpnu 2001 ji� pro strukturované studium. 

Pokračovala jednání mezi Fakultou architektury a Fakultou stavební o budoucnosti studijních 
programů Pozemní stavby a konstrukce, Pozemní stavby a architektura a Architektura a urba-
nismus. Otázka výchovy architektů, předev�ím s ohledem na vstup ČR do EU, byla předmětem řady 
jednání na půdě České komory architektů.   

Ve druhé polovině roku byly zahájeny přípravy na reakreditaci studijních programů Architektura 
a urbanismus, včetně úpravy studijních plánů pro tříleté bakalářské a dvouleté magisterské studium. 

V roce 2001 byly v rámci celo�ivotního vzdělávání na fakultě otevřeny nebo pokračovaly tyto 
kursy: Univerzita 3. věku - Dějiny české architektury a Vybrané kapitoly z dějin světové archi-
tektury, Dějiny architektury a péče o nemovité památky a Kreslení pro veřejnost. Ve spolupráci 
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s městem Telč zahájila fakulta přípravu ročního kurzu s názvem: Péče o kulturní dědictví v návaz-
nosti na začleňování České republiky do Evropské unie. 

Doktorský studijní program Architektura a urbanismus pokračuje pro vybrané absolventy magis-
terského studia i z jiných vysokých �kol ve čtyřech oborech: 

Teorie architektonické tvorby (35-14-9), Urbanismus a územní plánování (35-12-9), Dějiny 
architektury a rekonstrukce památek (35-17-9), Architektura a pozemní stavitelství (35-18-9). 

 
 

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

pracovníků fakulty. Zaji�ťuje se tak jejich kvalifikační růst, umo�ňuje integraci vědy s výukou 
a prezentuje fakultu na veřejnosti, nejenom odborné. Díky tomu má fakulta mo�nost vzdělávat 
doktorandy a garantovat řízení pro habilitace a jmenování profesorem. 

S ohledem na strukturu akademických pracovníků a vybavení pracovi�ť 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. 

V leto�ním roce proběhne zahraniční oponentura výzkumných záměrů a interní oponentura v rá-
mci ČVUT. Z uvedených záměrů jsou dva mezifakultní v rámci ČVUT. Navíc, fakulta spolupra-
covala na 2 dal�ích záměrech, kde ře�itelem je jiná fakulta ČVUT. 

 
 

10.5.4 Zahraniční styky 
Činnost sekce proděkana pro zahraniční styky se v roce 2001 zaměřovala předev�ím na: 

• Stabilizaci a zkvalitnění cizojazyčné výuky, včetně vět�í náročnosti. 
• Integraci a zkvalitnění evidence o výměnných studentech na FA (rozvrh, zařazení do KOS). 
• Přípravu studentů pro výjezd, včetně zaji�tění předstihu jazykové přípravy (zejména pro výjezdy 

do italského a �panělského prostředí).  
 

Průbě�ně byl roz�iřován počet výjezdů studentů a partnerů v rámci programu SOCRA-
TES/ERASMUS.  

Od roku 1997 je Česká republika jako přidru�ený 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, zaměřených na spolupráci V� s podniky a organizacemi (stá�e a výměny).  

V akademickém roce 2000/2001 proběhla výměna SOCRATES se 17 partnery. Vysláno bylo 
39 studentů, přijat 51 student. Novými partnery se staly �koly v Lyonu, Delftu, Helsinkách a Paří�i� 
La Vilette. Pro rok 2001/2002 do�lo k dal�ímu roz�íření o spolupráci se �kolami v Římě-La 
Sapienza, Vídni, Barceloně a Darmstadtu, připravuje se výměna se �kolou architektury Paří� � Val 
de Seine. 

Z programu středoevropských zemí CEEPUS se na FA uplatňuje jeho pasivní slo�ka, tj. fakulta 
přijímá studenty a pedagogy z účastnických zemí (konkrétně z Rakouska a Maďarska). Aktivně 
programu CEEPUS na�i studenti ani pedagogové zatím nevyu�ili.  

Vzhledem k specifickému zaměření FA mezi ostatními fakultami ČVUT seznam partnerů FA jen 
zčásti odpovídá v�eobecně prioritním partnerům ČVUT.  

Pokračovala rovně� výměna se �kolami v USA a Kanadě. Zejména výměna s Kansas State 
University umo�ňuje pravidelně několika studentům FA semestr studia v USA. V roce 2000/2001 



10. Fakulty a dal�í součásti  

91 

vyjelo do Kansasu 7 studentů FA a na FA studovalo 21 amerických studentů, v roce 2001/2002 se 
předpokládá stabilizace počtu vyjí�dějících a přijímaných studentů ve vztahu na tohoto partnera.  

Mimoto přijímá FA také studenty, za které vyjeli v rámci recipročních smluv studenti z jiných 
fakult ČVUT (například v roce 2000/2001 dohoda ČVUT s University of New Orleans, dohoda FSv 
s University of Glasgow). Zatím se v�ak nedaří za tyto přijímané studenty dosáhnout přijetí 
studentů FA na těchto partnerských �kolách.  

Zájem partnerských universit o studium na FA vyvolává zvý�ené nároky na kapacitu pedagogů 
schopných vyučovat v angličtině, popřípadě francouz�tině a němčině.  

Dal�í �koly umo�ňují pobyty na�ich pedagogů a studentů recipročně za organizaci letních �kol 
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, co� umo�nilo finanční dostupnost těchto akcí (Itálie � Florencie, Řím). 

Z rozpočtu zahraničních styků FA podporovala studium na�ich studentů v zahraničí příspěvky na 
cestu a popřípadě vlo�ným (v případě seminářů nebo u soutě�í). Pro tyto účely byly dodr�ovány 
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. 

Pokračovalo roz�iřování cizojazyčné výuky pro II. stupeň studia (4. a 5. ročník) na převá�ně 
dvousemestrální program. V roce 2000/2001 nabízela FA v angličtině 13 předmětů, ve fran-
couz�tině 3 předměty. V roce 2001/2002 to je v angličtině 14 předmětů, ve francouz�tině 3 před-
měty. Mimoto nabízelo ateliérovou výuku v angličtině 10 ateliérů, výuku ve francouz�tině 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 do�lo 
v řadě případů k rozdělení výuky na zimní a letní část, co� odpovídá i převa�ující poptávce 
zahraničních studentů po dvousemestrálních pobytech. Nároky na kapacitu FA ČVUT se zvy�ují 
vzhledem k zájmu studentů jiných fakult ČVUT o studium předmětů cizojazyčné výuky na FA.  

Počet samoplátců na FA ČVUT poklesl vlivem platné právní úpravy, která připou�tí 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 (předev�ím v angličtině) postačuje pouze na dva semestry magisterského 
studia.  

FA je členem Evropské asociace pro výuku architektů (AEEA, EAAE) a Asociace evropských 
urbanistických �kol (AESOP). Na pravidelném zasedání představitelů �kol architektury pořádaném 
EAAE v Řecku se zúčastnil děkan FA prof. Fanta. Mimoto jsou někteří pedagogové individuálními 
členy profesionálních mezinárodních společností. Profesor �lapeta je členem komisí UNESCO 
a německé akademie. Prof. Maier je členem německé Akademie pro prostorový výzkum a regio-
nální plánování. 

V roce 2001 působili na�i pedagogové předev�ím krátkodobě, a to jednotlivými předná�kami, 
v Německu (prof. Fanta, prof. �lapeta, Ing. Rykl, Ing. arch. Hauserová), ve Francii (doc. Bednář, 
prof. Maier), v Itálii (prof. Fanta, dr. Kalina), v Nizozemí (prof. Urlich � převzetí ceny za publikaci 
o Loosově vile), ve Velké Británii (prof. Maier), v Rakousku (doc. Vorel), v Polsku (prof. Fanta, 
Ing. arch. Hauserová). Řada pedagogů v�estranně spolupracuje se slovenskými �kolami. Někteří 
pedagogové jsou činní v mezinárodních profesionálních organizacích (prof. Maier je vicepre-
sidentem AESOP). Mo�nosti prezentace výsledků práce FA na fórech v zahraničí a účasti na 
kongresech jsou omezeny finančními mo�nostmi.  

Ze zahraničních pedagogů na FA působili v roce 2001 například profesor Faméry z Ecole 
d�architecture Paris - La Vilette. Ve spolupráci s Rakouským kulturním institutem byl zahájen 
cyklus předná�ek současných nejznáměj�ích architektů z této země. FA té� uspořádala seminář 



10. Fakulty a dal�í součásti  

92 

německé Akademie pro prostorový výzkum a regionální plánování pro střední a jihovýchodní 
Evropu.  

 
10.5.5 Hlavní úkoly pro rok 2002 

FA má neustálé problémy se svojí dislokací, které je nutno ře�it nejen z hlediska současného 
stavu, ale předev�ím 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 
pracovi�tě Ústavu výtvarné tvorby v ulici Pod Juliskou. Tím se dále oslabuje mo�nost 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 dopravní ČVUT ve své koncepci pedagogické i vědecké práce vychází z akreditovaných 
programů pro studium bakalářské, magisterské a doktorské a z dynamiky rozvoje oboru, z něho� 
vyplývají i po�adavky subjektů dopravy a spojů na absolventy jednotlivých studijních programů. 
Základní struktura studia s povinnými teoretickými a průpravnými předměty se směrem k vy��ím 
ročníkům zu�uje a prostor dostávají oborové předměty, které profilují absolventy do čtyř oborů. 
Důraz je polo�en na projektově orientovanou výuku, kde studenti ji� od třetího ročníku získávají 
zku�enosti v samostatné i týmové tvořivé práci na projektech z dopravní i telekomunikační praxe. 

Dal�í 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 ji� stabilizoval počet studentů ve v�ech formách studia a roz�iřuje se pouze 
kombinované studium. Rozvoj fakulty je v�ak poznamenán některými problémy spojenými 
s technickým a prostorovým zabezpečením jak výuky, tak výzkumu. Brzdou rozvoje byly 
podmínky přidělování dotačních prostředků, které vycházely z údajů, kdy Fakulta dopravní 
vznikala. Finanční prostředky pouze pokrývají základní výuku a chybějí prostředky na budování 
potřebných laboratoří, které se musí obtí�ně získávat jinými formami, např. z FRV� či ze 
zakázek v rámci doplňkové činnosti. 

• V roce 2001 byl akreditován bakalářský studijní program � Profesionální pilot, který bude 
zabezpečen novou katedrou. Fakulta dopravní, a tím také ČVUT, je tedy jediným vysoko-
�kolským pracovi�těm s akreditovaným oborem z této oblasti letecké dopravy v ČR. Dopravní 
obory � a to zejména letecký � jsou v�ak finančně velmi náročné. Proto za podpory Ministerstva 
dopravy a spojů ČR je usilováno o vytvoření efektivní spolupráce s ČSA, pro které by bylo 
hlavně cíleno toto vysoko�kolské studium. 

• V roce 2001 byl v rámci celo�ivotního vzdělávání zřízen v Děčíně Technologický institut jako 
součást Ústavu pro bakalářská studia FD ČVUT, který zaji�ťuje pro region vzdělávání pro 
zvy�ování kvalifikace a pro rekvalifikaci. Institut vznikl za sponzorství 3 významných firem 
v Děčíně � a. s., Kabelovna Děčín-Podmokly, a. s., Severočeská energetika a společnosti 
Alusuisse Děčín. Současně je rozvoj institutu podporován Úřadem práce a správními i zastupi-
telskými orgány regionu i města Děčín. FD bude tento typ studia podle potřeb odběratelů nadále 
rozvíjet. 

 
 
10.6.2 Pedagogická činnost 

V souvislosti s  akreditovanými studijními programy se úspě�ně rozběhla výuka magisterského 
kombinovaného studia v oboru � Management a ekonomika dopravy a telekomunikací a bakalář-
ského kombinovaného studia v Děčíně v oboru � Logistika v dopravě a telekomunikacích. Pro obor 
� Automatizace v dopravě a telekomunikacích byly reorganizací vytvořeny 2 katedry: (i) katedra 
informatiky a telekomunikací, (ii) katedra řídící techniky a telematiky. Skladba povinně volitelných 
předmětů ve v�ech studijních oborech je do značné míry ponechána na katedrách. Toto se odrá�í 
i v přidělování dotačních prostředků na jednotlivá pracovi�tě fakulty. Je snaha vytvořit systém 
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hodnocení výkonů jednotlivých pracovi�ť tak, aby racionálním způsobem podpořil co mo�ná 
nejhospodárněj�í čerpání prostředků na výuku a vědu. 

Výuka bakalářského studijního programu Dopravní technologie a spoje probíhala ve studijním 
oboru Logistika v dopravě a telekomunikacích. Výuka magisterského studijního programu 
Dopravní in�enýrství a spoje probíhala ve čtyřech studijních oborech: Automatizace v dopravě 
a telekomunikacích, Dopravní infrastruktura v území, Management a ekonomika dopravy a teleko-
munikací a Provoz a řízení letecké dopravy. 

V doktorském studijním programu studuje celkem 96 studentů ve dvou oborech: Technika 
a technologie v dopravě a spojích a In�enýrská informatika. V roce 2001 ukončili studium úspě�nou 
obhajobou doktorské disertační práce 2 studenti. 

Bakalářský studijní program probíhá v 7 semestrovém bloku. In�enýrský blok studia trvá 11 se-
mestrů, přičem� 11. semestr je zaměřen svou výukovou skladbou na vypracování diplomové práce. 

Během roku 2001 probíhala příprava prodlou�ení akreditace stávajícího magisterského studia 
a formulace a příprava strukturovaných studijních programů s tím, �e budou předlo�eny akreditační 
komisi M�MT v únoru 2002. 

Byl zalo�en Technologický institut na pracovi�ti v Děčíně. V rámci celo�ivotního vzdělávání 
byla v tomto institutu zahájena výuka. V regionu se značnou nezaměstnaností a nízkou kvalifikační 
strukturou je po tomto typu výuky značná poptávka. 

 
 

10.6.3 Vědecká a výzkumná činnost 
V této oblasti byl kladen důraz na účast v grantových a projektových soutě�ích, neboť výsledky 

soutě�í v minulosti nebyly vyhovující co do mno�ství získaných grantů a přidělených finančních 
prostředků. Celkové účelové prostředky na ře�ení grantů a projektů byly v roce 2001 výrazně vy��í 
ne� v předcházejícím roce a dosahovaly vý�e 3.578.751 Kč (oproti 2.177.715 Kč v roce 2000). 

Struktura grantů a projektů byla následující: Fond rozvoje V� 2001 � 2 projekty, GA ČR � 4 
projekty, GA AV ČR � 1 projekt, Grant M�MT � 2 projekty, spolupráce s FJFI na projektu Atlas 
CERN, 5. RP EU PORTAL, EURONAT � 2 projekty, grant MDS � 3 projekty, PHARE � JEAN 
MONNET � 1 projekt. Dále fakulta ře�ila 9 interních grantů IGS ČVUT a pokračovala v ře�ení 3 
výzkumných záměrů. 

Fakulta se té� aktivně podílela na ře�ení projektu návrhu Národního programu orientovaného 
výzkumu a vývoje ČR a způsobu jeho realizace (zadavatel M�MT ČR). Ře�ení probíhalo formou 
jednotlivých panelů. Zpracovaná zpráva panelu Dopravní systémy (předseda panelu prof. Ing. Petr 
Moos, CSc.) se zabývala problematikou stavu, trendů a návrhů na orientovaný výzkum a vývoj 
v odvětví dopravy v České republice. 

V roce 2001 bylo zahájeno 5 habilitačních řízení a 1 řízení ukončeno. Současně byla ukončena 
na Fakultě dopravní 2 jmenování profesorem. 

Publikační činnost pracovníků kateder FD zahrnovala v roce 2001 tyto tituly: 4 kni�ní publikace, 
56 tuzemských a zahraničních článků v časopisech, 133 články ve sbornících národních a meziná-
rodních konferencí a vydání 9 vysoko�kolských skript. 

