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Jubileum 295 let od založení školy 
V roce 2002 si ČVUT připomnělo 295. výročí svého vzniku. Souhlas českého a uherského krále 

a císaře římského Josefa I. s navrženým veřejným provozováním výuky inženýrského umění v ze-
mích Koruny české, obsažený v císařském reskriptu z 18. ledna 1707, je zakládacím dokumentem 
současného ČVUT. 

Počátky organizované výuky, tzv. inženýrských disciplín v českých zemích, a cesta k postu 
jedné z nejvýznamnějších a nejstarších technických škol v Evropě nebyly nikterak lehké. Úsilí 
směřující posléze k vytvoření české technické vysoké školy bylo nedílnou součástí národního hnutí 
a českých emancipačních snah zejména druhé poloviny 19. století. Generace profesorů 
spoluvytvářela základy moderních technických věd, významně se podílela na zakládání prvních 
českých vědeckých institucí, společností a stavovských spolků - České akademie věd a umění, 
Jednoty matematiků a fyziků, České matice technické, Spolku inženýrů a architektů. Významně 
také přispěla k vytváření české technické terminologie. 

Značný rozvoj prožívala česká technika na konci 19. století, kdy došlo k podstatnému rozšíření 
výuky o další obory a celkový počet studentů dosáhl téměř jednoho tisíce. Česká technika se stávala 
věhlasnou i mezinárodně. Výchovou početné české inteligence byl již tehdy vytvořen důležitý před-
poklad pro růst a rozvoj průmyslové výroby a dopravy v českých zemích a položen základ české 
technické vědě a výzkumu. 

Krátce před 1. světovou válkou studovalo na České vysoké škole technické již téměř 3 000 
studentů a působilo zde 35 profesorů řádných, 25 mimořádných, 52 honorovaných a soukromých 
docentů a téměř 80 asistentů. Počátkem 20. let na tehdy již Českém vysokém učení technickém 
studovalo téměř 7 000 studentů, z toho 2 400 zahraničních. 

Před uzavřením českých vysokých škol na podzim roku 1939 po obsazení Československa 
fašistickým Německem studovalo na ČVUT 4 500 studentů a na 29 katedrách působilo 81 řádných 
a 19 mimořádných profesorů a dalších 800 docentů, asistentů a zaměstnanců. 

Byla to řada výjimečných osobností, jejich vytrvalost, mravní síla, oddanost vědě a pokroku a ta-
ké mimořádné organizační schopnosti, které umožnily překonání řady překážek a krizí, kterými od 
svého vzniku česká technika procházela.  

V průběhu roku 2002 byla uspořádána celá řada významných akcí, které připomněly slavnou 
historii školy a výjimečné osobnosti, které zde působily. 

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. 
rektor 

 

7 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 



1. Úvod 

1. Úvod 
Předkládaná zpráva o činnosti Českého vysokého učení technického v Praze za rok 2002 shrnuje 

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

V následujících kapitolách jsou uvedeny aktivity školy, které zahrnovaly rozsáhlou činnost 
ČVUT v Praze jako technické univerzity výzkumného typu. Vedení školy usilovalo o řízení a pod-
poru těchto aktivit v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT a jeho aktualizací pro rok 2002. 

V roce 2002, podobně jako v letech předchozích, byla činnost univerzity výrazně ovlivněna 
celkovou ekonomickou situací a jejím přímým dopadem na školství a vědu. Ekonomické problémy 
se trvale projevují zejména ve mzdové oblasti. V souvislosti se snahou o zlepšování věkové a kva-
lifikační struktury pracovníků školy byl opětovně upraven mzdový předpis ČVUT a zvýšeny mzdy 
všech zaměstnanců školy. Již třetím rokem získali akademičtí pracovníci mladší než 35 let 
pravidelný zvláštní příplatek. Doplňování akademických i ostatních pracovníků mladými talento-
vanými lidmi zůstává aktuální a trvalou prioritou školy i jejích součástí. Stejně jako v roce 2001 
byla pro rozdělování finančních prostředků součástem školy použita beze změny alokační formule 
MŠMT, takže každá fakulta dostává prostředky státní dotace úměrné jejím výkonům podle pravidel 
MŠMT. 

V oblasti pedagogické byly dokončeny rozsáhlé práce k přípravě strukturovaného studia v sou-
ladu s Boloňskou deklarací, Dlouhodobým záměrem MŠMT a Dlouhodobým záměrem školy. Po 
akreditaci strukturovaného systému studia (bakalářský, magisterský, doktorský) na Fakultě strojní 
v roce 2001 proběhly úspěšně akreditace pro strukturované studium na Fakultě stavební, Fakultě 
elektrotechnické, Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, Fakultě architektury a Fakultě dopravní. 
Další bakalářský studijní obor, se specializací v pedagogice, je akreditován na Masarykově ústavu 
vyšších studií. S přechodem na strukturované studium vzroste důležitost systematického hodnocení 
a řízení kvality pedagogického procesu, jehož základem je zajištění zpětné vazby pomocí jednot-
ných anket studentů. Škola se trvale snaží vytvářet příznivé mikroklima jak pro studenty, tak pro 
všechny pracovníky školy. Počet studentů ČVUT již třetím rokem překračuje 20 000 a zájem o stu-
dium na všech fakultách přesahuje jejich kapacitní možnosti. Počet studentů z ČR na všech 
fakultách v akademickém roce 02/03 opětovně narostl oproti předcházejícímu roku v průměru téměř 
o 4 %. V roce 2002 se přihlásilo ke studiu na ČVUT 13 074 uchazečů, přijato bylo 7 796 studentů, 
avšak zapsalo se jich pouze 5 823. Počet úspěšných absolventů ČVUT (v bakalářském a magister-
ském studiu) dosáhl v roce 2002 čísla 1 870, což je sice o téměř 5 % méně než v roce 2001, 
nicméně od roku 1997 je tento stav víceméně ustálený. V posledních letech dochází na všech 
fakultách k výraznému nárůstu počtu studujících cizinců. Ve srovnání s minulým rokem činí nárůst 
40 %. Celkově studuje na ČVUT 844 cizinců (nejvíce, 376, na Fakultě elektrotechnické). S jejich 
celkovým počtem však stále nemůžeme být spokojeni. 

Významnou součástí práce univerzity je výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost. Financování 
této činnosti na ČVUT je vícezdrojové. V centru zájmu jsou výzkumné záměry, grantové soutěže, 
výzkumná centra v rámci programu MŠMT, Výzkumná centra ČVUT, zahraniční spolupráce, 
prestižní publikace a provázání výzkumu s praxí. Stejně jako v předchozím roce bylo i v roce 2002 
jednou z hlavních součástí vědecké a výzkumné činnosti řešení výzkumných záměrů, které předsta-
vují významnou část institucionálního financování vědy. Celkem bylo řešeno 31 výzkumných 
záměrů. Na vědeckých výkonech školy se významně podílela tři Výzkumná centra (VC spalovacích 
motorů a automobilů Josefa Božka, VC aplikované kybernetiky, VC pro strojírenskou výrobní 
techniku a technologii) a spolupráce v dalších centrech jiných vysokých škol. V roce 2002 byla 
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1. Úvod 

rovněž založena 2 Výzkumná centra ČVUT (VC průmyslového dědictví a Ústav technické a experi-
mentální fyziky). Vědecká aktivita pracovníků ČVUT byla v roce 2002 opětovně podpořena 
finančním oceněním nejlepších jednotlivců i tvůrčích kolektivů. V roce 2002 došlo rovněž k vý-
znamnému nárůstu publikační aktivity, ve srovnání s předcházejícím rokem o 13 %. Poněkud 
problematickou oblastí je úspěšnost doktorského studia, i když se počet jeho absolventů zvýšil 
téměř o 40 %. Ke zvýšení transferu výsledků vědecko-výzkumné činnosti do praxe se dále doplňo-
val nabídkový katalog ČVUT na webových stránkách. 