Převá�ná část výsledků výzkumu nachází uplatnění v rozvíjení výuky v odborných předmětech 
a poskytuje vědecké zázemí, prostředí a náměty pro doktorské práce. Nicméně, výsledky si nachá-
zejí cestu i do praxe. Potvrzuje to spolupráce s koncernem �koda Auto, a. s. a také spolupráce 
s Českými drahami s. o., společností Automatizace �elezniční dopravy, a. s., spolupráce se zahra-
niční společností Solel Boneh, a. s., a dal�í spolupráce se společnostmi z oblasti dopravy a tele-
komunikací. Mezi významněj�í patří té� předná�ková činnost pro Institute for International 
Research � IIR se sídlem ve Vídni.  
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10.6.4 Zahraniční styky a vněj�í vztahy 
V rámci zahraničních styků se uskutečnily celkem 83 zahraniční cesty. Z toho bylo 12 cest 

hrazeno z rozpočtu fakulty, 10 cest bylo hrazeno z výzkumných grantů, 22 cesty byly hrazeny 
z prostředků výzkumných záměrů a 40 cest hradily plně cizí organizace. Z celkových nákladů 
(1 337 605 Kč) bylo z prostředků fakulty hrazeno 206 236 Kč (tj. 15 %) a z prostředků výzkumných 
záměrů 386 754 Kč (29 %). Vět�ina cest se uskutečnila plně z prostředků cizích vysílajících 
organizací nebo za jejich významné spoluúčasti. Účelem vět�iny zahraničních cest byla aktivní 
účast (referáty, spolupořadatelství) na konferencích, zasedání mezinárodních výborů nebo komisí 
a mezinárodní vědecko-výzkumné programy. Z těchto cest bylo 37 účastí na mezinárodních konfe-
rencích a seminářích.  

Přehled nejvýznamněj�ích konferencí a seminářů, které FD pořádala nebo na jejich� pořádání se 
podílela, je uveden v kap. 11. 

V roce 2001 se jako ka�dý rok uskutečnil studentský mezinárodně-dopravní seminář MEPS2001 
(česko-rakousko-maďarský), tentokráte v Rakousku v Kufsteinu. Tyto semináře jsou velmi úspě�-
nou reprezentací fakulty s mo�ností mezinárodních kontaktů pro studenty a doktorandy. 

V rámci dlouhodobého programu mezinárodní spolupráce se uskutečnily tři cesty do �výcarska, 
C.E.R.N. �eneva, projekt ATLAS. 

Pro �kolní rok 2001/2002 odjelo 13 studentů na semestrální nebo dvousemestrální zahraniční 
studijní pobyty do 9 zemí. 

Kromě přijetí zahraničních hostů na fakultě, jejich� pobyt byl organizován jinými organizacemi, 
byli přijati význační odborníci jako hosté na�í fakulty � 2 profesoři z USA, 2 vědečtí pracovníci a 1 
profesor z Německa.  

Fakulta má uzavřeny z minulých let dohody o spolupráci s řadou institucí a výrobních firem, 
jako jsou České dráhy, s. o., �koda Auto, Mladá Boleslav, a. s., �elezniční stavitelství Praha, a. s., 
Centrum dopravního výzkumu, ELTODO, a. s. apod. V roce 2001 byly uzavřeny nové dohody 
o vzájemné spolupráci s Ministerstvem dopravy a spojů a jeho výzkumnou organizací Centrem 
dopravního výzkumu s Českou a slovenskou kombinovanou dopravou � INTRANS, a. s., 
s Fakultou riadenia a informatiky �ilinskej university v �ilině a s Ekonomickou fakultou TU 
Ko�ice. 

 
 

10.6.5 Rekonstrukce, výstavba a investiční činnost 
M�MT schválilo investiční záměry na rok 2001 v rámci �Obnovy přístrojového a strojního vyba-

vení vysokých �kol� (333328): 
- vybudování laboratoře pro projektování a podporu CAD aplikací (2 354 tis. Kč), 
- vybudování laboratoře ekologie dopravy (1 069 tis. Kč). 

Obě tyto akce byly realizovány a ji� jsou vyu�ívány studenty. 
 
M�MT schválilo investiční záměry na rekonstrukce budov v Konviktské a Horské ulici s reali-

zací v letech 2001 a� 2003: 
• Rekonstrukce budovy v Konviktské ulici. Hlavním přínosem stavby bude zřízení moderní 

stupňovité posluchárny pro 115 studentů a rekonstrukce zastaralého sociálního zařízení včetně 
stoupaček. Realizace výtahu není doře�ena vzhledem k omezenému příkonu elektrického 
proudu. Celkové náklady 11 mil. Kč. 

• Rekonstrukce budovy v Horské ulici. Hlavním přínosem stavby bude bezbariérové zpřístupnění 
celé budovy vybudováním výtahu a přestavba nevyhovující a nepou�ívané tělocvičny na poslu-
chárnu pro 156 studentů. Celkové náklady 12 mil. Kč. 
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Přehled investičních a rekonstrukčních akcí součástí plánovaných na rok 2002 
• Po vydání stavebních povolení na obě stavby pokračovat v realizaci podle projektů. 
• Vybavit vybrané posluchárny zpětnými projektory a dal�í audiovizuální technikou. 
• Pokračovat ve zkvalitňování počítačových učeben, vybavení vzduchotechnikou ap. 
 
 
10.6.6 Hlavní úkoly pro rok 2002 
• Po akreditaci studijních programů strukturovaného studia vytvořit podmínky pro jejich rychlou 

realizaci ve vzdělávací činnosti fakulty. 
• Dokončit výstavbu systému počítačových učeben fakulty a jejich vybavení. 
• Pokračovat ve výstavbě a ve vybavení potřebných laboratoří pro potřeby výzkumu a výuky 

akreditovaných studijních oborů. 
• Roz�iřovat studium v rámci celo�ivotního vzdělávání, zejména podle potřeb průmyslových 

a správních subjektů v Děčíně. 
• Zavádění a podpora moderních výukových metod (výuka s vyu�itím sítě, studijní materiály na 

CD-ROM). 
• Zvy�ovat podíl doktorandů a studentů na aktivitách kateder i celé fakulty. 
• Provést analýzu nákladovosti činností fakulty a realizovat efektivní úsporná opatření. 
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10.7  Masarykův ústav vy��ích studií 
 
10.7.1 Koncepce a rozvoj ústavu 

Jádrem činnosti MÚVS jsou studijní programy pořádané pro absolventy vysokých �kol zaměřené 
na výuku a tréninky mana�erských 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. Ji� nyní je přibli�ně polovina výuky zaji�ťována 
zahraničními, převá�ně evropskými odborníky, absolventi získávají evropský univerzitní diplom 
vydávaný britskou Sheffield Hallam University (SHU). Výuka je organizována podle standardů 
ČVUT a SHU, přičem� je evaluován SHU. Pro dal�í rozvoj v tomto směru pova�ujeme za klíčové 
zvy�ování počtu �evropských� a obecně zahraničních studentů v mana�erských programech, neboť 
ti se jich účastní zatím v malém počtu. 

Záměrem ústavu je roz�ířit počet zahraničních partnerů spolupracujících s MÚVS na mana-
�erských programech. Tento záměr je akcelerován reformami uvnitř Sheffield Hallam University, 
které směřují k redukci zahraniční spolupráce. Z tohoto důvodu se připravovaly a dále rozvíjejí 
kontakty a smluvní jednání se Salford University � School of Management a Southampton Univer-
sity � New College a School of Management. 

V oblasti mana�erských programů jsme připravili pro několik vybraných podniků dlouhodobé 
vzdělávací programy charakteru celo�ivotního vzdělávání, s nimi� se zúčastníme výběrových řízení. 
Pro podniky se uskutečnily tréninkové semináře zalo�ené na počítačových mana�erských simu-
lačních hrách. 

S mana�erskými programy úzce souvisí výuka jazyků, předev�ím angličtiny, kde usilujeme 
o dobrou jazykovou připravenost potenciálních posluchačů mana�erských programů.  

Je potě�itelné, �e se zvy�uje počet zájemců o bakalářské studium �Učitelství odborných předmě-
tů�, které se podrobilo v roce 2001 úspě�né reakreditaci. 

Pro celkovou činnost MÚVS je podstatné, �e (kromě bakalářského studia) získává ve�keré 
prostředky pro zaji�ťování výukových programů ze �kolného, sponzorských příspěvků a jinou svojí 
honorovanou aktivitou. To dává ústavu charakter podnikatelské jednotky se v�emi pozitivními 
důsledky: dobře ovládáme svoje náklady, v�echny slo�ky ústavu jsou efektivní, neboť jinak by se 
�neu�ivily�, zvládáme úspě�ně profesionální marketing. Díky tomu je ústav velmi flexibilní a dyna-
mický, co� na�i 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 

Mana�erské 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 titu-
lem MSc. udělovaným Sheffield Hallam University.  
 
Bakalářské studium Učitelství odborných předmětů (in�enýrská pedagogika) 

Bakalářské pedagogické studium je zaji�ťováno na MÚVS ČVUT prostřednictvím Ústavu in�e-
nýrské pedagogiky MÚVS ve dvou variantách: 
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- formou prezenčního pedagogického studia � pro denní studenty vy��ích ročníků ČVUT, kteří 
studují po dobu 4 semestrů, 

- formou  kombinovaného pedagogického studia pro in�enýry � absolventy vysokých �kol technic-
kých, kteří na středních �kolách ji� učí nebo o této profesi výhledově uva�ují. 

 
Výuka jazyků (JASPEX) 

Součástí vy��ích studií je na MÚVS také odborná a specializovaná výuka jazyků � angličtiny 
a němčiny. Vzhledem k tomu, �e se jedná o studium, které probíhá v malých skupinách a je 
profesně orientováno, má zájem pedagogických pracovníků � učitelů i odborníků z praxe � stále 
stoupající trend. Studium má potřebnou akreditaci M�MT a zájemci se proto hlásí z celé republiky. 
Ústav má oprávnění pořádat státní jazykové zkou�ky 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, 
�kolí a instruují a také příslu�né aktivity projektují. Program je akreditován britským Institute of 
Personnel Development, absolventi získávají diplom tohoto presti�ního institutu. 
 

V oblasti mana�erských programů jsme připravili pro několik vybraných podniků dlouhodobé 
vzdělávací programy charakteru celo�ivotního vzdělávání, s nimi� se zúčastníme výběrových řízení. 
Pro podniky se uskutečnily tréninkové semináře zalo�ené na počítačových mana�erských simu-
lačních hrách. 

 
 

10.7.3 Vědecká a výzkumná činnost 
Výzkumná činnost se soustřeďuje na úkol �Řízení lidských zdrojů v průmyslových podnicích 

technicky vzdělanými mana�ery�. 
Výzkumný tým MÚVS pod vedením doc. Ing. Jana Petra, DrSc. provádí dlouhodobý výzkum 

v oblasti přípravy technicky orientovaných mana�erů na řízení lidí. Celý výzkum, který započal v 
roce 1999, je rozvrhnut 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, �e postoje, znalosti a postupy mana�erů ze zvolené 
skupiny výrazně ovlivňují úroveň řízení podniků v české ekonomice. V�eobecně je dnes ve světě 
lidský potenciál ve firmě pova�ován za nejcenněj�í a jeho rozvoj a řízení je klíčovou kompetencí 
mana�era. V předchozím období byl tento fakt podceňován v podnikové praxi a samozřejmě i ve 
studijních plánech. Zji�tění skutečného stavu a vytvoření efektivního výukového programu pro 
studenty je přínosné pro ČVUT, dal�í vzdělávací instituce i rozvoj celé ekonomiky.  

 
 

10.7.4 Zahraniční styky 
Vět�inu svých výukových programů ústav vyvíjí a zaji�ťuje se zahraničními partnery. 

Nejvýznamněj�í je velmi intenzivní spolupráce se Sheffield Hallam University, předev�ím s její 
slo�kou Sheffield Business School. Úspě�ná je spolupráce s britským Institute of Personnel 
Development. 

Záměrem ústavu je roz�ířit počet zahraničních partnerů spolupracujících s MÚVS na mana�er-
ských programech. Tento záměr je akcelerován reformami uvnitř Sheffield Hallam University, které 
směřují k redukci zahraniční spolupráce. Z tohoto důvodu se připravovaly a dále rozvíjejí kontakty 
a smluvní jednání se Salford University � School of Management a Southampton University � New 
College a School of Management. 
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Pro studenty a učitele RAMAPO College New Jersey USA pořádáme ka�doročně �kolu 
mezinárodního marketingu. Podobnou akci pořádáme ka�doročně také pro Lehigh University. 

 
 

10.7.5 Hlavní úkoly pro rok 2002 
• Získat dostatek studentů pro mana�erské programy. 
• Inovovat program MBA a úspě�ně jej akreditovat s novými britskými partnery. 
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10.8  Kloknerův ústav 
 
10.8.1 Koncepce a rozvoj ústavu 

V roce 2001 do�lo, ve srovnání s předchozím rokem, k mírnému poklesu prostředků přidělo-
vaných podle metodiky rozpisu dotace na vzdělávací činnost a na vědu a výzkum (pokud do 
základny pro srovnání započteme i dorovnání rozdílu rektorátem ČVUT z prostředků DČ rekto-
rátu). V oblasti grantové činnosti do�lo u Kloknerova ústavu k významnému navý�ení grantových 
prostředků, a to o 5,5 mil Kč, zejména díky projektům Ministerstva dopravy a spojů ČR a pro-
jektům GA ČR. Doplňková činnost stagnuje a oproti roku 2000 do�lo k mírnému poklesu (cca 
400 tis. Kč). I přesto je jedním ze zdrojů k financování ztrát v hlavní činnosti. V tomto roce byly 
také, pro krytí ročních odměn pracovníkům Kloknerova ústavu, pou�ity prostředky fondu odměn, a 
to v celkové vý�i 400 tis. Kč.  

Oproti roku 2000 byl zaznamenán významný nárůst úrokových sazeb na bě�ných účtech 
Kloknerova ústavu. Díky jednání hospodářského vedení ČVUT s představiteli Komerční banky se 
podařilo zvý�it výnosy z finančního hospodaření u Kloknerova ústavu o 88 tis. Kč (tj. 
1 124 tis. Kč). Vzhledem k vývoji úrokových sazeb v roce 2001 a k tomu, �e se tento trend projevil 
u celého ČVUT, lze tuto skutečnost hodnotit jako mimořádný přínos k hospodaření celého ČVUT. 
 V roce 2001 byly úspě�ně akreditovány dva nově koncipované studijní obory v rámci studij-ního 
doktorského programu 36�V Stavební in�enýrství: 
- Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách, 
- Teorie konstrukcí. 
 

V rámci modernizace přístrojového vybavení ústavu byla: 
- pořízena komora pro vlhké ulo�ení betonových zku�ebních těles, 
- opravena elektronika MTS Teststar, 
- pořízen hydraulický válec s 500 mm posunem, 150 kN, 
- zrealizována výroba 4 dynamometrů 2 MN, 
- pořízen zatě�ovací zku�ební systém INSTRON 3 MN pro zkou�ky těles v tlaku, 
- vyrobeno zařízení pro stanovení vlhkostní rozta�nosti keramiky, 
- pořízeny 2 měřící ústředny (pro strunovou technologii a pro LVDT snímače), 
- doplněno zařízení pro odběr jádrových vývrtů, 
- pořízeno nové zařízení pro zji�ťování vývoje pevnosti stříkaného betonu HILTI DX, 
- doplněny měřící řetězce o snímače posunu. 
 

Po usilovném jednání se podařilo ve spolupráci se správcem objektu (V�CHT Praha) provést 
opravu stře�ní konstrukce malé zku�ebny KÚ za finanční podpory M�MT z jeho havarijního fondu. 

V rámci doplňkové činnosti se pokračovalo v KÚ v rozvoji aktivit celo�ivotního vzdělávání 
pořádáním řady postgraduálních kurzů (které byly zařazeny do koncepce celo�ivotního vzdělávání 
ČKAIT), v provádění expertní činnosti 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 zkou�ky betonových, ocelových, dřevěných a zděných objektů a jejich částí, byly 
zpracovány posudky pro státní správu. Velké aktivity byly rozvíjeny při zavádění nových evrop-
ských norem pro navrhování, kde je ústav zodpovědným pracovi�těm. 

 
 

10.8.2 Pedagogická činnost 
V současné době je v ústavu 19 doktorandů, z toho 4 interní, v oborech: 
- Teorie konstrukcí, 
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- Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách, 
- Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí. 
 
V roce 2001 byly obhájeny 2 doktorské disertační práce předlo�ené v roce 2000: 
- Kolísko, J.: Krátká polypropylénová vlákna aplikovaná v cementových maltách a betonech. 
- Hrabánek, M.: Slo�ení podzemních vod ve vztahu k jejich působení na beton. 
 
Dále byly předlo�eny a obhájeny dal�í 2 doktorské disertační práce: 
- Fuchs, Z.: Ochrana výztu�e proti korozi v �elezobetonové konstrukci. 
- Rys, L.: Experimentální a numerická analýza spřa�ených �elezobetonových desek. 
 
Řada pracovníků ústavu se podílí na výuce na stavební a strojní fakultě ČVUT v in�enýrském 

a doktorském studiu. 
Na základě dlouhodobých odborných zku�eností pracovníků KÚ byly v ústavu pořádány v roce 

2001 tyto vzdělávací kurzy, na kterých jsou posluchači seznamováni s nejnověj�ími poznatky v da-
ném oboru: 
• Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí I, 
• Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí II, 
• Vady a poruchy � poučení z chyb, 
• Reakce kameniva s alkáliemi v betonu, 
• Navrhování trvanlivého betonu a �elezobetonu, 
• Technologie a vlastnosti trvanlivého � vysokoodolného betonu, 
• Vlastnosti betonu a jeho zkou�ení, 
• Zkou�ení stavebních hmot a konstrukcí, 
• Sanace vlhkých staveb, 
• Hodnocení stavu stavebních materiálů a konstrukcí, 
• Zkou�ení vlastností betonu a jeho slo�ek, 
• Navrhování konstrukcí podle nových evropských předpisů - Eurokódů, 
• Vláknové kompozity. 
 

Tyto kurzy zvy�ují presti� ústavu u odborné veřejnosti a současně přiná�ejí i dal�í zakázky 
prováděné v rámci doplňkové činnosti. 

 
 

10.8.3 Vědecká a výzkumná činnost 
Vědecké a výzkumné aktivity pracovníků byly zaměřeny na problematiku: 
- rizikového in�enýrství a spolehlivosti nových i stávajících konstrukcí podle ČSN a Eurokódů, 
- materiálového in�enýrství se zaměřením na technologii, mikro a makromechaniku konstrukčních 

materiálů se zvlá�tním zřetelem na kompozity, ocel a beton, 
- modelování nosných soustav s ohledem na vytváření výpočtových modelů konstrukcí, účinků 

zatí�ení a odezvy konstrukčních systémů. 
 
V rámci této problematiky byly ře�eny následující výzkumné záměry: 
 

Ře�itel VZ KÚ 
 
CEZ:J04/98:210000029 �  �Rizikové in�enýrství a spolehlivost technických systémů� 

ře�itel VZ: doc. Ing. Milan Holický, DrSc. 



10. Fakulty a dal�í součásti  

102 

CEZ:J04/98:210000030 �  �Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností 
staveb�  
ře�itel VZ: doc. Ing. Tomá� Klečka, CSc. 

Spoluře�itel VZ 
 
CEZ:J04/98:210000004 �  �Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií� (FSv � 

doc. Luxemburk)  
spoluře�itel VZ za KÚ: Ing. Petr Bou�ka, CSc. 

CEZ:J04/98:210000015 �  �Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich 
aplikace v přístrojové technice� (FEL - prof. Haasz)  
spoluře�itel VZ za KÚ: Ing. Miroslav Černý, CSc. 

 
Grantovou činnost zaznamenává následující tabulka: 

Agentura Počet grantů Kč 

Fond ministra 1 895.000 

Grantová agentura ČR 23 7.520.000 

COST 1 364.261 

MPO ČR 1 180.000 

MDS ČR 5 2.975.000 

FRV� 1 785.000 

IGA ČVUT 6 383.410 

Výzkumné záměry 4 7.301.000 

Leonardo da Vinci 1 105.357 

MDX Jean Monnet 1 28.092 

CELKEM: 44 20.537.120 

 
Počet grantů, oproti minulému roku, vzrostl o 7 a jejich objem vzrostl o cca 5,5 mil. Kč. 
 
Velký význam má pro KÚ expertní činnost a zku�ebnictví. Z významných aktivit lze uvést: 
- pasportizace objektů zasa�ených novou výstavbou trasy metra, 
- měření vibrací v budově UCHP AV ČR, 
- modelování a experimentální ověření klapkových uzávěrů přelivu přehrady Kři�anovice, 
- dynamické zkou�ení pilot základů mokrého komínu v Teplárně Vřesová, 
- průzkum betonových obvodových stěn dostavby objektu Slovanský dům, 
- stavebně technický průzkum v objektu zastupitelského úřadu USA a Japonska, 
- měření a posouzení vibrací v areálu nemocnice Motol, 
- stavebně technické průzkumy objektů Správy státních hmotných rezerv ve Studénce a v Děčíně, 
- zatě�ovací zkou�ky pórobetonových stěn v ohybu, 
- stavebně technický průzkum chladící vě�e v Teplárně Třebovice, 
- statické zatě�ovací zkou�ky 6 silničních a �elezničních mostů, 
- zkou�ení PVC trub Awadukt SN 8 DN 500 vrcholovým tlakem, 
- monitorování komínů H 200 a H 300 v elektrárně Prunéřov, 
- posouzení spolehlivosti stře�ní konstrukce Elektrárny Opatovice, 
- dlouhodobé měření vývoje trhlin v objektu Motokovu v Praze 6, 
- stavebně technický průzkum komínu v Elektrárně Trutnov � Poříčí, 
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- kontrolní činnost kvality stříkaných betonů tunelu Mrázovka a trasy V.B, 
- kontrola sanačních prací vodního díla Orlík, 
- sledování vlastností samozhutnitelného betonu v podmínkách IPS Skanska, 
- optimalizace receptur vysokopevnostního betonu v podmínkách SM Praha. 
 
 
10.8.4 Zahraniční styky 

Zahraniční styky v roce 2001 byly dále úspě�ně rozvíjeny. Velmi významná byla a je aktivní čin-
nost Kloknerova ústavu v těchto mezinárodních nevládních organizacích: 
- CIB � Mezinárodní rada pro stavební výzkum, 
- IABSE � Mezinárodní společnost pro mosty a in�enýrské konstrukce, 
- RILEM � Mezinárodní sdru�ení zku�ebních laboratoří materiálů a konstrukcí, 
- JCSS � Společná komise pro bezpečnost 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 ře�ení mezinárodních projektů v rámci programu 
Leonardo da Vinci (vedoucí ře�itel), GDX Jean Monnet a COST 345 (členství v Management 
Committee). 

Významná byla expertní činnost � např. se v Kloknerově ústavu v roce 2001 prováděly 
�Zkou�ky transportních kontejnerů pro transport zbo�í� jako zakázka pro firmu REX GmbH, SRN, 
�Kontrolní zkou�ky mechanických vlastností předpínacích tyčí HPT 32 a 40 mm� pro firmu 
Freysinet Italie, �Zkou�ky izolátorů� pro firmu CERAM, Francie, �Zkou�ky na odolnost betono-
vých povrchů vůči rozmrazovacím solím� a �Kontrolní zkou�ky předpínacích lan� pro firmu 
GOLDBECK GmbH, SRN, �Zkou�ky elektrovodičů� pro firmu Aufinal, Slovensko a �Kontrolní 
činnost při rekonstrukci vnitřní vyzdívky komína� pro Teplárnu Martin, SR. 

 
 

10.8.5 Hlavní úkoly pro rok 2002 
V rámci rozvoje Kloknerova ústavu má vedení KÚ tyto priority: 
• pokračovat v úspě�ně nastartovaném trendu v získávání a plnění externích grantových projektů, 
• připravit reakreditaci akreditované laboratoře v souvislosti se zaváděním nové normy pro čin-

nost akreditovaných laboratoří podle ČSN ISO 17025, 
• dále rozvíjet program celo�ivotního vzdělávání pořádáním odborných kurzů v KÚ a začlenit je 

do systému celo�ivotního vzdělávání ČKAIT, 
• modernizovat následující přístrojové vybavení experimentálních laboratoří KÚ: 

- repasovat zastaralé hydraulické systémy (10 MN, který při vy��ích zatí�eních selhává, 
INSTRON 250 kN, jeho� elektronický řídící systém je nespolehlivý; 500 kN MTS, kde 
hlučnost čerpadla neodpovídá hygienickým po�adavkům), 

- úpravou roz�ířit zku�ební systém pro laboratoř mechanické zku�ebny (čelisti pro lana, torzní 
siloměr), přípravky a dynamometr pro stroj INSTRON. 

 

V rámci oslav 295. výročí zalo�ení ČVUT uspořádat konference: 
• �Construmat�, která se bude konat v Černicích v září 2002, 
• �Technologie betonu 2002�, která se bude konat v říjnu 2002 Praze, 
• �Sanace a rekonstrukce staveb�, která se bude konat v listopadu 2002 v Praze. 
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10.9  Výpočetní a informační centrum 
V souladu s aktualizovanou koncepcí činnosti, schválenou v prosinci 2000, se Výpočetní a infor-

mační centrum v roce 2001 zabývalo více ne� třiceti sledovanými úkoly a činnostmi v 6 základních 
oblastech aktivity pracovi�tě. 

 
 

10.9.1 Počítačové sítě 
Počítačová síť ČVUT existuje více ne� 10 let a stala se ji� neodmyslitelnou součástí infra-

struktury vysoké �koly. Je rozvedena ve v�ech hlavních budovách a jsou k ní připojeny osobní 
počítače vět�iny tvůrčích a administrativních pracovníků, počítačové učebny a laboratoře. Páteřní 
část sítě ve vysoko�kolském areálu v Dejvicích je realizována na optických vláknech a také objekty 
mimo tento areál jsou k hlavnímu uzlu počítačové sítě �koly připojeny převá�ně optickými spoji. 
Počítáme-li i studentské počítače na vysoko�kolských kolejích ČVUT, je v současnosti v síti cca 
16 tisíc počítačů. Ka�dému připojenému u�ivateli síť umo�ňuje pou�ívat elektronickou po�tu, 
přená�et soubory, vstupovat do veřejně přístupných databází a vyu�ívat bohaté informační zdroje 
počítačových sítí celého světa. Síť zcela bě�ně pou�ívají doktorandi a studenti, kteří jsou na 
převá�né vět�ině oborů k pou�ívání sítě soustavně vedeni a kteří ji velmi intenzivně pou�ívají jak ve 
studiu a v práci na katedrách, tak ke vzájemné komunikaci a k roz�iřování svého obzoru. Výraz-
nými podsítěmi sítě ČVUT jsou studentské sítě na kolejích, které byly zřízeny ve spolupráci se 
Studentskou unií ČVUT. Sledovanými činnostmi v této oblasti v roce 2001 byly: 
- provoz a rozvoj počítačové sítě ČVUT, 
- nové spoje a údr�ba infrastruktury počítačové sítě ČVUT, 
- zaji�tění vněj�í konektivity sítě ČVUT, 
- provoz a rozvoj lokální sítě v budově R ČVUT, 
- propojení telefonních ústředen některých budov ČVUT prostřednictvím počítačové sítě �koly. 
 
 
10.9.2 Superpočítačové aktivity 

Počítačový komplex IBM SP2, který byl ve VIC instalován v roce 1995, patří k nejvýkonněj�ím 
počítačům v České republice a je jedním z mála, který se o skutečně náročné výpočty mů�e alespoň 
pokou�et. Poskytuje výpočetní kapacitu předev�ím pro takové vědecké projekty, které k ře�ení 
problémů pou�ívají extrémně náročné výpočty, av�ak zároveň je pro svou výjimečnost 
i významným prostředkem pro přípravu u�ivatelů v paralelním zpracování úloh z nejrůzněj�ích 
oblastí. Výpočetní komplex se pro své vlastnosti stal vhodnou základnou pro instalaci velkého 
mno�ství unikátního programového vybavení, které mů�e být výhodně sdíleno více u�ivateli. 
Instalované programové vybavení umo�ňuje efektivní práci zejména v oblasti matematického 
modelování, proudění, technické mechaniky a chemického in�enýrství. Počítačový komplex proto 
velmi aktivně pou�ívají desítky u�ivatelů nejen z ČVUT, ale i z ostatních českých vysokých �kol. 
V průběhu uplynulých tří let byl počítačový komplex IBM SP2 roz�ířen o dal�í uzly a rychlost 
v�ech jeho uzlů byla zhruba zdvojnásobena. 

 
 

10.9.3 Informační systémy 
Projektování a provozování informačního systému pro řízení a správu ČVUT je jednou z nejdů-

le�itěj�ích 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, vněj�í styky), vytvořených na zakázku dodavatelskými firmami, systémová 
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integrace, tj. zabezpečování systémových návazností mezi jednotlivými komponentami a úlohami, 
a v neposlední řadě selektivní poskytování informací v�em oprávněným u�ivatelům na řídicí úrovni 
�koly 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 řízeně (selektivně) přístupné i veřejné. V návaznosti na komponenty informačního 
systému jsou rozvíjeny aktivity, jejich� zavedení si vy�ádaly právní normy vydané v posledních 
několika letech. VIC vydává a prodlu�uje studentské průkazy, vede matriku studentů, vydává 
zaměstnanecké průkazy, plní úkoly vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů a začíná 
působit jako informační centrum pro studenty vysoké �koly. Sledovanými úkoly a činnostmi v roce 
2001 byly: 
- systémová koordinace informačního systému ČVUT, 
- projekt Integrace informačního systému ČVUT, 
- provozní zaji�tění komponenty Pracovníci, mzdy a sociální věci, 
- provozní zaji�tění komponenty Finanční informační systém, 
- zavádění a provozní zaji�tění komponenty Studium, 
- zavádění a provozní zaji�tění komponenty Věda a výzkum, vněj�í styky, 
- provoz intranetového systému, 
- provoz systému Inforek,  
- veřejné informační slu�by ČVUT, 
- správa serverů informačního systému ČVUT, 
- vydávání identifikačních průkazů ČVUT, 
- ře�ení nadstavbových úloh pro oblast řízení na ČVUT, 
- matrika studentů, 
- soustředěná správa u�ivatelských účtů a přístupů na servery a do aplikací informačního systému 
ČVUT, 

- studentská anketa, 
- skladové hospodářství prodejny technické literatury. 
 
 
10.9.4 Knihovnicko-informační slu�by 
ČVUT nemá ústřední knihovnu a knihovní fondy jsou na fakultách, ústavech a katedrách. VIC 

plní v této oblasti řadu úkolů celo�kolské povahy, které si vy�adují jak klasické knihovnické slu�by, 
tak slu�by knihovnicko-informační, vyu�ívající informační technologie. Integrační snahy posled-
ních let vyústily ve vytvoření unifikovaného prostředí ve v�ech knihovnách ČVUT. Základním 
jednotícím prvkem a zároveň jedním z hlavních úkolů VIC v této oblasti je integrovaný knihovní 
systém, v jeho� rámci byly sjednoceny základní knihovnické procesy a vytvořena virtuální 
knihovna ČVUT na úrovni jednotné (sdílené) tvorby knihovnických záznamů, souborného katalogu 
a systému elektronických slu�eb. Dal�ím významným úkolem na úrovni celé �koly je zaji�tění 
dostupnosti elektronických informačních zdrojů. Nezastupitelnou úlohu má metodická činnost, 
která podporuje týmovou spolupráci knihoven a jejím� podstatným prvkem je dal�í vzdělávání 
knihovníků, projevující se ve svých důsledcích v rostoucí kvalitě a �íři poskytovaných knihovnicko-
informačních slu�eb. V souladu s tím byly tyto aktivity v roce 2001 členěny do následujících úkolů: 
- provozní zaji�tění knihovnického programového vybavení v knihovnách ČVUT, 
- celo�kolské knihovnické aktivity, metodické řízení knihoven ČVUT a příprava NTK, 
- sdílená katalogizace knihoven ČVUT a STK, 
- elektronické informační zdroje v síťovém prostředí ČVUT, 
- výchova u�ivatelů knihovnicko-informačních slu�eb, 
- virtuální polytechnická knihovna, 
- Self Access Centre jako součást knihoven ČVUT. 
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10.9.5 Licenční politika, osobní prostředky výpočetní techniky, �kolení 
a konzultace 

VIC zastupuje v�echny fakulty a ostatní součásti �koly při nákupech programového vybavení 
firmy Microsoft a organizuje licenční nákupy dal�ích 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 přiná�ejí 
nejen finanční výhody, proto�e lze dosáhnout mno�stevních slev, ale soustředění prostředků 
umo�ňuje také nákup takových produktů, které by si individuální u�ivatelé nemohli dovolit koupit. 
Nezanedbatelnou činností je péče o instalované prostředky osobní výpočetní techniky, z nich� 
nemalá část je přístupna v�em studentům �koly. Sledovanými úkoly v této oblasti v roce 2001 byly: 
- technická a systémová péče o osobní počítače na R ČVUT, 
- sdru�ené nákupy programového vybavení, multilicence ČVUT, zaji�ťování plnění smlouvy 

Select, 
- zaji�tění provozu a základních slu�eb v učebnách a u�ivatelské hale. 

 
 

10.9.6 Informační technologie ve výuce 
I kdy� ČVUT zatím setrvává u klasického pojetí prezenční vysoko�kolské výuky a tento způsob 

výuky bude i v pří�tích letech převa�ovat, je třeba nové formy výuky pomocí informačních a komu-
nikačních technologií postupně roz�iřovat, zejména s ohledem na tendence, které se uplatňují na 
zahraničních vysokých �kolách. VIC pro tyto nové formy výuky postupně připravuje technické 
a systémové zabezpečení a na pilotních projektech toto zabezpečení ověřuje. 