V oblasti mezinárodní spolupráce byl v roce 2002 zachován přibližně stejný počet řešených pro-
jektů EU pro vzdělávání a přípravu na povolání. Mírně se zvýšil počet vyslaných studentů (o 8 %) 
a počty výjezdů akademických pracovníků (o 10 %). Počet registrovaných příjezdů hostů je zhruba 
poloviční než výjezdů. Počet výjezdů akademických pracovníků je téměř dvojnásobný k jejich 
celkovému stavu, počet výjezdů studentů se však dosud týká jen malé části posluchačů. ČVUT 
trvale rozšiřuje počet smluv dvoustranné spolupráce s významnými světovými univerzitami. Na 
školní úrovni je evidováno 69 smluv. Podrobnější údaje jsou uvedeny v kapitole 9.  

ČVUT trvale věnuje mimořádnou pozornost a značné finanční prostředky rozvoji informačních 
a komunikačních technologií. V posledních třech letech došlo k výraznému nárůstu počtu počítačů 
zapojených do sítě ČVUT (v současnosti 17 250 počítačů, z toho 7 129 na studentských kolejích) 
a jejím prostřednictvím k celosvětovým informačním zdrojům. Výpočetní a informační centrum 
zabezpečuje trvalý růst kvality a rychlosti připojení. V roce 2002 došlo k výraznému rozšíření celo-
školského informačního systému, zejména čtyř základních komponent informačního systému na 
všech součástech ČVUT (Finanční informační systém, Pracovníci, mzdy a sociální věci, Studium, 
Věda a výzkum, vnější styky). Komponenta Studium byla převedena na moderní webovou techno-
logii, podobně se převádí komponenta Věda a výzkum, vnější styky. V oblasti informačních zdrojů 
došlo k propojení dokumentografických databází a k rozšíření nabídky elektronických informačních 
zdrojů. Během roku 2002 byla realizována kompletní přestavba páteřní sítě ČVUT na gigabitovou 
technologii. Výpočetní a informační centrum udržovalo provoz superpočítačového komplexu 
a instalovalo nové verze licenčních programů pro náročné uživatele. V souladu s dlouhodobým 
záměrem byla značná pozornost věnována rozvoji distančního vzdělávání a e-learningu. K zajištění 
dalšího rozvoje využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání bylo v roce 2002 
zřízeno ve Vydavatelství ČVUT Centrum podpory výuky. 

V oblasti výstavby byla věnována trvalá pozornost přípravám výstavby na Vítězném náměstí. 
V roce 2002 byly realizovány významné investice v rámci fakult (např. nová posluchárna na FSv, 
řada rekonstrukcí v areálech Karlovo náměstí, Trojanova ulice apod. a akce vyvolané zatopením 
prostorů v Tróji), zejména však komplexní rekonstrukce a modernizace gastronomického úseku 
v Menze Strahov a dalších objektů Správy účelových zařízení. Dokončena byla 1. stavba sportovní-
ho areálu ČVUT Kotlářka a byla zahájena přestavba laboratoří Juliska na sportovní zařízení. 
Podrobnější údaje jsou uvedeny v kapitole 13.  

Vedení ČVUT věnuje všem výše uvedeným záležitostem 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 dalšímu rozvoji a věří, že aktivity celé školy vedou 
k posílení jejího postavení největší technické univerzity v naší republice a významné výzkumné 
univerzity v evropském měřítku. 
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2. Organizační schéma ČVUT 

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

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

 
2.1 Fakulty 
Fakulta stavební             (FSv, F1) 
Fakulta strojní       (FS, F2) 
Fakulta elektrotechnická      (FEL, F3) 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská    (FJFI, F4) 
Fakulta architektury       (FA, F5) 
Fakulta dopravní       (FD, F6) 
 
2.2 Vysokoškolské ústavy 
Kloknerův ústav      (KÚ, Ú1) 
Masarykův ústav vyšších studií    (MÚVS, Ú2) 
Ústav biomedicínského inženýrství    (ÚBMI, Ú3) 
 
2.3 Jiná pracoviště 
Výpočetní a informační centrum    (VIC, P1) 
Podnikatelské a inovační centrum    (BIC, P3) 
Výzkumné centrum průmyslového dědictví   (VCPD, P4) 
Ústav technické a experimentální fyziky   (ÚTEF, P5) 
 
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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3. Složení orgánů ČVUT  

3. Složení 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. Dalšími 
orgány ČVUT jsou Správní rada ČVUT a kvestor ČVUT. Složení těchto orgánů v roce 2002 bylo 
následující: 

 
3.1 Akademický senát ČVUT 
Ing. Jaromír SODOMKA, CSc., předseda  
doc. RNDr. Jaroslav ČERNÝ, CSc., místopředseda 
Ing. David BÁRTA, místopředseda 
  
doc. Ing. Josef ADAMEC, CSc. 
Ing. Jaroslava BABÁNKOVÁ 
doc. Ing. Jan BÍLEK, CSc.    
doc. Ing. Pavel FIALA, CSc. 
Ing. Josef GERNDT 
prof. Ing. Vladimír HAASZ, CSc.  
Ing. Milan HANINGER, CSc. 
prof. Ing. Václav HLAVÁČ, CSc. 
doc. PhDr. Mária JÁNEŠOVÁ, CSc. 
doc. Ing. Ivo KVASNIČKA, CSc. 
prof. Ing. arch. Ladislav LÁBUS 
doc. Ing. Jiří MÁCA, CSc. 
doc. Ing. Rudolf POHL, CSc. 
doc. PhDr. Jiří SEMERÁD, CSc. 
Ing. Miroslav SÝKORA 
Ing. Ivo ŠIMŮNEK, CSc. 
prof. Ing. arch. Vladimír ŠLAPETA, DrSc. 
prof. Mgr. Jan TOMAN, DrSc. 
RNDr. Dušan VOPÁLKA, CSc. 
  
Radek DOBIÁŠ 
Lukáš FILIP 
Martin HAWELKA 
Michal HOŠEK 
Ing. Marta KOPINCOVÁ 
Čestmír KŘÍŽ 
Libor LACINA 
David MUSIL 
Hana SEDMIDUBSKÁ 
Ing. Martin SOUKUP 
Ing. David ŠIMEK 
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3.2 Rektor ČVUT 
prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc. 
 