 

Od roku 1999 se VIC zabývalo výzkumným záměrem Náročné numerické výpočty a paralelní 
programování, který byl koncipován na pětileté období, ale jeho� financování bylo v roce 2001 
zastaveno. Z dal�ích významněj�ích výzkumných aktivit je třeba uvést úkoly: 
• zaji�tění základních dokumentografických bází dat pro technické obory (v rámci programu 

Informační zdroje pro výzkum a vývoj), 
• ústřední digitální knihovna výukových multimediálních objektů (podpořeno grantovými pros-

tředky FRV�), 
• česká virtuální univerzita (podpořeno grantovými prostředky FRV�), 
• informační příprava u�ivatelů ČVUT (podpořeno grantovými prostředky FRV�), 
a několik zahraničních projektů, zejména v rámci programu SOCRATES.  
 

Kromě v�ech těchto aktivit VIC 
• ře�ilo vybrané výzkumné a vývojové problémy v oblasti výpočetní techniky a jejích aplikací, 

vyvíjelo a realizovalo programové prostředky informačních systémů, 
• zaji�ťovalo �kolení, připravovalo a vydávalo účelově zaměřené publikace, poskytovalo konzul-

tace a vykonávalo poradenskou činnost, 
• na základě zmocnění, licencí a �ivnostenských oprávnění vykonávalo expertizní činnost, posky-

tovalo slu�by automatizovaného zpracování dat, vytvářelo programové produkty, organizovalo 
vzdělávací akce a vyvíjelo dal�í podnikatelské aktivity. 

 

V souladu s aktualizovanou koncepcí připravilo VIC nabídku úkolů a činností pro ČVUT, z ní� 
bude podle vý�e přidělených finančních prostředků sestaven závazný plán činnosti na rok 2002. 
V nabídce je zařazeno téměř 40 úkolů ve v�ech oblastech činnosti pracovi�tě. 

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 zejména podpora vzniku a rozvoje malých a středních inovačních firem. Jedná se o firmy, které 
přicházejí na trh s novými výrobky, technologiemi či slu�bami. Tyto firmy jsou často zakládány 
vědeckými pracovníky, doktorandy nebo studenty a jsou pova�ovány za nejefektivněj�í způsob 
vyu�ití výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Centrum těmto firmám nabízí nejenom vhodné prosto-
ry pro podnikání a vazbu na specializovaná pracovi�tě ČVUT, ale rovně� odborné poradenství 
(hodnocení podnikatelského plánu, vypracování finančních plánů) včetně komplexních slu�eb 
v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. Činnost centra je podporována prostřednictvím různých 
projektů Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem �kolství, mláde�e a tělovýchovy 
ČR a Evropskou komisí (např. program PHARE). BIC ČVUT je členem European Business and 
Innovation Centre Network (EBN) a od roku 1997 sídlem Českého národního komitétu EBN. EBN 
byla zalo�ena Evropskou komisí v roce 1984 a v současné době má více ne� 160 členů v 21 státu. 
Ředitel BIC ČVUT je od roku 2000 členem výboru a představenstva této organizace, kde zastupuje 
nejenom ČR, ale i ostatní státy střední a východní Evropy. BIC ČVUT je také akreditovaným 
členem Společnosti vědecko-technických parků ČR a jedním ze zakládajících členů Hospodářské 
komory hlavního města Prahy. 

V hodnotící zprávě ČR, kterou ka�doročně vypracovává Evropská unie, je vyzdvi�ena činnost 
české sítě BIC a je hodnocena velmi dobře. 

 
Činnost BIC ČVUT lze rozdělit do několika oblastí: 
 
 

10.10.1   Spolupráce s pracovi�ti ČVUT 
Inovační centrum poskytuje v�em pracovi�tím ČVUT prostřednictvím patentového střediska 

(PS) komplexní slu�by v rámci ochrany du�evního vlastnictví. Tyto slu�by poskytuje nejenom ve 
v�ech oborech zajímajících ČVUT, ale také v oblasti chemie a farmacie. ČVUT je jedinou 
univerzitou v ČR, která má v současnosti podobné pracovi�tě. V roce 2001 bylo ve spolupráci 
s patentovým střediskem podáno např. 25 nových průmyslových vzorů, průmyslových u�itných 
vzorů a ochranných známek. Ve spolupráci s Fakultou stavební a Kloknerovým ústavem byly 
v rámci projektu Evropské unie Jean Monnet zařazeny do výuky studentů předná�ky o ochraně 
du�evního vlastnictví a o českém a evropském patentovém právu.  

Společně s odborem pro vědeckou a výzkumnou činnost rektorátu zaji�ťuje BIC v rámci projektu 
OK 420 programu EUPRO M�MT ČR činnost �Regionální kontaktní organizace�. V rámci tohoto 
projektu jsou poskytovány nejenom informace o programech EU, zejména 5. rámcovém programu, 
ale nabízeny i asistenční slu�by při vypracování projektů, při vyhledání vhodného partnera, 
vytvoření nebo zapojení do konsorcia apod. Tyto slu�by jsou nabízeny nejen vědeckým pracovi�tím 
(i mimo ČVUT), ale rovně� průmyslovým podnikům, zejména malým a středním inovačním 
firmám. Významná je v tomto směru spolupráce s Hospodářskou komorou hlavního města Prahy, 
která je spoluře�itelem projektu. Při oponentním řízení byly výsledky projektu za uplynulý rok 
hodnoceny velmi dobře. 

Fakulta dopravní vyu�ívala prostory inovačního centra jako mezisklad submodulů pro 
hadronový kalorimetr, který je součástí výzkumného úkolu v rámci programu ATLAS CERN. Na 
tomto projektu se podílely rovně� FÚ AV ČR a MFF UK Praha.  

Ve spolupráci s Fakultou strojní byla zaji�těna předná�ka o inovačním podnikání pro studenty 
oboru �Inovační in�enýrství�. Ve spolupráci s Elektrotechnickou fakultou předná�ka pro dokto-
randy v rámci předmětu �Metodika vědecké práce�. 
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Také řada klientů BIC spolupracuje s pracovi�ti ČVUT. Významná je spolupráce FJFI s firmou 
Lightgate, a. s. při činnosti Technologického centra difraktivní optiky, které získalo grant MPO ČR 
a je umístěno v prostorách BIC.  

Jako dal�í příklad lze uvést spolupráci firmy ITS s Fakultou strojní. Tato firma, která pracuje 
v oblasti CAD/CAM, dodala Výzkumnému centru pro strojírenskou a výrobní techniku a techno-
logii �pičkový software s výraznou slevou včetně kompletního �kolení a implementace. 

 
 

10.10.2  Podpora inovačních firem v inkubátoru 
Firmy jsou do inkubátoru přijímány na základě předlo�eného podnikatelského plánu a doporu-

čení rady BIC. Tato rada je slo�ena ze zástupců fakult a součástí ČVUT, odborníků veřejné správy, 
bankovního a podnikatelského sektoru. Činnost rady je v�ak omezena a je potřeba provést její 
obnovu. V průběhu roku 2001 byla přijata pouze jedna nová inovační firma (Red Grep - informační 
technologie), do�lo v�ak k roz�íření pronajatých prostor u současných klientů (Lightgate, a. s., Et 
Netera, s. r. o.). Mimo poradenských slu�eb nabízí BIC klientům řadu dal�ích slu�eb. V průběhu 
roku bylo např. posíleno bezdrátové připojení k internetu, které vyu�ívají v�ichni klienti, a zřízeno 
nové bezdrátové připojení areálu Motol k síti ČVUT. Centrum také zorganizovalo pro klienty 
z oblasti informačních technologií setkání s potenciálními investory z Německa. 

Koncem roku 2001 bylo v areálu umístěno 18 firem, z nich� 11 bylo inovačních. Inovační firmy 
v�ak mají pronajatu vět�inu prostor.  

Firma Et Netera se v hodnocení nejrychleji rostoucích technologických podniků ze států střední 
a východní Evropy �FAST50�, které bylo uskutečněno firmou Deloitte&Touche, umístila celkově 
na pátém místě a jako druhá v ČR. V průběhu soutě�e bylo osloveno 10 000 firem. 

 
 

10.10.3  Podpora firem mimo inkubátor 
Inovační centrum nabízí také slu�by firmám, které nejsou umístěny přímo v areálu v Motole. 

V uplynulém roce bylo poskytnuto asi 250 hodin odborných konzultací, vypracováno 5 podni-
katelských plánů, bylo podáno téměř 55 nových přihlá�ek vynálezů, u�itných vzorů a ochranných 
známek, vypracováno 18 odborných re�er�í a znaleckých posudků a provedeno asi 140 dal�ích 
patentových slu�eb. 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. 

V roce 2001 se inovační centrum zapojilo opět do programu MPO ČR �Malé půjčky�. Program 
umo�ňuje získat v krátké době malým a středním firmám výhodnou půjčku do vý�e 1 mil. Kč, 
zejména na nákup nových technologií. V průběhu roku centrum poskytlo informace více ně� 50 
firmám a předlo�ilo radě programu ke schválení 7 projektů, z nich� bylo 5 přijato. BIC patří 
v tomto směru mezi nejúspě�něj�í konzultační firmy poskytující tyto slu�by v ČR. Rovně� kontrola, 
která byla provedena Agenturou pro rozvoj podnikání ČR, neshledala �ádné nedostatky. 

Jak jsme se ji� zmínili, začal BIC poskytovat informace o programech EU a asistenční slu�by při 
přípravě projektů. V průběhu roku bylo poskytnuto asi 350 hodin různých typů konzultací, BIC 
spolupracoval na přípravě 11 projektů a ve více ne� dvaceti  případech pomáhal s vyhledáním 
partnera. Ve spolupráci s Komerční bankou, Praha 6, hospodářskými komorami a Regionální 
rozvojovou agenturou Střední Čechy se v průběhu roku uskutečnilo v Praze a Středočeském kraji 
6 seminářů o programech EU. 
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10.10.4  �kolení a výchova odborníků 
Mimo předná�ek v rámci ČVUT se inovační centrum podílelo na řadě dal�ích �kolení. V rámci 

projektu UNISPIN nav�tívilo v uplynulém roce �est pracovníků ČVUT Univerzitu Twente (N), 
Univerzitu Linköping (S) a Dundalk Technology Institut (Ir), kde se seznámili s tím, jak tyto vyso-
ké �koly a vědecká pracovi�tě spolupracují s regionálními orgány, zejména při podpoře a vzniku 
technologicky orientovaných firem zakládaných studenty, doktorandy a pracovníky. V rámci tohoto 
projektu byl proveden audit činnosti BIC odborníky ze zmíněných zahraničních pracovi�ť. Bylo 
konstatováno, �e základní činnost centra odpovídá obdobným centrům, chybí v�ak jasná orientace 
ČVUT na vyu�ití výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Ve spolupráci s velvyslanectvím Čínské 
lidové republiky se uskutečnila předná�ka pro delegaci provincie Zhejiang. Delegace byla vedena 
viceguvernérem provincie a byla slo�ena z vysokých představitelů místní samosprávy a podnika-
telů. BIC ve spolupráci s MPO ČR uspořádal seminář pro podnikatele z Litvy a byla připravena 
předná�ka pro delegaci z Gruzie. Zástupci BIC se aktivně podíleli na dal�ích osmi národních a me-
zinárodních konferencích, seminářích apod. buď vedením sekcí, účastí v panelové diskusi či 
vyzvanými předná�kami (např. �ibenik (Cro), Eisenstadt (R), Rio de Janeiro (Br), Pie�ťany (Slo) 
atd.).  

Centrum věnovalo rovně� velkou pozornost vzdělávání vlastních pracovníků (5RP, evropské 
patentové právo, ochrana du�evního vlastnictví, ekonomika, mezinárodní spolupráce apod.). 

 
 

10.10.5  Spolupráce s ostatními organizacemi 
BIC spolupracuje s celou řadou dal�ích vysokých �kol a organizací. Z této rozsáhlé spolupráce 

lze uvést pouze některé příklady. 
Slu�by patentového střediska vyu�ívá zejména V�CHT, Univerzita Karlova a Masarykova 

univerzita. Pokračovala spolupráce s VUT Brno a Západočeskou univerzitou. Pokračuje také 
spolupráce s EBN, TC AV ČR, BIC Plzeň, Hospodářskou komorou ČR, Okresní hospodářskou 
komorou v Děčíně, Fondem rizikového kapitálu, s. r. o. atd. Byly navázány kontakty s představiteli 
Středočeského kraje. 

Mimo ji� dříve zmíněných hostů nav�tívili centrum v uplynulém roce: velvyslanec JAR   
v doprovodu tajemnice finančního a ekonomického odboru, první tajemník velvyslanectví Japonska 
a ekonomický poradce premiéra Republiky Guinea. 

 
 

10.10.6  Účast na národních a mezinárodních projektech 
Mimo ji� zmíněných programů MPO ČR, PHARE, Jean Monnet, UNISPIN a EUPRO je BIC 

ře�itelem projektu �LET US IN EU�, který je v rámci 5RP koordinován italským technologickým 
parkem TECNOPOLIS. Na tomto projektu spolupracují dále instituce z Řecka a Portugalska. BIC 
se podílí rovně� na ře�ení projektu v rámci 5RP �PROWOMEN�, který je koordinován Steinbeis 
Europe Zentrum Stuttgart. BIC je dále zapojen do tří projektů v rámci programu Leonardo da Vinci, 
z nich� jeden je koordinován Hospodářskou komorou ČR. Evropskou komisí byl koncem roku 2001 
schválen projekt TRANSACT v rámci 5RP, který je koordinován univerzitou Hohenheim (SRN). 
Cílem tohoto projektu, do kterého je zapojeno dal�ích pět evropských univerzit, je pomoci vysokým 
�kolám ve státech střední a východní Evropy při vyu�ití jejich znalostí v praxi. Obecně lze říci, �e 
BIC ČVUT je často �ádán o účast při ře�ení národních a mezinárodních projektů. 
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10.10.7  Hospodaření BIC ČVUT 
Podnikatelské a inovační centrum bylo zalo�eno jako nezisková součást ČVUT s tím, �e 

prostředky pro svoji činnost musí získat zejména z doplňkové činnosti a projektů. Hospodaření 
inovačního centra bylo v uplynulém roce vyrovnané.  
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10.11 Centrum biomedicínského in�enýrství ČVUT 
Základní poslání centra je zakotveno v Organizačním řádu CBMI schváleném AS ČVUT. 

 
10.11.1   Koncepční změny a rozvoj 

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

V oblasti vědy předpokládáme dal�í roz�íření spolupráce s DKFZ v Heidelbergu a také v oblasti 
výuky studentů, předev�ím postgraduálních. Se spolupracovníky z Heidelbergu je třeba dokončit 
přípravnou fázi nových projektů a zaji�tění technického zázemí pro tyto projekty, jako je instalace 
NMR pro animální experimenty. Toto v�e zabezpečit v těsněj�í spolupráci s lékařskými fakultami. 

Navázat oficiální spolupráci s některou nemocnicí, která by se stala na�í výukovou i výzkumnou 
klinickou základnou. 

V oblasti výuky předpokládáme změnu struktury tak, aby lépe odpovídala po�adavkům na 
dobrou informovanost jednotlivých fakult zabývajících se výukou biomedicínských předmětů. 
Předpokládáme zachování současné celo�kolské nabídky předmětů a jejich eventuální roz�íření 
a průbě�né zabezpečování výuky studijními texty. 

V rámci strategického rozvoje univerzity spolupracovat na přípravě výuky v Kladně.  
 
 

10.11.2 Slo�ení orgánů CBMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum biomedicínského in�enýrství  
ČVUT v Praze 

Správa (sekretariát) 

Vedoucí CBMI - ČVUT Rada CBMI � ČVUT 

 
Přidru�ená pracovi�tě fakult 

ČVUT 

 
Laboratoře 

CBMI - ČVUT 

Vedoucí  
společného  

biomedicínského  
pracovi�tě ALBERTOV 

Společné  
biomedicínské  

pracovi�tě 
ALBERTOV 
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10.11.3  Studijní a pedagogická činnost 
V současné době přispívá CBMI do celo�kolské nabídky souborem předmětů v rámci pregradu-

ální výuky, která je zaji�ťována ve spolupráci s externími pracovi�ti. 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 

(Bli��í informace jsou na http://www.cbmi.cvut.cz/vyuka/vyuka.htm.) 
Zájem o tyto předměty ze strany studentů je tak značný, �e zvlá�tě u anatomie a biologie 

přesahuje kapacitní mo�nosti učeben. Předměty vyu�ívají v různé míře studenti v�ech fakult ČVUT. 
 
 

10.11.4  Informační a komunikační technologie 
CBMI má svůj vlastní internetový server a lokální datový server. Připojení k síti ČVUT je pomo-

cí optického kabelu umo�ňující rychlost přenosu 100 Mb/sec. Na�e pracovi�tě je z hlediska 
výpočetní techniky velmi dobře vybaveno, co� se podařilo díky finanční podpoře při budování 
�Laboratoře in�enýrsko-medicínské diagnostiky� z projektu VS97033. Na internetovém serveru je 
zpracován kompletní přehled nabízených přená�ek včetně mnoha studijních textů volně ke sta�ení.  

 
 

10.11.5  Výzkum a vývoj 
Hlavní vědecké projekty v roce 2001 byly ře�eny v rámci �Výzkumného záměru�. 
Věda a výzkum je hlavní aktivitou CBMI a také hlavním finančním zdrojem. 
 
 

10.11.6  Akademičtí pracovníci 
V současné době v CBMI pracují vysoko�kolsky vzdělaní pracovníci a v trvalém pracovním 

poměru na celý úvazek nepracuje �ádný zaměstnanec s vy��í pedagogickou či vědeckou kvalifikací. 
Pracovníci s touto kvalifikací mají v CBMI jen částečný úvazek. 

 
 

10.11.7  Hodnocení činnosti 
CBMI v současné době neprovádí své vlastní hodnocení jako celku, neboť vět�ina financí CBMI 

pochází z vědeckých projektů, které jsou hodnoceny zadavatelem projektu jak z pohledu finanční-
ho, tak z pohledu odborného. 

 
 

10.11.8  Zahraniční styky 
V roce 2001, podobně jako v předcházejících letech, byla soustředěna hlavní aktivita na spolu-

práci s DKFZ v Heidelbergu, která ji� nese ovoce ve formě společných projektů a odborných stá�í. 
V průběhu roku proběhlo několik společných odborných seminářů v ČR i v Německu. 
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V průběhu celého roku probíhala intenzivní práce na instalaci nukleární magnetické resonance 
SISCO. V rámci této aktivity se prohloubila i spolupráce s 1. LF UK Praha. 

 
 

10.11.9  Rozvoj vysoké �koly 
I v roce 2001 probíhaly konečné úpravy prostorů ve Studentském domě pro potřeby ře�ených 

projektů a také pro potřeby výukové. Mrazící skladi�tě, které bylo adaptováno na seminární 
místnost, bylo dovybaveno audiovizuální technikou. I přes tyto snahy CBMI trpí nedostatkem 
prostor pro své pracovníky. Z těchto důvodů CBMI vyu�ilo nabídky 1. LF UK Praha o umístění 
pracovníků a technologie CBMI do objektu na Albertově, který začal být pro tyto účely rekonstru-
ován na náklady 1. LF UK. 

 
 

10.11.10 Dal�í aktivity CBMI 
Od roku 1998 je v CBMI zřízen internetový server, kde je umístěn rozsáhlý informační soubor 

o CBMI, studijní materiály a dal�í zajímavé slu�by (preventivní medicína, jídelníček včetně nutrič-
ních 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. 
 
 

10.11.11 Závěr 
Závěrem lze říci, �e rok 2001 byl pro rozvoj CBMI rokem velmi rozporuplným. Sice se podařilo 

zabezpečit rozvoj aktivit, ale to za cenu překročení čerpání rozpočtu CBMI, který bude nutno v roce 
2002 splatit. Stálým negativem je chronický nedostatek prostor, který se bude postupně zlep�ovat 
vstřícnou nabídkou 1. LF UK a dislokací některých aktivit do Kladna. 

 
 

http://www.cbmi.cvut.cz/jidelnikmenza/jidelnik.htm)
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11.  Dal�í aktivity ČVUT v roce 2001 
11.1  Přehled významných konferencí a seminářů 
Fakulta stavební pořádala následující konference: 
• Mezinárodní seminář �Un jour avec Pierre de Fermat�, 8. října 2001, Emauzy, Praha, 

80 účastníků, 3 francouz�tí a 3 če�tí předná�ející (spolupořadatel RNDr. A. �olcová, FSv, 
K 101, dal�í pořadatelé: pra�ská pobočka JČMF, CEFRES, MÚ AV ČR), 

• Mezinárodní seminář �Humanitní vzdělávací a výzkumné programy na technických univerzitách 
s ohledy na trendy a hodnoty Evropské unie�. Pořadatel K 105, spoluúčast VZ 6, Fakulta 
stavební ČVUT, 11.�12. 9. 2001, 50 účastníků. Vydán sborník (v tisku), 

• 2. mezinárodní konference TECHSTA 2001 � Průmyslové podlahy. Tematické okruhy: Po�a-
davky na konstrukci, provozní spolehlivost a kvalitu, Podlahy z monolitického betonu vibrova-
ného, vakuovaného, samozhutňujícího, Potěry v obchodních, průmyslových a sportovních ha-
lách, Projekt, výběrové řízení a kolaudace, Modifikované betony, Betony vyztu�ené rozptý-
lenou výztu�í, O�etření povrchu betonu, Teplotní a vlhkostní vlivy na provedené podlahy, Nové 
materiály a technologie pro souvrství podlah, Přístroje a stroje pro pokládku podlah, Ochrana 
�ivotního prostředí při realizaci, Analýzy poruch, opravy, rekonstrukce a sanace (K 122), 

• 2. mezinárodní seminář �Environmentally Compatible Structures and Structural Materials� 
konaný v rámci IASS WG 18. Fakulta stavební ČVUT, 24.�25. 5. 2001, 51 účastník z České 
republiky, Kanady, Maďarska, Norska a Polska. 40 přednesených referátů, 28 diskusních 
příspěvků. Sborník �PROCEEDINGS of the 2nd International Seminar on ECS�, 202 strany, 51 
odborný příspěvek, 6 pozdravných příspěvků rektora ČVUT, děkana FSv, generálního sekretáře 
AECEF a zástupců zahraničních fakult (K 123), 

• Seminář �Updating and Refurbishing Hydro Power Plants VIII�, doc. Ing. L. Satrapa, CSc., 
(K 142) spoluorganizátor s Water Power & Dam Construction, 

• Workshop �Preferential Flow� s mezinárodní účastí (�výcarsko, Německo, USA, Francie, ČR), 
FSv ČVUT, 27.�29. 8. 2001 (K 143). 

 
Fakulta strojní se podílela v roce 2001 jako organizátor nebo spoluorganizátor na těchto seminá-
řích a konferencích: 
• Seminář s mezinárodní účastí �Účinný management ve výrobních a obslu�ných oblastech ma-

lých a středních závodů�, konaný ve dnech 8.�10. 2. 2001 v rámci projektu LEONARDO 2, 
Praha, 

• Seminář u příle�itosti 100. výročí narození prof. Ing. Dr. Josefa Čermáka, 28. 2. 2001, Praha, 
• Konference v rámci doprovodného programu veletrhů měřicí, regulační a řídicí techniky 

�PRAGOREGULA 2001� a elektroniky �EL-EXPO�, 6.�9. 3. 2001, Praha, 
• 3. mezinárodní konference �Plasty � konstrukční materiály�, 20.�21. 3. 2001, Praha, 
• 6. symposium �ECOFRIM � Ekologické obrábění�, konané 19. 4. 2001 v Praze jako závěrečné 

symposium v rámci projektu EU �Ecofrim towards Ecologically Friendly Machining�, 
• 4. seminář �Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů�, 24. 4. 2001, Praha, 
• 4. mezinárodní seminář �EULER and NAVIER�STOKES EQUATIONS � Theory, Numerical 

Solutions, Application�, 23.�25. 5. 2001, Praha, 
• Mezinárodní symposium �MOTOR SYMPO 01�, jako doprovodný program Autosalonu 2001, 

Brno,  
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• 2nd International Conference �Advanced Engineering Design�, 24.�26. 6. 2001, Glasgow 
(Dr. Smrček působí jako docent na FS), 

• 16th International Conference on Production Research �ICPR 16�, 29. 7.�3. 8. 2001, Praha, 
• Mezinárodní konference �Information Engineering and Process Control�, pořádaná v rámci 

setkání kateder a ústavů automatizace a kybernetiky ČR a SR, 3.�5. 9. 2001, Praha, 
• Konference �50 LET TECHNIKY PROSTŘEDÍ�, 25. 9. 2001, Praha, 
• 2. mezinárodní konference �Integrované in�enýrství v řízení průmyslových podniků�, tematicky 

zaměřená na �Marketingově orientovaný výzkum a vývoj produktů�, 26. 9. 2001, Brno (dopro-
vodný program MSV). 

 
Fakulta elektrotechnická byla pořadatelem nebo spolupořadatelem řady mezinárodních konfe-
rencí. Jejich přehled je následující:  
• FIT Workshop, (17. 1.�20. 1. 2001), 15 účastníků, 
• Mezinárodní konference o vývoji technické výuky v Evropě k 50. výročí zalo�ení fakulty, 

(23. 4. 2001), 60 účastníků, 
• AUTOS 2001, (24. 4.�27. 4. 2001), 10 účastníků, 
• POSTER 2001, (22. 5.�26. 5. 2001), 50 účastníků, 
• GDP 2001, (26. 5.�3. 6. 2001), 22 účastníci, 
• ESM 2001, (5. 6.�10. 6. 2001), 13 účastníků, 
• Czech � French Symposium, (25. 6.�27. 6. 2001), 10 účastníků, 
• ACAI 2001 Summer School, (2. 7.�13. 7. 2001), 270 účastníků, 
• MASAP, (6. 7.�8. 7. 2001), 100 účastníků, 
• IFAC Workshop MIM 2001, (2. 8.�3. 8. 2001), 40 účastníků, 
• IFAC Workshop on Max-Plus Algebras, (27. 8.�29. 8. 2001), 65 účastníků, 
• IFAC/IEEE Symposium on System Structure and Control, (29. 8.�31. 8. 2001), 140 účastníků, 
• Workshop 2001 Electric Drives and Traction, (12. 9.�14. 9. 2001), 10 účastníků, 
• BMEEDU 2001, (19. 9.�22. 9. 2001), 35 účastníků, 
• CIGRE EMC, (24. 9.�27. 9. 2001), 40 účastníků, 
• Audio Technologies and Processing ATP 2001, (12. 10. 2001), 
• FIT 2001, (18. 10.�19. 10. 2001), 15 účastníků, 
• ASTRA 2001, (21. 10.�25. 10. 2001), 50 účastníků, 
• MINERVA, (19. 10.�26. 10. 2001), 25 účastníků, 
• INVENCE 2001, (14. 11.�19. 11. 2001), 60 účastníků. 
 
FJFI byla v r. 2001 organizátorem nebo spoluorganizátorem následujících konferencí: 
• �3th International Biannual Workshop on Calculation of Double-Beta-Decay Matrix Elements� 

(MEDEX 01), Praha, (11.�15. 6. 2001), cca 30 účastníků. Organizováno na ČVUT � Masaryko-
va kolej ve spolupráci s UK, University of La Plata a University of Jyväskylä,  

• Konference �X. International Colloquium Quantum Groups And Integrable Systems�, spolupo-
řadatel SÚJV v Dubně a Univerzita Paris 7, (21.�23. 6. 2001), Praha, 43 účastníci, 

• �10th International Student Winter School on Mathematical Physics�, Horní Polubný,  
(21.�27. 1. 2001), 28 účastníků, 

• �3rd Prague's Workshop on Molecular Photophysics and Dynamics�  
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(Praha, 15.�17. 3. 2001). Spolupořádající instituce: Institute of Physical Chemistry, University 
of Göttingen a Max-Planck Institute of Biophysical Chemistry in Göttingen. Místo konání: KFE 
FJFI ČVUT, počet účastníků: 37,  

• Seminář s mezinárodní účastí �Pulse Plasma Systems � Modeling and Measurements�,  
(29. 10. 2001). Jednodenní seminář věnovaný impulsním plazmatickým systémům, jejich� vý-
zkum je zaměřen na buzení rentgenových laserů. Semináře se zúčastnili spolupracovníci 
z Německa, Francie, Polska a Ruska. Spolupořádající instituce: Výzkumné centrum laserového 
plazmatu, ICDMP (Mezinárodní centrum hustého zmagnetovaného plazmatu), KFE FJFI ČVUT. 
Počet účastníků: 34, 

• �Advanced Study Institute Symmetries And Spin�, Praha, (15.�28. 7. 2001), 130 účastníků. 
 

Mimoto FJFI uspořádala či podílela se na uspořádání dal�ích cca 25 různých odborných seminářů 
a setkání. 
 
Fakulta dopravní pořádala a podílela se na následujících akcích: 
 

Samostatné pořádání dvou vědeckých konferencí: 
• konference �Doprava v období globalizace� (garant prof. Ing. B. Duchoň, CSc.), 
• konference �Věda o dopravě� (garant prof. Ing. V. Svoboda, CSc.). 
 

Spolupořadatel konferencí: 
• �Seminář o přípravě výukové dokumentace dle nových evropských předpisů JAR� (K 632 

a Letecký ústav VÚT Brno), 
• vědecká konference pořádaná spolu s MDS ČR a Magistrátem hl. m. Prahy (garant Dr. Ing. M. 

Svítek), 
• 39. mezinárodní konference �Experimentální analýza napětí 2001� (garant prof. Ing. J. Jíra) ve 

spolupráci s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a Českou společností pro 
mechaniku (odborná skupina EAN). Místo konání Tábor, (4.�6. 6. 2001), 93 účastníci, z toho 16 
ze zahraničí. Tato konference byla začleněna do řady vědeckých konferencí ČVUT a byla 
podporována grantem z Interní grantové soutě�e ČVUT. 

 
Kloknerův ústav v rámci oslav 80. výročí svého zalo�ení pořádal tyto akce: 
• mezinárodní konference �Kompozity v materiálovém a konstrukčním in�enýrství�  

(3.�6. 6. 2001),  
• konference s mezinárodní účastí �Sanace a rekonstrukce staveb 2001� (12.�4. 11. 2001). 
 
 
11.2  Výstavy a veletrhy 
Fakulta strojní se v roce 2001 aktivně (s exponáty, případně v hodnotících grémiích) účastnila 
následujících výstav a veletrhů: 
• 9. mezinárodní výstava povrchových úprav, tepelného zpracování, barev a laků �PROTECH 

2001�, 29.�31. 5. 2001, Praha,  
• Mezinárodní strojírenský veletrh Brno, 24.�28. 9. 2001, Brno, 
• 4. mezinárodní veletrh inovačních materiálů, technologií a aplikací �Materialica 2001�,  
1.�4. 10. 2001, Mnichov, 

• �Invence 2001� � Dny vědy a techniky 2001, 15.�18. 11. 2001, Kongresové centrum Praha,  
• �INOVACE 2001� � Týden vědy, výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 8. ročník mezinárodního 

veletrhu invencí a inovací, 4.�10. 12. 2001, ČSVTS Praha. 
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11.3  Emeritní a hostující profesoři 
V roce 2001 byl na ČVUT nově jmenován emeritním profesorem na Fakultě elektrotechnické 

prof. Ing. Jaroslav Vokurka, DrSc.  
Hostující profesoři byli na ČVUT v roce 2001 jmenováni tři:  
na Fakultě elektrotechnické prof. Börje Forssell pro obor Radioelektronika, 
na Fakultě jaderné a fyzikálně in�enýrské prof. Jiří Patera a prof. Pavel Winternitz, oba pro obor 

Matematické in�enýrství. 

 
11.4  Činnost odboru vněj�ích vztahů 

S účinností od 1. dubna 2001 byl jmenován prorektorem pro vněj�í vztahy prof. Vejra�ka. Po 
výběrovém řízení se vedoucí odboru vněj�ích vztahů stala Mgr. Daria Strossová, referentkou je 
Martina Pěkná. Odbor vněj�ích vztahů začal pracovat od 1. 9. 2001. 

Hlavním cílem práce odboru je propagovat ČVUT, navazovat kontakty s praxí, získávat budoucí 
studenty, provozovat marketing vněj�í i vnitřní. Odbor hned na počátku své činnosti navázal 
kontakty s Městskou částí Praha 6, s ní� byla v říjnu 2001 podepsána smlouva o spolupráci. Byly 
připraveny smlouvy o spolupráci s městem Kladnem a s akciovou společností ČEZ.  

K získávání mláde�e pro studium na ČVUT byly vyhledány styky se �kolami středními, 
eventuálně i základními, s jejich studenty, učiteli a výchovnými poradci. Byla pořízena databáze 
středních �kol v Čechách. Navázány byly kontakty s organizací Asociace malých debrujárů České 
republiky a byla zaji�těna akce Vánoce debrujárů 2001 v Praze, kdy dětem od 6 do 15 let byla 
představena některá zajímavá pracovi�tě fakulty elektrotechnické, strojní a jaderné a fyzikálně 
in�enýrské. S debrujáry se bude dále spolupracovat, předpokládá se aktivní účast ČVUT na 
prázdninových táborech 2002. 