3.2.1  Prorektoři 
prof. Ing. Vladimír STEJSKAL, CSc. – pro pedagogickou činnost  
prof. Ing. Václav HAVLÍČEK, CSc. – pro rozvoj ČVUT 
prof. Ing. Ladislav MUSÍLEK, CSc. – pro vědeckou a výzkumnou činnost 
prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc. – pro zahraniční styky 
prof. Ing. arch. Arnošt NAVRÁTIL, CSc. – pro výstavbu ČVUT 
prof. Ing. František VEJRAŽKA, CSc. – pro vnější vztahy 
 
3.3 Vědecká rada ČVUT 
prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc., předseda  
prof. Ing. arch. Bohumil FANTA, CSc.  
prof. Ing. Miloslav HAVLÍČEK, DrSc.  
prof. Ing. Václav HAVLÍČEK, CSc. 
prof. Ing. Josef JÍRA, CSc. 
doc. Ing. Tomáš KLEČKA, CSc.  
prof. Ing. Vladimír KUČERA, DrSc.  
doc. Ing. Ladislav LAMBOJ, CSc.  
prof. Ing. Jan MACEK, DrSc.  
prof. Ing. Josef MACHÁČEK, DrSc.  
prof. Ing. Petr MOOS, CSc.  
prof. Ing. Viliam MÚČKA, DrSc.  
prof. Ing. Ladislav MUSÍLEK, CSc.  
prof. Ing. arch. Arnošt NAVRÁTIL, CSc.  
doc. Ing. Lubomír OHERA, CSc.  
prof. Ing. Adolf PATERA, DrSc.  
doc. Ing. Jan PETR, DrSc.  
prof. Ing. Vladimír STEJSKAL, CSc.  
prof. Ing. arch. Vladimír ŠLAPETA, DrSc.  
prof. Ing. Jan UHLÍŘ, CSc. 
prof. Ing. František VEJRAŽKA, CSc.  
prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc.  
prof. RNDr. František VODÁK, DrSc.  
prof. Ing. Miroslava VRBOVÁ, CSc.  
prof. Ing. Pavel ZÍTEK, DrSc.  
prof. Ing. Petr ZUNA, CSc.  
Ing. Josef BENEŠ, CSc.  
prof. RNDr. Josef JANČÁŘ, CSc.  
Ing. Karel JUNGWIRTH, DrSc.  
prof. Ing. arch. Miroslav MASÁK 
prof. Ing. Jiří NIEDERLE, DrSc. 
prof. Ing. Aleš PROCHÁZKA, CSc. 
plk. doc. Ing. Václav PŘENOSIL, CSc. 
doc. MUDr. Štěpán SVAČINA, CSc. 
Ing. Karel ŠPERLINK, CSc. 
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Ing. Aleš TOMEC 
prof. Ing. Radim VLČEK, CSc. 
doc. JUDr. Vladimír VOPÁLKA 
prof. Ing. Zdeněk VOSTRACKÝ, DrSc. 
prof. RNDr. Jiří ZLATUŠKA, CSc. 
prof. Dr. Ing. Vladimír BLAŽEK, mimořádný člen 
 
3.4 Disciplinární komise ČVUT 
Ing. Petr BOUŠKA, CSc., předseda 
Ing. Daniel DOBIÁŠ 
Ing. Roman KREIM 
Ing. Romana PLISCHKOVÁ 
Ing. Petr SCHREIB 
Ing. Jitka SKŘIVÁNKOVÁ 
 
Náhradníci: 
Mgr. Petr DURDÍK 
prof. Ing. Milan HOLICKÝ, DrSc. 
Ing. Jaromír ŠÍDA 
Ing. Jan ZEMAN 
 
3.5 Správní rada ČVUT 
prof. Dr.h.c. JUDr. Karel MALÝ, DrSc., předseda  
Ing. arch. Jan FIBIGER, CSc. 
Ing. Jindřich HESS 
Ing. František HRONEK, CSc. 
Ing. Petr HUTLA  
Ing. Bořivoj KAČENA 
Ing. Pavel KAFKA, CSc. 
Ing. arch. Jan KASL   
Ing. Vladimír KOLMAN 
Ivo MATHÉ 
Ing. Václav MATYÁŠ 
JUDr. Jana PEŠKOVÁ 
Ing. Václav PETŘÍČEK 
doc. Ing. Karel SELLNER, CSc. 
JUDr. Ing. Jiří ŠPIČKA 
 
3.6 Kvestor ČVUT 
doc. Ing. Zdeněk VOSPĚL, CSc. 
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4. Studijní a pedagogická činnost  

4. Studijní a pedagogická činnost  
Pedagogická činnost je hlavní činností školy. Snahou vedení ČVUT je těsně propojit peda-

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

 
4.1 Studijní programy 
Přehled studijních programů uskutečňovaných na ČVUT v roce 2002 uvádějí tabulky 4.1.1 a 4.1.2. 
 
Tabulka 4.1.1: Počty studijních programů a oborů ČVUT 

Skupiny  
oborů 

Kód skupiny 
kmenových oborů 

 
Studijní programy/obory 

 
Σ 

           bak.               mag.               dokt.  

Technické vědy  
a nauky 

21 až 39        12/38              14/120              9/52 35/210 

Ekonomie 62           0                     1/1                      0 1/1 

Pedagogika, 
učitelství 

75         1/1                      0                       0 1/1 

Celkem           13/39             15/121                9/52 37/212 

 
Tabulka 4.1.2: Přehled o akreditovaných studijních programech na ČVUT (stav k 31. 12. 2002) 

Fakulta/ 

ústav 

bakalářský 
studijní program 

 
obory 

magisterský 
studijní program 

 
obory 

doktorský 
studijní program 

 
obory 

F1 5 11 8 11 + 22* 2 9 

F2 1 6 1 13 + 13* 1 14 

F3 2 8 4 12 + 24* 1 15 

F4 1 4 1 5 + 5* 1 5 

F5 1 1 1 2 + 1* 1 4 

F6 2 7 2 4 + 9* 2 3 

MÚVS 1 1 0 0 0  

KÚ 0 0 0 0 1 2 

ČVUT 13 39 17 47 + 74* 9 52 
 
* magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program 
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Tabulka 4.1.3: Seznam akreditovaných a reakreditovaných studijních programů k 31. 12. 2002  
 

Fakulta stavební 
 
1. Prodloužení platnosti akreditace 

Standardní doba 
studia 

v akad. rocích 

 
Název studijního 

programu 

 
Název studijního 

oboru 

Bc. Mgr. PhD. 

 
Forma 

 
Platnost 

do 

Realizace pozemních  
a inženýrských staveb 

3,5   P 20. 7. 06 Stavebnictví 

Stavební management 3,5   P 20. 7. 06 

Geodézie a kartografie Katastr nemovitostí 3,5   P 2002 

Pozemní stavby a konstrukce  5,5 
(3,0) 

 P 20. 7. 10  
(20. 7. 05) 

Konstrukce a materiál  5,5 
(3,0) 

 P 20. 7. 10  
(20. 7. 05) 

Konstrukce a dopravní stavby  5,5 
(3,0) 

 P 20. 7. 10  
(20. 7. 05) 

Vodní hospodářství a vodní 
stavby 

 5,5 
(3,0) 

 P 20. 7. 10  
(20. 7. 05) 

Inženýrství životního prostředí  5,5 
(3,0) 

 P 20. 7. 10  
(20. 7. 05) 

Podnikání a řízení ve stavebnictví  5,5 
(3,0) 

 P  20. 7. 10  
(20. 7. 05) 

Systémové inženýrství ve 
stavebnictví a investiční výstavbě 

 5,5 
(3,0) 