Prorektor se zúčastnil konference středních �kol elektrotechnických, která se konala v říjnu 2001 
v Pardubicích při příle�itosti oslav 50 let Průmyslové �koly elektrotechnické. Zde vedle odborné 
předná�ky zároveň podal informace o ČVUT. 

Ke zlep�ení kontaktu se středo�kolskou mláde�í napomohla i účast na veletrhu pomaturitního 
vzdělávání Gaudeamus, který ka�doročně probíhá na podzim v Brně. Vybavení stánku bylo v tomto 
roce vylep�eno o velkoplo�nou projekci. Byla provedena a následně zpracována anketa zájmu o 
studium na ČVUT z řad zájemců, kteří nav�tívili stánek ČVUT. 

V roce 2001 byly naplánovány a připravovány akce k 295. výročí zalo�ení ČVUT: 3 koncerty, 
výstava, vědecká konference, slavnostní zasedání Vědecké rady ČVUT, vydání reprezentační 
publikace a sportovní den. Pro spolupráci na oslavách bylo vytipováno a osloveno 66 podniků s tím, 
�e budou partnery těchto akcí a podpoří je. Nejnáročněj�í z akcí byly připravovány ji� v roce 2001, 
konkrétně přípravné práce spojené s vydáním reprezentační publikace o ČVUT (ustavena skupina 
autorů, stanovena koncepce, atd.) a výstavy o historii ČVUT. Podporu ČVUT v roce 2001 poskytly 
firmy ČEZ, a. s., GTS Czech, s. r. o., Sun Microsystems Czech, s. r. o. a Ericsson, spol. s r. o.  

Dále byly zahájeny práce na grafickém manuálu ČVUT, který má standardizovat formát 
písemností a formulářů na �kole. Byly analyzovány webové stránky ČVUT a zahájeny práce na 
jejich rekonstrukci umo�ňující snadné a rychlé prohledávání. 

Odbor podporoval dal�í rozvoj studentského Radia Strahov a podílel se na zlep�ení organizace 
práce spolku Česká technika. Spolupracoval s IAESTE a se Studentskou unií. 

Odbor vněj�ích vztahů rozpracoval přípravu výroby předmětů propagujících ČVUT. Zlep�il se 
kontakt s tiskem a s ostatními sdělovacími prostředky, jsou zpracovávány tiskové zprávy o nej-
nověj�ích událostech na ČVUT, byla navázána spolupráce s Pra�skou technikou. Odbor denně 
zpracovává zprávy ČTK a elektronický monitoring ústředního a regionálního periodického tisku 
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a zpravodajských pořadů televizního a rozhlasového vysílání včetně internetových serverů ve snaze 
získat informace o publicitě �koly v rámci dostupných médií a předává je funkcionářům �koly. 
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12.  Péče o studenty  

12.1  Činnost SÚZ 
12.1.1 Ubytování a stravování studentů 
Ubytování studentů 

V r. 2001 byla pro ubytování studentů k dispozici ubytovací kapacita ve vlastních objektech 
v celkové vý�i 8 450 lů�ek. Tato kapacita byla v období 10�12/2001 smluvně navý�ena o dal�ích 
700 lů�ek s cílem uspokojit co největ�í počet �adatelů o ubytování. Pro cca 10 200 �adatelů o uby-
tování bylo tedy k dispozici celkem 9 150 lů�ek a výsledkem bylo uspokojení �adatelů o ubytování 
s dojezdovou vzdáleností nad 70 km. 

Oproti minulým rokům byla novým vedením SÚZ v roce 2001 uvolněna ve�kerá volná kapacita 
v akademickém roce pro hlavní činnost, tj. ubytování studentů. Rovně� byla max. pozornost 
věnována efektivněj�ímu a operativněj�ímu vyu�ití volných míst na kolejích, a tak ve srovnání 
s rokem 2000 do�lo k celkovému nárůstu odbydlených lů�kodnů v rámci hlavní činnosti o 23,7 %, 
tj. z 1 878 197 LD v roce 2000 na 2 322 643 LD v roce 2001. Vývoj v posledních letech tak dostal 
zásadní obrat. 

 
Tabulka 12.1: Přehled vývoje odbydlených lů�kodnů 

 Hlavní činnost � LD 

1998 1 832 856 

1999 1 942 195 

2000 1 878 197 

2001 2 322 643 

Index 2001/2000 1 237 

 
V oblasti investic proběhla od 3. července do 23. září 2001 � v  souladu se záměrem zvy�ování 

standardu ubytování � celková rekonstrukce bl. 8 na Strahově na buňkový systém včetně výměny 
oken, zateplení plá�tě a nové střechy, a tento blok se společně s Masarykovou a Sinkuleho kolejí 
stal nej�ádaněj�ím objektem v rámci kapacit spravovaných SÚZ.  

S ohledem na po�adavky ubytovaných studentů do�lo v roce 2001 rovně� k roz�íření internetové 
sítě na Hlávkově koleji a posledním objektem, na kterém není internetová síť, tak zůstává kolej 
Dejvická, na které se začalo ve spolupráci se Studentskou unií s  budováním internetové sítě na 
přelomu roku 2001/2002 . 

K výraznému posunu do�lo zároveň v oblasti komunikace se zástupci studentů a to jak s RSS, 
KSÚZ AS ČVUT, SU, tak i dal�ími neformálními aktivitami a sdru�eními v rámci kolejí. Cílem 
v této oblasti zůstává i nadále prohlubování této spolupráce, hledání kompromisů při zohlednění 
ekonomického pohledu na provoz kolejí a věcné ře�ení problémů. Za velice u�itečné pova�uje 
v této souvislosti SÚZ vznik koordinační skupiny slo�ené ze zástupců ČVUT a studentů, která 
vznikla koncem roku 2001. 

 
Stravování studentů 

Cílem roku 2001 bylo nejen zastavení ji� několik let trvajícího poklesu podaných teplých jídel 
studentům, ale i jejich zvý�ení o 10 %. Tento cíl byl splněn a dokonce i překročen. Pokles u poda-
ných teplých jídel studentům v roce 2001 se podařilo zastavit a oproti roku 2000 dokonce zvý�it 
následovně: u snídaní do�lo k nárůstu o 35,02 %, u obědů nastalo zvý�ení o 18,07 % a u večeří 
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o 42,38 %. Celkově do�lo ke zvý�ení počtu teplých jídel o 24,63 % oproti roku 2000. Citelnou 
nevýhodou tohoto zvý�ení je, díky dotačním předpisům M�MT, �e na jídla, která jsme uvařili navíc 
oproti loňskému roku, nemáme dotaci, a tak je musí SÚZ dotovat sám z doplňkové činnosti na úkor 
např. údr�by či modernizace vybavení.  

 
Tabulka 12.2: Porovnání počtu podaných teplých jídel studentům v menzách ČVUT 
                       za období 1998�2001 

Souhrn 1.�12. 1998 1999 2000 2001 % 

Snídaně 72 933 38 813 30 430 41 088 35,02 % 

Obědy 726 494 690 215 661 414 780 910 18,07 % 

Večeře 249 366 233 219 226 643 322 696 42,38 % 

CELKEM 1 048 793 962 247 918 487 1 144 694 24,63 % 

 
Nárůstu vydaných jídel se podařilo docílit díky ekonomickým, provozním a personálním opatře-

ním, která byla tvrdě realizována novým vedením SÚZ.  
Patří k  nim dále zejména zřízení centrálního nákupu, který od samého počátku vzniku prověřil 

v�echny dodavatelsko-odběratelské vztahy se zaměřením na kvalitu dodávaných surovin, a zejména 
pak cílenou cenovou politikou sní�il nákupní ceny a� o 10 %, nejen u surovin a potravin, ale i dal�í-
ho zbo�í, které zvy�uje úroveň kultury a hygieny stravování. Novou koncepci má i kontrolní 
oddělení SÚZ, které na v�ech menzách kontroluje gramá�e a teplotu jídel, dodr�ování zákonem 
stanovených stále rostoucích hygienických po�adavků atd.    

Po rekonstrukci malé jídelny na Strahově na RESTAURACI SE SAMOOBSLU�NÝM PRO-
VOZEM s provozní dobou od 10:00�21:00 hod. včetně sobot a nedělí se roz�ířila mo�nost 
stravování studentů i na soboty a neděle. Ze začátku formou nadstandardního stravování (minutky), 
později pak i mo�ností odběru hotového jídla. Vzhledem k velkému zájmu studentů o stravování 
o sobotách a nedělích musela být na Strahově otevřena v polovině října 2001 i velká jídelna, kde se 
podává zatím jedno hotové jídlo včetně polévky. Od ledna 2002 byly zavedeny od pondělí do pátku 
na Technické menze večeře, kde má student mo�nost výběru ze čtyř hlavních jídel, z nich� jedno je 
bezmasé. 

Veliký kus práce také odvedli vedoucí menz a �éfkuchaři, kteří se kromě jiného nebáli provést 
mnohé personální změny na svých pracovi�tích. 

Nové vedení SÚZ iniciuje v�echny menzy k rozvíjení doplňkové činnosti. S velkým ohlasem se 
setkaly tzv. minutky na objednávku v Restauraci Strahov, jejich� nabídku jsme roz�ířili na 22 jídel 
denně. Pro velký úspěch chce SÚZ postupně zavést tyto minutkové kuchyně i na ostatní menzy. 
Úspěch slaví i tzv. salátové bufety, které bohu�el zatím nemohou být instalovány na v�ech menzách 
z prostorových důvodů. Nabídku se sna�íme zpestřit i v nápojích, studenti přivítali zejména čepo-
vání piva. Díky prodeji oblo�ených baget na výdejních linkách mů�eme uspokojit více zájemců 
v časově krat�ím úseku. Postupně roz�iřujeme a obměňujeme sortiment v kantýnách. 

Vysoké cíle má vedení SÚZ také v oblasti vybavení kuchyní a jídelen. I přes finanční omezení se 
za pouhý jeden a půl měsíce podařilo zrealizovat rekonstrukci malé jídelny Menzy Strahov (včetně 
WC), kterou nazýváme �RESTAURACE STRAHOV�. Velká jídelna Strahov byla z vět�í části 
vybavena novými stolovacími sety. Restaurace Strahov byla kompletně vybavena novým porcelá-
nem, sklem a podnosy. Nerezové příbory, papírové ubrousky v zásobnících, jednotné oblečení 
pracovníků, hygienické pomůcky (papírové čepice, jednorázové rukavice), zásobníky na tekutá 
mýdla, papírové ručníky, slánky atd. byly zavedeny na v�echny menzy. Dle individuálních potřeb 
jednotlivých středisek jsme dokupovali a doplňovali porcelán, sklo, tácy, kuchyňské náčiní 
a pomůcky, pracovní obuv, hygienické prostředky atd. V případě Technické menzy se v loňském 
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roce podařilo dokončit zateplení části stavby včetně výměny oken a vymalování celé menzy. Do 
v�ech jídelen byla dokoupena květinová výzdoba. 

V�echny tyto, i nezmíněné kroky, přispěly k tomu, �e dnes svým zákazníkům mů�eme nabídnout 
lep�í servis a chceme pokračovat v jeho zvy�ování. 

Následující tabulka dává přehled o ubytování a stravování studentů. 
 

Tabulka 12.3: Péče o studenty � ubytování, stravování 

ČVUT Správa účelových zařízení 

Lů�ková kapacita kolejí V� celková  8 599 

Počet lů�ek určených k ubytování studentů  8 424 

Počet lů�ek určených k ubytování zaměstnanců    100 

Počet lů�ek k příle�itostnému ubytování hostů �koly       75 

Počet lů�ek v pronajatých zařízeních     650 

Počet podaných �ádostí o ubytování v příslu�. ak. roce 10 358 

Počet kladně vyřízených �ádostí o ubytování  
k 31. 10. 2001 

   9 031 

Vý�e kolejného v Kč za 1 měsíc podle kategorií studenti zaměst. V� ostatní 

A � buňkový systém 1 740 1 950 

B � vícelů�kové pokoje 600 1 350 4 500�10 500

C � ostatní 780 1 650 

Vý�e stravného v Kč za 1 hlavní jídlo (*) studenti zaměst. V� ostatní 

 14 14 36

Počet hlavních jídel vydaných v příslu�. ak. roce celkem Z toho: 

 studenti zaměst. V� ostatní 

 981 159 286 710 166 002
 

(*) Nikoliv celé menu (polévka, hl. jídlo, moučník, čaj)  
 



12. Péče o studenty  

124 

V následujících tabulkách je mo�no získat přehled o kolejích a menzách ČVUT. 
 
Tabulka 12.4: Seznam jednotlivých kolejí s uvedením lů�kové kapacity 

Ubytovací zařízení Adresa Počet lů�ek 

Strahov areál celkem Praha 6, Vaníčkova 7 4 688 

Děčín Děčín, Náro�í 1265/21 85 

Sinkuleho kolej Praha 6, Zikova 702/13 361 

Dejvická kolej Praha 6, Zikova 538/19 97 

Hlávkova kolej Praha 2, Jen�tejnská 1966/2 237 

Podolí (6 bloků) Praha 4, Na Lysině 772/12 1 366 

Bubenečská kolej Praha 6, Terronská 1023/28 534 

Dimitrovova kolej Praha 6, Terronská 694/6 219 

Masarykova kolej Praha 6, Thákurova 1/550 722 

Novoměstská kolej Praha 1, Řeznická 1890/4 68 

Krystal Praha 6, J. Martího 2/407 222 

Celkem  8 599 

 
Tabulka 12.5: Seznam jednotlivých menz s uvedením max. mo�né denní výrobní kapacity jídel 

Název menzy, adresa projektovaná kapacita denní 
výroby jednoho hl. jídla 

skutečná kapacita denní 
výroby jednoho hl. jídla 

STRAHOV, Jezdecká 1, Praha 6 6 000 6 000 

TECHNICKÁ, Jug. partyzánů 3, Praha 6 3 600 3 600 

STUDENTSKÝ DŮM, Bílá 90, Praha 6 4 000 3 300 

PODOLÍ, Na Lysině 12, Praha 4 1 000 1 000 

MASARYKOVA KOLEJ, Thákurova 1, Praha 6 300 300 

 
 
12.1.2 Ostatní činnosti 

SÚZ v rámci podpory studentských aktivit zabezpečuje (s částečnou finanční pomocí rektorátu) 
provoz kopírovacího a vazačského střediska, sběrnu FOTO, sportovi�tě Strahov, studentské Radio 
Strahov, kanceláře studentských organizací, energie a prostory pro studentskou PC síť apod. Pro 
zvý�ení výnosů z doplňkové činnosti rozvíjí cateringové slu�by, činnost kongresového oddělení 
a výrazně zefektivnil výnosy z pronájmů z ubytování třetích osob o prázdninách. 

 
 

12.1.3 Koncepce a rozvoj 
Činnost SÚZ směřuje ke změně Správy účelových zařízení ČVUT na moderní, efektivně fungu-

jící a tr�ně orientovanou správní organizaci, která v�ak v�dy akcentuje plnění svého hlavního poslá-
ní, kterým je poskytování v�estranného zázemí pro studenty ČVUT v Praze. 
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Cíle stanovené pro rok 2001 byly v hlavních záměrech splněny. Hlavním důsledkem bylo zlep�e-
ní stravování i ubytování studentů a výrazný nárůst počtu stravovaných i ubytovaných. 

Pro rok 2002 připravilo vedení SÚZ dal�í prohloubení započatého trendu, který byl stanoven 
v dlouhodoběj�ích záměrech. Na konci roku 2001 bylo rozhodnuto o zru�ení dodavatelského 
zaji�ťování údr�by, zřízení vlastní kapacity údr�by a její nové organizace. Toto opatření přinese 
v dal�ích letech podstatné úspory v nákladech na údr�bu v řádech několika milionů korun. Po 
úspě�né realizaci rekonstrukce bloku 8 na Strahově, rekonstrukci jídelny Strahov, rekonstrukci ÚT, 
elektro, sociálních zařízení a dal�ích akcí, bude tato činnost pokračovat v roz�ířené míře i v roce 
2002. 

Byla zahájena jednání o profinancování nového způsobu výstavby a rekonstrukce ubytovacích 
kapacit formou finančního leasingu. Na leto�ní rok se připravuje rekonstrukce menzy Strahov 
včetně zavedení nové technologie přípravy a následného �okového zchlazení hotových jídel a zříze-
ní centrální recepce areálu Strahov. 

V oblasti gastronomických slu�eb bude SÚZ pokračovat ve zvy�ování jejich úrovně, v zavedení 
bezlimitního stravování, roz�iřování slu�eb o sobotách a nedělích pro studenty i pro doplňkovou 
činnost. Zavedením podávání zchlazovaných jídel vzroste efektivnost výdeje i počet stravovaných, 
včetně mo�nosti prodeje těchto jídel ostatním pra�ským vysokým �kolám či třetím osobám. 

V oblasti ubytovacích slu�eb bude SÚZ dále pokračovat ve zdokonalování pravidel pro 
ubytování studentů, zprůhlednění celého systému, zlep�ení informovanosti studentů i akademických 
funkcionářů. Nadále bude roz�iřována paleta slu�eb pro ubytované studenty, včetně poskytování 
slu�eb informačních (připojení na internet, aktualizace webových stránek s informacemi o cenách, 
pravidlech ubytování a dal�ích potřebných informacích). 

V oblasti podnikatelských činností bude obchodně marketingový úsek dále pokračovat v důsled-
ném vyhledávání volných kapacit pro ubytování, stravování, pronájmu v�ech volných objektů 
a ploch ve správě SÚZ včetně vyhledávání dal�ích podnikatelských aktivit. 

V oblasti provozně ekonomické bude v roce 2002 postupně realizován systém rozpisu a kontroly 
rozpočtu na jednotlivá nákladová střediska a jejich pravidelné vyhodnocování. K tomu bude 
vytvářen a sjednocován integrovaný ubytovací a gastronomický informační systém propojený 
s účetním programem FIS. 

V neposlední řadě SÚZ začal v roce 2001 s vydáváním občasníku �INFO SÚZ�, jeho� první 
číslo vy�lo v říjnu nákladem 10 000 výtisků � tematicky zaměřeným jako pomůcka pro první 
ročníky spolu se základními informacemi o ubytování a stravování studentů. Občasník měl velký 
ohlas a v roce 2002 počítáme s vydáním 3�4 čísel, zaměřených na zlep�ení informovanosti o na�í 
problematice. 

 
 

12.1.4 Investiční a rekonstrukční činnost 
V roce 2001 byly realizovány investiční akce v rozsahu téměř 70 mil. Kč. V rozsahu 61 mil. Kč 

byly uskutečněny stavební investice, z nich� největ�í (41 mil. Kč) byla rekonstrukce bloku 8 na 
buňkový systém. Dále pak následuje obnova fasády na Technické menze v rozsahu 8,4 mil. Kč, 
rekonstrukce malé jídelny menzy Strahov ve vý�i 7,6 mil. Kč, výměna transformátorů v areálu 
Strahov za 1,7 mil. Kč, rekonstrukce ústředního topení na blocích 9�10 na Strahově za 1,3 mil. Kč 
a řada dal�ích drobněj�ích investičních akcí. Vedle toho byla realizována i investiční činnost 
hrazená ze systémových dotací ve vý�i 35,2 mil. Kč (blok 8, Technická menza, Menza Strahov). 

Ve strojních investicích byly realizovány akce v hodnotě 4,6 mil. Kč, které se týkaly obnovy 
a roz�íření automobilového parku a vybavení příslu�ných útvarů výpočetní technikou. Soubě�ně 
s tím byly vybaveny menzy potřebným počítačovým vybavením a programy v hodnotě 4,2 mil. Kč. 

Po prověrce efektivnosti dodavatelsky zaji�ťované údr�by se ukázalo, �e tato forma organizace 
a zaji�ťování údr�by firmou GOGO nevyhovuje realizované koncepci vedení SÚZ. Bylo proto 
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rozhodnuto, aby údr�ba byla v plném rozsahu zaji�ťována vlastní kapacitou, a od 1. 1. 2002 byla 
proto smlouva s firmou GOGO ukončena. Toto opatření přinese vedle značných úspor v nákladech 
i pru�něj�í vyu�ívání kapacity vlastních pracovníků a jejich kontrolu. 

Vedle vlastní kapacity v�ak budou speciální údr�bářské akce zaji�ťovány tak jako doposud doda-
vatelskými firmami při dodr�ení optimální ceny dodávky při jejich výběru. 

 
 

12.1.5 Hlavní úkoly SÚZ pro rok 2002 
V návaznosti na minulé období je hlavním úkolem dal�í zlep�ení a zkvalitnění hlavní činnosti, tj. 

ubytování a stravování studentů, které není mo�né bez zvý�ení výnosů z doplňkové činnosti a nale-
zení dal�ích mo�ností financování, zejména v oblasti rekonstrukcí a nové výstavby kolejí. 
V leto�ním roce připravujeme zahájení výstavby dvou nových bloků z prostředků mimo M�MT, 
a pokud se podaří v rámci ČVUT přijmout tuto koncepci a prosadit mana�erské řízení projektů 
s jasnými pravomocemi a i odpovědností, je reálné je dokončit před začátkem akademického roku 
2003/2004. Uvnitř SÚZ je to pak dokončení přestavby ze strnulé zakonzervované organizace na 
moderní, efektivně fungující a dynamickou správní součást, její� výnosy půjdou zpět do podpory 
hlavní činnosti. 

 
 

12.2  Stipendia 
Stipendia jsou studentům udělována v souladu se Stipendijním řádem ČVUT a fakult. Podle 

stipendijního řádu mohou fakulty udělovat stipendia za vynikající studijní výsledky (označovaná 
také jako prospěchová) a stipendia účelová. Účelové stipendium mů�e být přiznáno za vynikající 
vědecké, výzkumné a dal�í tvůrčí výsledky, za zcela výjimečné studijní výsledky, v případě tí�ivé 
sociální situace studenta, na podporu výměnných studentských projektů (studium na zahraniční 
univerzitě), jako stipendium sportovní apod. Do účelových stipendií jsou zahrnuta i stipendia 
mimořádná � např. vyhlá�ená k různým příle�itostem, výročím apod.  

Největ�í podíl na stipendiích vyplácených ze stipendijního fondu mají stipendia za vynikající 
studijní výsledky.  

 
Tabulka 12.6: Stipendia vyplacená v roce 2001 

 F1 F2 F3 F4 F5  F6 ČVUT 

Stipendium Počet ∅∅∅∅  
Kč/ 
rok 

Počet ∅∅∅∅  
Kč/ 
rok 

Počet ∅∅∅∅  
Kč/ 
rok 

Počet ∅∅∅∅  
Kč/ 
rok 

Počet ∅∅∅∅  
Kč/
rok 

Počet ∅∅∅∅  
Kč/ 
rok 

Vyplacená 
stipendia celkem 

(Kč) 

prospěchové 518 5 038 110 7 673 614 6 188 99 8 170 122 3 467 152 4 197 9 122 920 

účelové 28 6 643 27 5 000 75 3 845 29 3 148 54 6 923 22 4 555 1 174 718 

mimořádné 50 3 000 11 2 727 24 3 000 6 1 670 76 921 - - 332 020 

 
Studenti v�ech fakult mají mo�nost získat stipendia hrazená nejenom z dotace, ale také z mimo-

�kolních prostředků. Jde předev�ím o stipendia Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla a o sti-
pendia poskytovaná Nadací PRECIOSA. Kromě toho tomuto účelu slou�í i dal�í nadace zřízené na 
jednotlivých fakultách, např. Zvoníčkova nadace na Fakultě strojní apod. 

Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla uděloval stipendia poprvé v roce 2000. O udělení 
stipendia rozhoduje Správní rada nadačního fondu a stipendia studentům vyplácí přímo Nadační 
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fond (peníze neprocházejí účetnictvím ČVUT). Přehled o udělených stipendiích Nadačního fondu 
ČVUT Stanislava Hanzla v roce 2001 udává tabulka 12.7. 

 
Tabulka 12.7: Stipendia Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla v roce 2001 

fakulta počet �ádostí počet udělených 
stipendií 

celkem vyplaceno 
Kč 

F1 3 2 14 000 

F2 5 2 8 000 

F3 13 11 66 000 

F4 4 4 24 000 

F5 6 6 34 000 

F6 - - - 

Celkem 31 25 146 000 

 
ČVUT spravuje prostředky, které dostává od Nadace PRECIOSA. Stipendium PRECIOSA mů�e 

získat student kterékoliv fakulty, jistou přednost mají studenti Fakulty strojní. Přehled o stipendiích 
PRECIOSA udělených v roce 2001 uvádí tabulka 12.8.  

 
Tabulka 12.8: Stipendia Nadace PRECIOSA v roce 2001 

fakulta počet �ádostí počet udělených 
stipendií 

celkem vyplaceno 
Kč 

F1 3 3 13 000 

F2 28 22 84 000 

F3 11 7 45 000 

F4 11 9 58 000 

F5 3 2 7 000 

F6 3 2 8 000 

Celkem 59 45 215 000 

 
 
12.3  Vydavatelská činnost v roce 2001 

Výrobu skript, monografií a dal�ích tiskovin a tvorbu výukových a multimediálních programů na 
CD-ROM zaji�ťuje Vydavatelství Českého vysokého učení technického v Praze. Prodejna tech-
nické literatury, která je jeho součástí, nabízí vedle skript, monografií, videoprogramů a multime-
diálních výukových programů na CD-ROM i �iroký sortiment odborné literatury, a to nejen 
studentům v�ech fakult ČVUT, ale i �ir�í veřejnosti. Oddělení redakce a DTP připravuje a redakčně 
i graficky zpracovává dvě periodika � časopisy Pra�ská technika a Acta Polytechnica, vycházející 
6x ročně, dále neperiodický časopis CTU Reports, sborník CTU RAR a sborník Workshop a dal�í 
informační bro�ury a propagační materiály. 
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12.3.1 Redakce a DTP 
V roce 2001 oddělení redakce ve spolupráci s oddělením DTP (elektronická sazba) značně roz�í-

řilo svoji činnost. Redakce od nového roku začala pracovat v nových prostorách Masarykovy koleje 
a v polovině roku sem bylo přesunuto i pracovi�tě DTP, čím� se práce značně zefektivnila. 

Výsledkem společných aktivit bylo redakční a grafické zpracování �esti čísel časopisu ČVUT 
Pra�ská technika včetně speciálního vydání pro GAUDEAMUS, a publikací, které byly do roku 
2000 zaji�ťovány Výpočetním a informačním centrem (VIC). Mezi ně patří 6 čísel odborného 
časopisu v anglickém jazyce Acta Polytechnica a odborné publikace řady CTU, tj. CTU Reports 
(č. 1 a� 4), dvoudílný sborník CTU WORKSHOP a publikace CTU RAR 2000. 

Redakce a DTP zpracovaly nové grafické návrhy obálek. Podílely se i na dal�ích úkolech, 
jakými byly redakční a grafické zpracování propagační bro�ury o ČVUT, grafické zpracování 
Výroční zprávy 2000, grafický návrh a sazba informačního materiálu SÚZ (info SÚZ), grafický 
návrh včetně zaji�tění tisku kalendáře ČVUT na rok 2002, pozvánky, novoročenky, bro�ury, 
inzeráty a dal�í informační a propagační materiály. 

 
 

12.3.2 Výroba 
Výroba skript, monografií a dal�ích tiskovin pro celou �kolu je zaji�ťována ve vlastní tiskárně 

vybavené dvěma ofsetovými a dvěma průtiskovými stroji. Součástí výrobní linky tiskárny je i dobře 
vybavená knihárna. 

V roce 2001 byly vydány a ve vlastní tiskárně vyrobeny 182 tituly skript a 11 monografií, 
celkem 101 147 výtisků. 

 

Ostatní ukazatelé výroby skript a monografií za rok 2001 (2000) 
• Prodejní produkce 98 327 (139 566) výtisků 
• Prodejní produkce 10 953 589 Kč (11 431 984 Kč) 
• Průměrná cena skripta byla 111,40 Kč (82 Kč) 
• Průměrný počet výtisků na titul včetně autorských a povinných výtisků 524 (594) 
• Celková spotřeba papíru činila 46 596 kg 
 

Výroba dal�ích celo�kolských zakázek 
 

Bylo vyrobeno celkem 146 zakázek (126), z nich� uvádíme alespoň některé: 
- časopis Acta Polytechnica: 4x, celkem 308 tiskových stran, 1 100 výtisků, 
- CTU Reports: č. 4, 5, 6 z roku 2000, 
- CTU Reports: speciál (204 strany, 350 výtisků), č. 1 (180 stran, 250 výtisků), č. 2�3 (180 stran, 

250 výtisků), č. 4 (100 stran, 250 výtisků), 
- CTU RAR: 526 tiskových stran, 500 výtisků, 
- CTU Workshop: 1 111 tiskových stran, 1 000 výtisků, 
- Pra�ská technika: 6x, 272 tiskové strany, celkový náklad 12 500 výtisků, 
- Prospektus pro zahraniční studenty (152 strany, 1200 výtisků), 
- Nabídkový katalog patentů a vynálezů ČVUT pro mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 

(72 listů, 200 výtisků), 
- Studijní program (95 stran, 400 výtisků), 
- Informační a propagační materiály pro veletrh GAUDEAMUS (7 bro�ur, v celkovém nákladu 
16 600 výtisků), 

- Informační bro�ury: Rektorský den, Celo�ivotní vzdělávání, Strukturované studium, Zásady 
tvorby audiovizuálních a multimediálních programů, Zásady ediční činnosti, řada pozvánek 
a dal�ích materiálů. 
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Modernizace a obnova strojového vybavení 
Ofsetový tiskařský stroj Ryobi 3200 PFA s oboustranným tiskem 
Sná�ecí zařízení se 42 stanicemi 
 
 
12.3.3 Audiovizuální a technické centrum (AVTC) 
Tvorba AVMM programů 
• Synchrotronové záření � video  
• Základy architektonického kreslení � video  
• Inteligentní dopravní systémy � video  
• Lineární regrese � CD-ROM  
• Stereometrie � řezy, objemy, povrchy � CD-ROM  
• Tomografické zobrazovací metody v lékařství � video 
• Variační principy elastomechaniky II � CD-ROM  
• Analytická geometrie � CD-ROM  
• Reprezentační CD-ROM 
 
Dokumentární videozáznamy 
• Funkční zkou�ky po�árního robota, 19 min., pro F2 
• Slavnostní zasedání Vědecké rady ČVUT 19. 6. 2001 a udělení čestného doktorátu prof. 

Danilevskému, 46 min. 
• Slavnostní zahájení mezinárodní konference �16th International Conference on Production 

Research ICPR � 16� ve �panělském sále a pracovní zahájení konference � F2 ve spolupráci 
s ČSVTS, 150 min. 

 
Zvukové záznamy, přepisy, střih 
• Úprava videoprogramu ČVUT v Praze 
• Zaji�tění přenosu TV obrazu při setkání absolventů ČVUT FEL 
• Ozvučení posluchárny C 215 na F1 a zvukový záznam � Workshop ČVUT 5. 2. 2001 
• Přepis 5 ks audiokazet � �paněl�tina pro F2 
 
Prezentace na výstavách, festivalech a  konferencích 
• Mezinárodní výstava učebních pomůcek Schola Nova 2001 � účast v přípravném výboru, účast 

v doprovodném programu, práce v hodnotitelské komisi soutě�e o nejlep�í exponát, prezentace 
na výstavě (návrh a výroba tří panelů)  

• ASB � Ko�ice 2001 � Mezinárodní filmový festival dokumentární tvorby v oblasti architektury, 
stavebnictví a bydlení � na festival byl poslán jeden videoprogram  

• Mezinárodní festival ACADEMIA film Olomouc � na festival byly poslány dva multimediální 
programy a tři videoprogramy. Oba multimediální programy byly přijaty do soutě�e 

• Mezinárodní festival TECHFILM � práce na přípravě a organizaci festivalu, návrh a výroba 
panelu. Na festival přihlá�eno pět videoprogramů a jeden multimediální program. Do soutě�e 
vybrány tři videoprogramy a jeden multimediální program, dva videoprogramy vybrány do 
informativní projekce 

• Mezinárodní výstava Svět knihy 2001 (návrh a výroba 11 kusů �límců� pro panely vysokých 
�kol) 

• GAUDEAMUS � návrh a výroba panelů pro stánek ČVUT, zpracování prezentace v Power 
Pointu 
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Fotodokumentace 
• Ocenění studentů a pracovníků ČVUT v Praze za rok 2000 � Betlémská kaple, 15. 1. 2001 � 

72 fotografie   
• Mezinárodní veletrh Svět knihy � 32 fotografie, 28 digitálních fotografií 
• Čestný doktorát � Betlémská kaple, 36 fotografií, 50 digitálních fotografií 
• Náv�těva z univerzity v Aachen, 5. 10. 2001 � 36 fotografií 
• Zahájení �kolního roku v Betlémské kapli, 16. 10. 2001 � 36 fotografií 
• Podpis smlouvy se zástupci Prahy 6, 25. 10. 2001 � 24 fotografie 
 
Prodej programů 

V roce 2001 prodáno 428 kusů kazet s videoprogramy a 20 kusů multimediálních programů na 
CD-ROM v celkovém objemu 101 403,70 Kč. 