 P 20. 7. 10  
(20. 7. 05) 

Management a ekonomika  5,5 
(3,0) 

 P 20. 7. 10  
(20. 7. 05) 

Stavební inženýrství 

Pozemní stavby a konstrukce (Aj)  5,5  P 20. 7. 10 

Pozemní stavby  
a architektura 

Pozemní stavby a architektura  6,0 
(3,0) 

 P 20. 7. 08  
(20. 7. 05) 

Geodézie a kartografie Geodézie a kartografie  5,5 
(3,0) 

 P 20. 7. 10  
(20. 7. 05) 

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

Systémové inženýrství ve 
stavebnictví a investiční výstavbě 

  3,0 P,K 20. 7. 05 

Ekonomika a řízení ve 
stavebnictví 

  3,0 P,K 20. 7. 09 

Fyzikální a materiálové 
inženýrství 

  3,0 P,K 20. 7. 09 

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

Pozemní stavby   3,0 P,K 20. 7. 09 

Vodní hospodářství a vodní 
stavby 

  3,0 P,K 20. 7. 09 

Stavební inženýrství 

Matematika ve stavebním 
inženýrství 

  3,0 P,K 20. 7. 09 

Geodézie a kartografie Geodézie a kartografie   3,0 P,K 20. 7. 09 
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4. Studijní a pedagogická činnost  

Čísla v závorkách označují standardní dobu studia a dobu platnosti akreditace pro navazující 
magisterské studijní programy. 
 
2. Udělení akreditace 

Standardní doba 
studia 

v akad. rocích 

 
Název studijního 

programu 

 
Název studijního 

oboru 

Bc. NMgr. Ph.D. 

 
Forma 

 
Platnost 

do 

Civil Engineering Building Structures 4,0   P 15. 8. 10 

Geodézie a kartografie Geodézie a kartografie 4,0   P 15. 8. 10 

Informační systémy ve stavebnictví 4,0   P 15. 8. 10 

Inženýrství životního prostředí 4,0   P 15. 8. 10 

Konstrukce a dopravní stavby 4,0   P 15. 8. 10 

Konstrukce pozemních staveb 4,0   P 15. 8. 10 

Management a ekonomika ve 
stavebnictví 

4,0   P 15. 8.10 

Stavební inženýrství 

Vodní hospodářství a vodní stavby 4,0   P 15. 8. 10 

Architektura  
a stavitelství 

Architektura a stavitelství 4,0   P 15. 11. 07 

Budovy a prostředí Budovy a prostředí  1,5  P 15. 8. 05 

Building and 
Environment 

Building and Environment  1,5  P 15. 8. 05 

Building Structures  1,5  P 15. 8. 05 Civil Engineering 

Computational Engineering in 
Advanced Design 

 1,5  P 15. 8. 05 

Geodézie a kartografie Geodézie a kartografie  1,5  P 15. 8. 05 

Informační systémy ve stavebnictví  1,5  P 15. 8. 05 

Inženýrství životního prostředí  1,5  P 15. 8. 05 

Konstrukce a dopravní stavby  1,5  P 15. 8. 05 

Konstrukce pozemních staveb  1,5  P 15. 8.05 

Management a ekonomika ve 
stavebnictví 

 1,5  P 15. 8. 05 

Projektový management  
a inženýring 

 1,5  P 15. 8. 05 

Stavební inženýrství 

Vodní hospodářství a vodní stavby  1,5  P 15. 8. 05 

Architektura  
a stavitelství 

Architektura a stavitelství  2,0  P 15. 11. 06 
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Fakulta strojní 
 
1. Prodloužení platnosti akreditace 

Standardní doba 
studia 

v akad. rocích 

 
Název studijního 

programu 

 
Název studijního 

oboru 

Bc. Mgr. Ph.D.

 
Forma 

 
Platnost 

do 

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

Informační a automatizační 
technika 

4,0   P,K 27. 2. 09 

Technika životního prostředí, 
tepelná a procesní technika 

4,0   P,K 27. 2. 09 

Výrobní technika 4,0   P,K 27. 2. 09 

Aplikovaná mechanika pro 
bakaláře 

4,0   P,K 27. 2. 09 

Strojírenství 

Strojírenská technologie  
a management 

4,0   P,K 15. 11. 09 

Procesní inženýrství   5,5 
(2,0) 

 P,K 27. 2. 12  
(27. 2. 05) 

Inženýrská mechanika  
a mechatronika 

  5,5 
(2,0) 

 P,K 27. 2. 12  
(27. 2. 05) 

Letadlová technika   5,5 
(2,0) 

 P,K 27. 2. 12  
(27. 2. 05) 

Biomedicinské a rehabilitační 
inženýrství 

  5,5 
(2,0) 

 P,K 27. 2. 12  
(27. 2. 05) 

Materiálové inženýrství   5,5 
(2,0) 

 P,K 27. 2. 12  
(27. 2. 05) 

Technika životního prostředí   5,5 
(2,0) 

 P,K 27. 2. 12  
(27. 2. 05) 

Strojní inženýrství 

Energetické stroje a zařízení  5,5 
(2,0) 

 P,K 27. 2. 12  
(27. 2. 05) 

Přístrojová a řídící technika  5,5 
(2,0) 

 P,K 27. 2. 12  
(27. 2. 05) 

Dopravní a manipulační technika   5,5 
(2,0) 

 P,K 27. 2. 12  
(27. 2. 05) 

Výrobní stroje a zařízení   5,5 
(2,0) 

 P,K 27. 2. 12  
(27. 2. 05) 

Řízení a ekonomika průmyslu   5,5 
(2,0) 

 P,K 9. 4. 12  
(9. 4. 05) 

Matematické modelování 
v technice 

  5,5 
(2,0) 

 P,K 9. 4. 12  
(9. 4. 05) 

 

Výrobní inženýrství   5,5 
(2,0) 

 P,K 15. 11. 12  
(15. 11. 05) 

Strojní inženýrství Materiálové inženýrství   3,0 P,K 27. 2. 09 

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

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

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

20 



4. Studijní a pedagogická činnost  

 Procesní technika  
a zpracovatelské systémy 

  3,0 P,K 27. 2. 09 

 Strojírenská technologie   3,0 P,K 27. 2. 09 

 Technika prostředí   3,0 P,K 27. 2. 09 

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

 Mechanika tuhých a poddajných 
těles a prostředí 

  3,0 P,K 27. 2. 09 

 Biomechnika   3,0 P,K 27. 2. 09 

 Termomechanika a mechanik 
a tekutin 

  3,0 P,K 27. 2. 09 

 Technická kybernetika   3,0 P,K 27. 2. 09 

 Řízení a ekonomika průmyslu   3,0 P,K 9. 4. 05 

 Matematické a fyzikální 
inženýrství 

  3,0 P,K 9. 4. 09 

 
Čísla v závorkách označují standardní dobu studia a dobu platnosti akreditace pro navazující 

magisterské studijní programy. 
 

Fakulta elektrotechnická 
 
1. Prodloužení platnosti akreditace 

Standardní doba 
studia 

v akad. rocích 

 
Název studijního 

programu 

 
Název studijního 

oboru 

Bc. Mgr. Ph.D
. 

 
Forma 

 
Platnost 

do 

Elektronika a sdělovací technika 3,5   P,K 30. 09. 08 

Kybernetika a měření 3,5   P,K 30. 09. 08 

Silnoproudá elektrotechnika 3,5   P,K 30. 09. 08 

Elektrotechnika  
a informatika  * 

Výpočetní technika 3,5   P,K 30. 09. 08 

Elektrotechnika  
a informatika  * 

 

Ekonomika a řízení 
elektrotechniky a energetiky 

  5,5 
(2,5) 

 P,K 30. 9. 10  
(30. 9. 06) 

 Elektroenergetika   5,5 
(2,5) 

 P,K 30. 9. 10  
(30. 9. 06) 

 Elektrické stroje, přístroje  
a pohony 

  5,5 
(2,5) 

 P,K 30. 9. 10  
(30. 9. 06) 

 Elektronika   5,5 
(2,5) 

 P,K 30. 9. 10  
(30. 9. 06) 

 Letecké informační a řídící 
systémy 

  5,5 
(2,5) 

 P,K 30. 9. 10  
(30. 9. 06) 

 Měření a přístrojová technika   5,5 
(2,5) 

 P,K 30. 9. 10  
(30. 9. 06) 

 Radioelektronika   5,5 
(2,5) 

 P,K 30. 9. 10  
(30. 9. 06) 

 Technická kybernetika   5,5 
(2,5) 

 P,K 30. 9. 10  
(30. 9. 06) 
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 Technologické systémy  5,5 
(2,5) 

 P,K 30. 9. 10  
(30. 9. 06) 

 Telekomunikační technika  5,5 
(2,5) 

 P,K 30. 9. 10  
(30. 9. 06) 

 Výpočetní technika  5,5 
(2,5) 

 P,K 30. 9. 10  
(30. 9. 06) 

 Biomedicinské inženýrství  5,5 
(2,5) 

 P,K 31. 10. 10  
(31. 10. 06) 

Akustika   3,0 P,K 30. 9. 06 

Elektrické stroje, přístroje  
a pohony 

  3,0 P,K 30. 9. 06 

Elektroenergetika   3,0 P,K 30. 9. 06 

Řízení a ekonomika průmyslu   3,0 P,K 30. 9. 06 

Telekomunikační technika   3,0 P,K 30. 9. 06 

Elektrotechnika  
a informatika  * 

Elektronika   3,0 P,K 30. 9. 10 

Elektrotechnologie a materiály   3,0 P,K 30. 9. 10 

Fyzika plazmatu   3,0 P,K 30. 9. 10 

Informatika a výpočetní 
technika 

  3,0 P,K 30. 9. 10 

Měřící technika   3,0 P,K 30. 9. 10 

Radioelektronika   3,0 P,K 30. 9. 10 

Řídící technika a robotika   3,0 P,K 30. 9. 10 

Teoretická elektrotechnika   3,0 P,K 30. 9. 10 

Umělá inteligence  
a biokybernetika 

  3,0 P,K 30. 9. 10 

Elektrotechnika  
a informatika  * 

Matematické inženýrství   3,0 P,K 30. 9. 10 
 

Čísla v závorkách označují standardní dobu studia a dobu platnosti akreditace pro navazující ma-
gisterské studijní programy. 

 
2. Udělení akreditace 

 
Standardní doba 

studia 
v akad. rocích 

 
Název studijního 

programu 

 
Název studijního 

oboru 

Bc. NMgr. Ph.D.

 
Forma 

 
Platnost 

do 

Elektronika a sdělovací technika 3,0   P,K 30. 9. 08 

Kybernetika a měření 3,0   P,K 30. 9. 08 

Silnoproudá elektrotechnika 3,0   P,K 30. 9. 08 

Elektrotechnika  
a informatika  * 

Výpočetní technika 3,0   P,K 30. 9. 08 

Elektrotechnika  
a informatika * 

Elektronika  2,0  P,K 30. 9. 06 

 Ekonomika a řízení energetiky  
a elektrotechniky 

 2,0  P,K 30. 9. 06 
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 Kybernetika a měření  2,0  P,K 30. 9. 06 

 Silnoproudá elektrotechnika  2,0  P,K 30. 9. 06 

 Telekomunikace a radiotechnika  2,0  P,K 30. 9. 06 

 Výpočetní technika  2,0  P,K 30. 9. 06 

 Elektronika  3,0  P,K 30. 9. 06 

 Ekonomika a řízení energetiky  
a elektrotechniky 

 3,0  P,K 30. 9. 06 

 Kybernetika a měření  3,0  P,K 30. 9. 06 

 Silnoproudá elektrotechnika  3,0  P,K 30. 9. 06 

 Telekomunikace a radiotechnika  3,0  P,K 30. 9. 06 

 Výpočetní technika  3,0  P,K 30. 9. 06 
 
*studium probíhá také v anglickém jazyce 
 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT 
 
1. Prodloužení platnosti akreditace a rozšíření akreditace 

Standardní doba 
studia v akad. rocích 

 
Název studijního 

programu 

 
Název studijního 

oboru 
Bc. Mgr. Ph.D.

 
Forma 

 
Platnost 

do 

Fyzikální inženýrství 3,5   P 31. 5. 08 

Inženýrská informatika 3,5   P 31. 5. 08 

Jaderné inženýrství 3,5   P 31. 5. 08 

Matematické inženýrství 3,5   P 31. 5. 08 

Aplikace přírodních 
věd 

Jaderně chemické inženýrství 3,0   P 31. 5. 06 

Fyzikální inženýrství   5,0 
(3,0) 

 P 31. 5. 10  
(31. 5. 08) 

Inženýrská informatika   5,0 
(3,0) 

 P 31. 5. 10  
(31. 5. 08) 

Jaderně chemické inženýrství   5,0 
(3,0) 

 P 31. 5. 10  
(31. 5. 08) 

Jaderné inženýrství   5,0 
(3,0) 

 P 31. 5. 10  
(31. 5. 08) 

Aplikace přírodních 
věd 

Matematické inženýrství   5,0 
(3,0) 

 P 31. 5. 10  
(31. 5. 08) 

Fyzikální inženýrství   3,0 P,K 31. 5. 10 

Jaderné inženýrství   3,0 P,K 31. 5. 10 

Matematické inženýrství   3,0 P,K 31. 5. 10 

Jaderná chemie   3,0 P,K 31. 5. 06 

Aplikace přírodních 
věd* 

Analytická chemie   3,0 P,K 31. 5. 04 
 

Čísla v závorkách označují standardní dobu studia a dobu platnosti akreditace pro navazující ma-
gisterské studijní programy. 
* studium probíhá také v anglickém jazyce 
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Fakulta architektury 
 
1. Prodloužení platnosti akreditace 

Standardní doba 
studia 

v akad. rocích 

 
Název studijního 

programu 

 
Název studijního 

oboru 

Bc. Mgr. Ph.D.

 
Forma 

 
Platnost 

do 

Architektura  
a urbanismus 

Architektura 3,0   P 30. 9. 08 

Architektura  6,0  
 (2) 

 P 15. 8. 10  
(30. 9. 06) 

Architektura  
a urbanismus 

Prostorové plánování  6,0  P 15. 8. 10 

Architektura  
a urbanismus 

Dějiny architektury 
 a rekonstrukce památek 

  3,0 P,K 15. 8. 10 

Teorie architektonické tvorby   3,0 P,K 15. 8. 10 

Urbanismus a územní plánování   3,0 P,K 15. 8. 10 

Architektura  
a urbanismus 

Architektura a pozemní 
stavitelství 

  3,0 P,K 30. 9. 06 

 
Čísla v závorkách označují standardní dobu studia a dobu platnosti akreditace pro navazující ma-
gisterské studijní programy. 