 
Různé 
• Průbě�ná aktualizace www stránek AVTC adresa: http://web.cvut.cz/ph/avtc/ 
• Aktualizované vydání ceníku AVMM programů 
• Zaji�tění prodeje učebnic matematiky na dnech otevřených dveří 6.�7. 11. 2001, 21. 11. 2001 
• Zpracování podkladů pro rekonstrukci telefonní sítě AVTC  
 
 
12.3.4 Prodejna technické literatury (PTL) 
• Maloobchodní obrat (tr�by) v roce 2001:  12 758 000 Kč 
• Prodej skript a monografií:         9 350 000 Kč  
• Prodej knih a ostatního sortimentu (DČ):    3 408 000 Kč při průměrném zisku 24 % 
• Výukové programy AVTC:            101 403,70 Kč 
 

Prodejna byla uzavřena téměř tři měsíce. Důvodem byl komplexní přechod ve�keré účetní 
agendy a skladového hospodářství na novou verzi FIS. Podařilo se přesunout vět�inu přípravných 
prací na letní měsíce, tak�e nebyl ohro�en servis pro studenty ve zkou�kovém období ani při zahajo-
vání semestrů. Nedota�enost programu a nepřipravenost technické podpory v�ak způsobila řadu 
problémů a mimořádných situací, kdy musel být přeru�en provoz. Z tohoto hlediska se jeví dosa�e-
ný hospodářských výsledek jako velmi dobrý. 

PTL zaji�ťuje podklady pro informační systém ČVUT a rozesílá skripta a monografie v�em 
vědeckým knihovnám, vysokým �kolám a �irokému okruhu zákazníků po celé republice i do 
zahraničí. 
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13.  Rozvoj vysoké �koly v roce 2001 
13.1 Investiční rozvoj vysoké �koly 

 
Přehled čerpání investičních prostředků v roce 2001 (tis. Kč) 

Fakulta/součást investiční z toho prostavěno v roce 2001 dokončeno  

 náklady celkem ze SR z FRIM akcí 

  stavební 139 061 10 811 3 300 7 511 1 

  strojní 51 162 20 940 6 712 14 228 5 

  elektrotechnická 33 769 32 432 21 989 10 443 7 

  jaderná a fyzikálně in�enýrská 15 042 7 249 - 7 249 3 

  dopravní 23 000 399 - 399 - 

  správa účel. zařízení 218 627 95 614 35 229 60 385  7 

  Rektorát 99 183 20 476 - 20 476 3 

  celkem ČVUT 579 844 187 921  67 230 120 691 26 

 
Fakulta stavební 

Zaměřila se zejména na rekonstrukci poslucháren v budově B za 4,5 mil. Kč, na rekonstrukci 
a modernizaci nevyhovujících sociálních zařízení v budově A�D, na modernizaci hlavního elektro-
rozvaděče, na zpracování projektové dokumentace pro náročnou akci Po�ární zaji�tění budov A�D 
a na vestavbu posluchárny v budově D. 

 
Fakulta strojní  

Zahájila a dokončila několik náročněj�ích akcí, mezi které patří rekonstrukce elektroinstalace 
budovy v Horské ulici, rekonstrukce a modernizace pracovi�ť vedení fakulty a přinále�ejícího 
zázemí v přízemí objektů A1 a C1 v Dejvicích, rekonstrukce fasádních oken v přízemí objektů B1 
a C1 v Dejvicích a té� rekonstrukce elektrorozvoden a napájecího vedení pro objekty A1�A2 v Dej-
vicích. 

Akce Rekonstrukce topení v areálu Karlova náměstí neměla v předpokládaném termínu vyřízené 
stavební povolení, a proto OVIČ navrhl M�MT přidělenou dotaci ze státního rozpočtu převést na 
akci fakulty v Dejvicích. 

 
Fakulta elektrotechnická 

K nejdůle�itěj�ím akcím fakulty bezesporu patřila rekonstrukce fasádního oplá�tění monobloku 
s dotací ze SR 15,1 mil. Kč, rekonstrukce stře�ního plá�tě a části vnitřních prostor halových labora-
toří s dotací 5 mil. Kč ze SR a rekonstrukce výtahu v budově B2 � v�echno v Dejvicích.  

Na Karlově náměstí se rekonstrukcí suterénních prostor v budově E získalo 150 m²u�itkové 
plochy pro pracovny zaměstnanců fakulty. Dal�í men�í rekonstrukční akce se realizovaly v budo-
vách A3, A4 a D3. 

 
Fakulta jaderná a fyzikálně in�enýrská 

Stavební činnost se soustředila na přestavbu a nástavbu severního křídla v Trojanově ulici, kte-
rou bylo získáno 16 pracoven pedagogů, 2 fyzikální učebny a dal�í obslu�ní plochy v celkové 
výměře 573 m² PUč. 

Men�í modernizační akce byly realizovány v Břehové ulici a v dislokovaném objektu v Děčíně. 
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Fakulta dopravní 
Z důvodů technických i organizačních (časový posun výběrových řízení, zpracování a schválení 

projektové dokumentace, rozhodnutí památkového úřadu, udělení stavebního povolení) nebylo 
mo�né stavební akce v Horské a Konviktské ulici do listopadu zahájit, a proto odbor výstavby a in-
vestiční činnosti doporučil převod státní dotace 3 mil. Kč na jinou akci v rámci �koly. 

 
Výpočetní centrum 

Původně plánovanou investiční akci v půdních prostorách v Zikově ulici vyře�ilo vedení centra 
úpravami, které si nevy�ádaly pou�ití investičních prostředků. 

 
Správa účelových zařízení 

Nejdůle�itěj�í akcí v roce 2001 byla rekonstrukce dispozic ubytovacích prostor bloku 8 Strahov 
na buňkový systém a s tím související rekonstrukce stře�ního plá�tě, elektroinstalace, sociální 
zařízení a ÚT včetně radiátorů � celkem za cca 57 mil. Kč. ČVUT tak získalo po Masarykově koleji 
dal�í moderní ubytovací objekt. Důle�itou akcí byla také pokračující rekonstrukce současným pod-
mínkám nevyhovujícího fasádního plá�tě na Technické menze v Dejvicích, na kterou se převodem 
z jiných akcí získala systémová dotace 5 mil. Kč. Rekonstrukce malé jídelny v menze Strahov zase 
přispěla k dal�ímu zlep�ení situace ve stravování studentů tohoto areálu. 

Dal�í finanční prostředky byly pou�ity na zpracování projektové dokumentace stavebních akcí 
připravovaných k zahájení v průběhu roku 2002. 

 
Rektorát ČVUT 

Akce Modernizace a úpravy interiéru a dovybavení kanceláří Rektorátu ČVUT, které zahrnovaly 
nejenom modernizaci a úpravy reprezentačních prostor v 1. patře, ale také stavební úpravy vstupní 
části a hlavní vrátnice objektu, výraznou měrou přispěly ke zdůraznění důstojnosti a tradice na�í 
�koly. 

Dal�í akce � Modernizace a úpravy interiérového vybavení v Betlémské kapli � obsahovala 
kromě změny pódia a sedacího nábytku také zlep�ení ozvučení a osvětlení hlavního sálu, a tedy 
mo�nost intenzivněj�ího vyu�ívání a vět�í propagaci �koly u veřejnosti.  

Byla dokončena 1. etapa výstavby sportovního areálu Kotlářka � polyfunkční plocha, příprava 
na instalaci elektrického osvětlení, 1. etapa sadových úprav a také práce podmiňující zahájení 
2. etapy v roce 2002, pro kterou v současnosti probíhá stavební řízení. 

Plánovanou Přestavbu objektu tě�kých laboratoří Juliska na sportovní zařízení nebylo mo�né 
zahájit kvůli nedoře�eným právním problémům. Z toho důvodu se realizovaly jenom potřebné 
průzkumné a projektové práce a připravily podmínky pro veřejnou obchodní soutě� na určení 
dodavatele celé akce. 

 
 

13.1.1 Přehled důle�itěj�ích akcí na realizaci v roce 2002 
F1   Vestavba posluchárny v budově D, Dejvice 

Po�ární zaji�tění budov A�D, Dejvice 
F2   Rekonstrukce topení v areálu Karlovo náměstí 

Příprava pro zřízení počítačových učeben a kabelá� pro sítě CPS, Dejvice a Karlovo 
náměstí 

F3   Pokračování v rekonstrukci části halových laboratoří v Dejvicích 
Rekonstrukce fasádního plá�tě na objektech A3, B2, C3 v Dejvicích 

F4   Dokončení nástavby severního křídla objektu FJFI v Trojanově ulici 
F5   Přípravné a projektové práce pro novou výukovou budovu F5 v Dejvicích 
F6   Rekonstrukce poslucháren a sociálního zařízení a výstavba výtahu v Konviktské ul. 

Výstavba laboratoří dopravní techniky a výtahu, rekonstrukce poslucháren, Horská ul. 
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SÚZ  Dokončení rekonstrukce fasády Technické menzy, Dejvice 
Rekonstrukce elektro a ÚT na blocích 11 a 12, Strahov 
Rekonstrukce instalací v menze Strahov 
Rekonstrukce obvod. plá�tě a gastrotechnologie ve Studentském domě, Dejvice 
Rekonstrukce bloků 9 a 11 na buňkový systém, Strahov 

R   Sportovní areál Kotlářka � 2. etapa, Dejvice 
Přestavba TL Juliska na sportovní zařízení, Dejvice 

 
Přehled předpokládaného čerpání investičních prostředků v roce 2002 (tis. Kč) 
(z údajů k 31. 1. 2002) 

Fakulta/součást investiční z toho k realizaci v roce 2002 

 náklady celkem ze SR z FRIM 

  stavební 126 300 27 900 8 800 19 100 

  strojní 46 800 15 000 - 15 000 

  elektrotechnická 40 500 23 700 - 23 700 

  jaderná a fyzikálně in�enýrská 13 000 13 400 - 13 400 

  architektury 900 000 11 100 10 000 1 100 

  dopravní 23 000 25 000 - 25 000 

  SÚZ 319 000 285 700 94 700 191 000 

  Rektorát 89 800 16 000 - 16 000 

  celkem ČVUT 1 558 400 417 800 113 500 304 300 

 
 
13.2  Zapojení do projektů Fondu rozvoje vysokých �kol  

Fond rozvoje vysokých �kol představuje ka�doročně pro ČVUT významný zdroj finančních 
prostředků. V tabulce 13.1 jsou uvedeny počty podaných a získaných projektů FRV� v roce 2001 
a přidělené finanční prostředky.  

 
Tabulka 13.1:  Projekty FRV� v roce 2001 

Fakulta Počet podaných 
projektů 

Počet udělených 
grantů 

Přidělené IV 
tis. Kč 

Přidělené NIV 
tis. Kč 

ΣΣΣΣ 
tis. Kč 

F1 14 5 891 324 1 215 

F2 23 15 103 1 780 1 883 

F3 65 47 4 205 6 062 10 267 

F4 20 12 1 721 1 229 2 950 

F5 2 1 - 59 59 

F6 7 2 - 53 53 

Rektorát 1 - - - - 

VIC 8 3 105 564 669 

KÚ 1 1 749 36 785 
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ΣΣΣΣ ČVUT 141 86 7 774 10 107 17 881 

Tabulka 13.2 uvádí pro srovnání počet podaných projektů a udělených grantů spolu s udělenými 
finančními prostředky sumárně za celé ČVUT v posledních pěti letech. 
 
Tabulka 13.2: Přehled o projektech FRV� na ČVUT v letech 1997�2001 

Rok Počet 
podaných 
projektů 

Počet 
udělených 

grantů 

Přidělené  
IV  

tis. Kč 

Přidělené  
NIV  

tis. Kč 

ΣΣΣΣ 
tis. Kč 

Prům. vý�e 
příspěvku na 
1 projekt 

tis. Kč 

1997 74 42 8 886 4 831 13 717 326,6 

1998 99 44 6 988 5 656 12 644 287,4 

1999 110 56 10 363 7 447 17 810 318,0 

2000 131 57 10 343 6 698 17 041 299,0 

2001 141 86 7 774 10 107 17 881 207,9 

 
Tabulka 13.3 zachycuje trvalý nárůst počtu podaných projektů FRV� a vývoj po�adovaných 

finančních prostředků od roku 1997. 
 

Tabulka 13.3: Podané projekty FRV� a jejich finanční po�adavky od roku 1997 

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Počet podaných projektů 1 473 1 554 1 788 1 996 2 143 2 472 

Po�adované finanční 
prostředky v tis. Kč 

891 598 861 287 643 632 585 784  525 709 548 361 

 
Grafické znázornění tabulky 13.3: 
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V roce 2001 byl systém financování vysokých �kol doplněn o mo�nost zapojit se do 
Rozvojových programů pro veřejné vysoké �koly, které vypsalo M�MT. ČVUT této mo�nosti 
vyu�ilo a do těchto programů své rozvojové a transformační granty přihlásilo. 

 
Přehled o zapojení ČVUT v Rozvojových programech v minulém roce uvádí následující tabulka 

13.4. 
 

Tabulka 13.4: Zapojení ČVUT do rozvojových programů vypsaných M�MT  

Rozvojové programy pro veřejné vysoké �koly  Počet 
podaných 
projektů 

Počet 
přijatých 
projektů 

Přidělené fin. 
prostředky v tis. 

Kč 

Program podpory bakalářských studijních programů jako 
výraz podpory realizace Boloňské deklarace a Program 
podpory vybraných studijních programů 

 
12+3 

 
9+2 

 
5 645 

Program podpory celo�ivotního vzdělávání 8+1 5+1 1 316 

Program podpory mezinárodní mobility studentů veřejných 
vysokých �kol 

1 1 1 120 

Program podpory studijních programů garantovaných VV� 
a realizovaných na VO� 

0 0 0 

Program podpory rozvoje učitelských vzdělávacích programů 
a jiných vzdělávacích aktivit 

0 0 0 

CELKEM 21+4 15+3 8 081 

 
Tabulka vyjadřuje tu skutečnost, �e některé z projektů se zúčastnily výběrového řízení jak 

v prvním, tak i ve druhém kole.  
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14. Činnost Správní rady Českého vysokého učení 
technického v Praze 

V roce 2001 se uskutečnila dvě zasedání Správní rady Českého vysokého učení technického 
v Praze (dále jen SR). 

 
7. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 25. ledna 2001 
 
s programem: 
1. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání 
2. Rozpočet ČVUT na rok 2000 
3. Příprava rozpočtu ČVUT na rok 2001 
4. Závěrečná zpráva firmy Deloitte & Touche 
5. Příprava dodatků a úprav rámcové smlouvy na dostavbu Vítězného náměstí (informace) 
6. Smlouva o břemenu 
7. Stav příprav přechodu ČVUT na strukturované studium 
8. Různé 
 
a 8. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 13. září 2001 
 
s programem: 
1. Volba předsedy SR 
2. Schválení zápisu ze 7. zasedání SR 
3. Zpráva o činnosti za rok 2000 
4. Zpráva o hospodaření za rok 2000 
5. Rozpočet na rok 2001 
6. Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT na období 2001�2002 
7. Informace rektora ČVUT 
8. Různé 
 

K 6. bodu programu 7. zasedání přijala SR usnesení, ve kterém vyslovuje souhlas se zřízením 
věcného břemene ve prospěch Pra�ské energetiky, a. s. V souladu s tímto usnesením zaslal dne 
30. ledna 2001 předseda SR prof. Dr.h.c. JUDr. Karel Malý, DrSc. �Písemný předchozí souhlas 
SR� rektorovi ČVUT prof. Witzanymu. Tého� dne oznámil předseda SR v souladu s § 15 odst.1 
písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých �kolách, dopisem náměstkovi ministra doc. Ing. Josefu 
Prů�ovi, CSc., vydání tohoto Předchozího písemného souhlasu. 

 

Poznámka k 1. bodu 8. zasedání SR 
S účinností od 6. dubna 2001 jmenoval ministr �kolství, mláde�e a tělovýchovy pány prof. 

Dr.h.c. JUDr. Karla Malého, DrSc., doc. Ing. Karla Sellnera, CSc. a Ing. Pavla Kafku, CSc. členy 
SR ČVUT.  

Proto�e předchozí členství prof. Malého ve SR po dvou letech skončilo, skončilo i jeho funkční 
období jako předsedy SR a bylo nutné znovu zvolit předsedu SR. Jediným navr�eným kandidátem 
byl pan prof. Malý, který kandidaturu přijal. V následující volbě pak byl prof. Malý zvolen 
předsedou SR. 

Zápisy z jednání SR jsou zveřejněny na adrese http://www.inforek.cvut.cz/. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

České vysoké učení technické v Praze, 2002 
Výroční zpráva o činnosti ČVUT v Praze za rok 2001 

 
Zpracoval redakční kolektiv pod vedením  

prorektora prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. 
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