 
Fakulta dopravní 
 
1. Prodloužení platnosti akreditace  

Standardní doba 
studia 

v akad. rocích 

 
Název studijního 

programu 

 
Název studijního 

oboru 

Bc. Mgr. Ph.D.

 
Forma 

 
Platnost 

do 

Logistika v dopravě  
a telekomunikacích 

3,5   P,K 15. 08. 07 Dopravní technologie 
a spoje 

Profesionální pilot 3,5   P,K 01. 02. 06 

Automatizace v dopravě  
a telekomunikacích 

 5,5 
(3,0) 

 P,K 15. 8. 10   
(15. 8. 07) 

Dopravní infrastruktura v území  5,5 
(3,0) 

 P,K 15. 8. 10   
(15. 8. 07) 

Management a ekonomika 
dopravy a telekomunikací 

 5,5 
(3,0) 

 P,K 15. 8. 10   
(15. 8. 07) 

Dopravní inženýrství 
a spoje 

Provoz a řízení letecké dopravy  5,5 
(3,0) 

 P,K 15. 8. 10   
(15. 8. 07) 

Inženýrská 
informatika 

Inženýrská informatika v dopravě 
a spojích 

  3,0 P,K 31. 12. 10 

Dopravní systémy a technika   3,0 P,K 31. 12. 10 Technika  
a technologie  
v dopravě a spojích Technologie a management  

v dopravě a telekomunikacích 
  3,0 P,K 31. 12. 10 

 

Čísla v závorkách označují standardní dobu studia a dobu platnosti akreditace pro navazující ma-
gisterské studijní programy. 
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2. Udělení akreditace  

Standardní doba 
studia 

v akad. rocích 

 
Název studijního 

programu 

 
Název studijního 

oboru 

Bc. NMgr. Ph.D.

 
Forma 

 
Platnost 

do 

Automatizace a informatika 4,0   P,K 15. 8. 08 

Dopravní systémy a technika 4,0   P,K 15. 8. 08 

Letecká doprava 4,0   P,K 15. 8. 08 

Management a ekonomika 
dopravy a telekomunikací 

4,0   P,K 15. 8. 08 

Technika  
a technologie  
v dopravě a spojích 

Profesionální pilot 3,5   P,K 15. 8. 08 

Dopravní systémy a technika  2,0  P 15. 8. 06 

Inženýrská informatika v dopravě 
a spojích 

 2,0  P 15. 8. 06 

Provoz a řízení letecké dopravy  2,0  P 15. 8. 06 

Management a ekonomika 
dopravy a telekomunikací 

 2,0  P,K 15. 8. 06 

Technika  
a technologie  
v dopravě a spojích 

Inženýrská informatika v dopravě 
a spojích - anglický jazyk 

 2,0  P 15. 8. 06 

 
Kloknerův ústav 
 

Standardní doba 
studia 

v akad. rocích 

 
Název studijního 

programu 

 
Název studijního 

oboru 

Bc. Mgr. Ph.D.

 
Forma 

 
Platnost 

do 

Teorie konstrukcí   3,0 P,K 20. 7. 09 Stavební inženýrství 

Nauka o nekovových materiálech 
a stavebních hmotách 

  3,0 P,K 20. 7. 09 

 
Masarykův ústav vyšších studií 
 

Standardní doba 
studia 

v akad. rocích 

 
Název studijního 

programu 

 
Název studijního 

oboru 

Bc. Mgr. Ph.D.

 
Forma 

 
Platnost 

do 

Specializace  
v pedagogice 

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

 
4.2. Kreditní systém 

Pro kvantifikaci studijní zátěže jednotlivých předmětů se užívá jednotný kreditní systém. Kre-
ditní systém ČVUT je kompatibilní s ECTS (European Credit Transfer System) usnadňující 
mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. 
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4.3 Celoživotní vzdělávání 
Celoživotní vzdělávání (CŽV) je zájemcům poskytováno všemi fakultami, některými součástmi 

a zejména Kloknerovým ústavem a Masarykovým ústavem vyšších studií, které výnosů této 
činnosti používají pro částečné financování své činnosti. Přesto dosud není CŽV na ČVUT 
rozvinuto v dostatečné míře.  

CŽV se řídí Řádem celoživotního vzdělávání na ČVUT, který je vnitřním předpisem školy 
a Směrnicí kvestora č. 48/2001 k realizaci Řádu celoživotního vzdělávání na ČVUT. Pro populari-
zaci tohoto typu vzdělávání byla v roce 2002 již podruhé vydána brožura Program kurzů 
celoživotního vzdělávání na ČVUT v akademickém roce 2002/2003. V akademickém roce 
2001/2002 mezi 68 nabízenými kurzy byly zařazeny i kurzy Univerzity třetího věku a přípravné 
kurzy z matematiky, fyziky, chemie a deskriptivní geometrie k přijímacím zkouškám. Délka studia 
je různá, od jednodenních kurzů až po kurzy trvající 3 semestry. Forma studia je prezenční. 

 
Tabulka 4.3.1: Počet kurzů nabízených v ak. roce 2001/2002 

Skupiny oborů Kód skupiny 
kmenových 

oborů Fakulta 
Počet kurzů 

celkem 
Placené 
kurzy 

Bezplatné 
kurzy 

Technické vědy a nauky 21 až 39 F1 5 5 0 

F2 3 3 0 

F3 47 32 15 

F4 1 0 1 

F5 4 4 0 

F6 8 8 0 

  

KÚ 11 11 0 

Pedagogika, učitelství 75 MÚVS 4 4 0 

Celkem  ČVUT 83 67 16 

 
4.4 Zájem o studium na vysoké škole 

Na ČVUT se celkově hlásilo 13 074 uchazečů, přijímacím řízením úspěšně prošlo 7 796 uchaze-
čů a zapsáno bylo 5 823 uchazečů. Podrobnosti udává tabulka 4.4.1. 

 
Tabulka 4.4.1.: Zájem uchazečů o studium na ČVUT v roce 2002 

Skupiny oborů Kód skupiny 
kmenových 

oborů 

Počet 
              přihlášek              přijetí             zapsaných 

Technické vědy  
a nauky 

21 až 39              13 074                    7 796                  5 823 

Celkem               13 074                    7 796                  5 823 
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Tabulka 4.4.2: Přijímací řízení na ČVUT pro akademický rok 2002/2003 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 ČVUT 

přihlášeno 3 107 3 113 3 816 951 745 1 342 13 074

dostavilo se 2 436 2 749 3 484 833 692 1 024 11 218

% z přihlášeno 78,4 88,3 91,3 87,6 92,9 76,3 85,8

přijato 1 989 2 029 2 261 736 221 560 7 796

% z dostavilo se 81,7 73,8 64,9 88,4 31,9 54,7 69,5

zapsáno 1 507 1 743 1 523 452 209 389 5 823

% z přihlášeno 48,5 56,0 39,9 47,5 28,1 29,0 44,5

% z přijato 75,8 85,9 67,4 61,4 94,6 69,5 74,7

 
Grafické znázornění počtu přihlášených, přijatých a zapsaných studentů na jednotlivé fakulty dle 
tab. 4.4.2: 

Graf 4.4.2.1: Přihlášení studenti
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Graf 4.4.2.2: Přijatí studenti
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O přezkoumání neúspěšného přijímacího řízení požádalo celkem 319 uchazečů, rektor nevyhověl 

žádnému z nich. 
 

4.5 Počty studentů 
Největší počet studentů studuje v magisterských programech. Podrobněji viz tabulka 4.5.1. Ta-

bulka 4.5.2 navazuje na tabulku 4.5.1 a uvádí naplnění jednotlivých typů programů a forem studia. 
Pro porovnání jsou v tabulce 4.5.4 uvedeny počty studentů za desetileté sledovací období. Je potě-
šitelné, že dlouhodobý trend počtu studentů je od školního roku 1992/93 rostoucí.  

 
Tabulka 4.5.1: Počty studentů ČVUT v roce 2002 ( včetně cizinců) 

Skupiny oborů Kód skupiny 
kmenových oborů 

 
Studenti ve studijním programu 

 
Σ 

  bak.               mag.               dokt.  

Technické vědy  
a nauky 

21 až 39 1 792             17 695             2 396   21 883 

Pedagogika, učitelství 75 243                 0                      0     243 

Celkem  2 035              17 695             2 396   22 126 
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Tabulka 4.5.2: Počet studentů české státní příslušnosti na fakultách ČVUT k 31. 10. 2002 (včetně 
studentů s přerušeným studiem) 

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

bakalářské 
prezenční 

0 338 353 337 181 115 180 0  1 504 

bakalářské 
kombinované 

0 0 161 0 0 61 242 0    464 

magisterské 
prezenční 

5 633 3 705 4 003 740 962 1 151 0 0 16 194 

magisterské 
kombinované 

0 319 430 0 0 131 0 0      880 

doktorské 
prezenční 

364 262 478 116 63 113 0 5   1 401 

doktorské 
kombinované 

223 228 146 77 86 56 4 19     839 

Celkem 6 220 4 852 5 571 1 270 1 292 1 627 426 24 21 282 

 
Grafické znázornění počtu studentů české stát. příslušnosti na jednotlivých fakultách v baka-

lářských, magisterských a doktorských studijních programech dle tab. 4.5.2: 
 

Graf 4.5.2.1: Bakalářské 
a magisterské studium
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Tabulka 4.5.3: Počet studentů české stát. příslušnosti na jednotlivých typech a formách studia 

Typ studia Forma studia 

bakalářské  magisterské  doktorské  prezenční kombinované 

1 968 17 074 2 240 19 099 2 183 

 
Grafické vyjádření tab. 4.5.3 v procentech:  

Graf 4.5.3.1: Typy studia
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Tabulka 4.5.4: Počet studentů české státní příslušnosti na ČVUT 

Fakulta  93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 

F1 4 602 4 697 4 503 5 168 5 341 5 496 5 614 5 781 5 897 6 220

F2 3 664 3 768 3 647 3 923 4 167 4 697 4 846 4 580 4 775 4 852

F3 3 694 4 308 4 748 5 123 5 152 5 360 5 490 5 648 5 504 5 571

F4 472 656 616 801 938 1 002 984 1 048 1 140 1 270

F5 835 897 1 022 1 102 1 169 1 190 1 150 1 267 1 245 1 292

F6 206 339 520 797 979 1 109 1 219 1 429 1 539 1 627

KÚ 5 11 16 13 17 19 20 22 19 426

MÚVS 0 22 19 17 10 10 238 304 363 24

ČVUT 13 478 14 698 15 091 16 944 17 773 18 883 19 561 20 079 20 482 21 282
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Grafické znázornění počtu studentů české stát. příslušnosti na jednotlivých fakultách dle tab. 4.5.4: 
 
Graf 4.5.4.1: Počet studentů české stát. příslušnosti na jednotlivých fakultách 
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ČVUT pokládá za jednu ze svých priorit doktorské studijní programy, které jsou zaměřeny na 

tvůrčí vědeckou činnost a na přípravu pro budoucí akademickou kariéru. Dlouhodobým záměrem 
ČVUT v oblasti pedagogiky je proto růst počtu studentů obecně a doktorandů zvláště. Dlouhodobý 
přehled počtů studentů doktorských studijních programů uvádí tab. 4.5.5. 
 
Tabulka 4.5.5: Studenti doktorských studijních programů (bez cizinců) včetně studentů s přeru-

šeným studiem 

rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

celkový počet 847 1 058 1 123 1 284 1 208 1 186 1 241 1 829 1 830 2 240 

počet absolventů 0 8 14 24 34 68 71 76 66 112 

 
4.6 Počty zahraničních studentů 
Tabulka 4.6.1: Počet zahraničních studentů na fakultách ČVUT k 31. 10. 2002 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 MÚVS KÚ ČVUT 

cizinci 116 176 376 95 57 23 1 0 844 

z toho 

samoplátci 
10 8 12 0 2 0 0 0 32 
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Tabulka 4.6.2: 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 02/03 

F1 60 62 52 50 61 54 54 55 79 82 116

F2 111 81 49 50 43 49 59 83 103 124 176

F3 170 159 101 116 100 86 86 121 223 278 376

F4 9 14 20 17 15 12 18 31 47 56 95

F5 15 11 13 15 12 11 11 23 31 47 57

F6 0 1 1 1 4 6 5 5 13 17 23

KÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

MÚVS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ČVUT 365 328 236 249 235 218 233 318 496 604 844

 
Grafické znázornění počtu studentů – cizinců na jednotlivých fakultách dle tab. 4.6.2: 
 
Graf 4.6.2.1: Počet studentů – cizinců na jednotlivých fakultách 
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4.7 Počty absolventů 
Méně potěšitelnou skutečností jsou počty absolventů. Jsou zřejmé z tab. 4.7.1. 
 
Tabulka 4.7.1: Počty absolventů ČVUT v roce 2002 podle fakult 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 MÚVS a KÚ ČVUT 

Bc. 14 46 39 38 0 21 35 193 

Ing. 541 285 524 158 114 55 0 1 677 

Ph.D. 27 24 39 17 3 2 0 112 

Celkem 582 355 602 213 117 78 35 1 982 

 
Dlouhodobé srovnání počtu absolventů ČVUT je patrné z tabulky 4.7.2. 
 
Tabulka 4.7.2: Počty absolventů české státní příslušnosti na ČVUT ( Bc. a Mgr.) 

Rok F1 F2 F3 F4 F5 F6 MÚVS 
KÚ 

ČVUT 

1990 429 720 651 46 35 0 0 1 881 

1991 556 541 681 54 14 0 0 1 846 

1992 490 608 636 69 44 0 0 1 847 

1993 529 564 612 51 51 0 0 1 807 

1994 593 588 640 58 73 19 0 1 971 

1995 356 342 191 64 68 24 0 1 045 

1996 477 321 407 67 157 0 0 1 429 

1997 538 292 661 74 217 0 0 1 782 

1998 583 382 838 63 210 83 0 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 

2002 555 331 563 196 114 76 35 1 870 
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Grafické znázornění počtu absolventů na jednotlivých fakultách dle tab. 4.7.2: 
 
Graf 4.7.2.1: Počty absolventů české stát. příslušnosti na jednotlivých fakultách 
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Tabulka 4.7.3: Počty absolventů ČVUT v roce 2002 

 
Skupiny oborů 

Kód skupiny 
kmenových oborů 

 
Absolventi ve studijním programu 

 
Σ 

  bak.               mag.               dokt.  

Technické vědy  
a nauky 

21 až 39 58               1 677                112 1 947 

Pedagogika, 
učitelství 

75 35                   0                      0     35 

Celkem  193               1 677                112 1 982 

 
4.8 Počet neúspěšných studentů 

Nepříjemnou skutečností je přetrvávající poměrně velká neúspěšnost ve studiu, zejména v prv-
ním ročníku. Konkrétní údaje obsahuje tabulka 4.8.2.  
 
Tabulka 4.8.1: Počty neúspěšných studentů ČVUT za rok 2002 

 
Skupiny oborů 

Kód skupiny 
kmenových oborů 

 
Neúspěšní studenti ve studijním programu 

 
Σ 

  bak.              mag.               dokt.  

Technické vědy  
a nauky 

21 až 39 433              3 598                  280 4 311 

Pedagogika, 
učitelství 

75 30                 0                        0     30 

Celkem  463             3 598                  280 4 341 
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Minimální počet kreditů nutný pro pokračování ve studiu 
a) za první  semestr studia       10 
b) za první akademický rok studia (2 semestry)     20 
c) za každý další akademický rok studia (2 semestry) nebo za poslední dva semestry, kdy stu-

dent byl studentem ze zákona       30 
d) za každý další akademický rok studia (2 semestry), pokud část akademického roku nebyl stu-

dent studentem ČVUT (zejména přerušení studia, přestup)   15 
 
Tabulka 4.8.2: Úbytek studentů mezi 1. a 2. ročníkem studia 

 zapsaní z toho 
pokračují 

zapsaní z toho 
pokračují 

zapsaní z toho 
pokračují 

zapsaní z toho 
pokračují 

zapsaní z toho 
pokračují 

 1997 1998 1998 1999 1999 2000 2000 2001 2001 2002 

F1 1 215 

 

 945 

77,8 % 

1 181    952

  80,6 %

1 243 1014

81,6 %

1 095 777 

70,9 % 

1 486 1 120

75,4 %

F2 1 441  729 

 50,6 % 

2 032     806

  39,7 %

1 958 1 031

52,7 %

1 232 749 

60,8 % 

1 703 1 025

60,2 %

F3 1 203  886 

 73,6 % 

1 323   1 078

  81,5 %

1 521 1 061

69,8 %

1 514 750 

49,5 % 

1 945 1 195

61,4 %

F4  402  202 

 50,2 % 

   392      172

  43,9 %

370 157

42,4 %

360 165 

45,8 % 

460 271

58,9 %

F5  150  135 

 90,0 % 

   171      147

  86,0 %

167 162

97,0 %

197 193 

97,9 % 

193 188

97,4 %

F6  254  187 

 73,6 % 

   269      216

  80,3 %

304 262

86,2 %

332 259 

78,0 % 

364 282

77,5 %

 
4.9 Poplatky za studium 

V akademickém roce 2001/2002 bylo na ČVUT podruhé – v souladu se zákonem č. 111/1998 
Sb. – přikročeno k vybírání poplatků za překročení standardní doby studia o jeden rok a poplatků za 
studium dalšího studijního programu. Toto opatření se týkalo celkem 557 studentů, z nichž 148 
podalo rektorovi žádost o prominutí nebo snížení poplatků. Po přezkoumání žádostí rektorem byly v 
16 % poplatky zcela prominuty, u 53 % žádostí byly poplatky sníženy a 31 % žádostí bylo za-
mítnuto. Přehled podle fakult udává tab. 4.9.1. 
 

Tabulka 4.9.1.: Poplatky za dobu studia delší než standardní + 1 rok v ak. roce 2001/2002 

fakulta F1 F2 F3 F4 F5 F6 Celkem 

studentů 132 91 137 32 163 2 557 

žádostí 45 1 18 8 76 0 148 
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4.10 Přezkoumání řízení při ukončení studia 
V případě ukončení studia podle § 56, odst. 1, pís. b) zákona č. 111/1998 Sb. podalo žádost 

o přezkoumání rozhodnutí 39 studentů. Žádostem nebylo vyhověno, protože u všech napadených 
rozhodnutí bylo zjištěno, že byla vydána v souladu se zákonem a vnitřními předpisy vysoké školy. 

 
4.11 Studium v angličtině 

Studium v angličtině na fakultách ČVUT není organizováno jednotně.  
Na Fakultě stavební studuje v angličtině celkem 34 studentů – cizinců. Z toho 10 samoplátců 

studuje akreditovaný studijní program Stavební inženýrství (Civil Engineering), obor Pozemní 
stavby a konstrukce (Building and Structural Engineering). Kromě toho je řada předmětů v různých 
oborech přednášena v angličtině. V roce 2002 byl akreditován nový bakalářský studijní program 
Civil Engineering se studijním oborem Building Structures a navazující magisterský studijní pro-
gram Building and Environment se studijním oborem Building and Environment. 

Na Fakultě strojní je možné studovat v angličtině první tři ročníky, v oborové etapě je možno 
v angličtině studovat po dohodě s vedením ústavu. V angličtině studuje 40 studentů – cizinců (z to-
ho 10 samoplátců) a 20 českých studentů. 

Na Fakultě elektrotechnické je možné studovat v angličtině společný základní blok, bakalářský 
a inženýrský blok oboru Výpočetní technika. Této možnosti využívá celkem 109 studentů, z toho je 
68 cizinců (včetně 6 samoplátců) a 41 českých studentů. V ostatních oborech jsou otevírány 
předměty v angličtině podle výběru studentů a stážistů.   

FJFI nabízí některé vybrané přednášky v angličtině, ucelené studium v angličtině je možné pou-
ze v doktorském studijním programu.  

 
4.12 Ocenění studentů a pedagogů 

V roce 2002 bylo oceněno mimořádnými cenami rektora ČVUT za vynikající výsledky ve studiu 
30 studentů bakalářských a magisterských studijních programů, 12 studentů doktorských studijních 
programů a za vynikající výsledky v pedagogické a vědecké práci 36 pracovníků.  

Kromě toho byla 6 studentům ČVUT udělena Cena Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových určená 
nejlepším studentům pražských vysokých škol. 

 
4.13 Nostrifikace 

Nadále byla vyřizována agenda uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace získané v za-
hraničí. ČVUT obdrželo celkem 78 žádostí, z nichž 64 bylo kladně vyřízeno. 
 
4.14 Celoškolská nabídka studia 

Celoškolské nabídky studia může využít každý student ČVUT. Mezi celoškolskou nabídku stu-
dia patří zejména tříletý bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, který je zajišťován 
MÚVS. Studium tohoto oboru výrazně rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů ČVUT. Studijní 
zaměření Biomedicína je společný program fakult ČVUT a 3. LF UK. 

V rámci Pražské univerzity životního prostředí existuje již několik let studijní zaměření Životní 
prostředí. Podílejí se na něm UK, ČVUT, VŠCHT, VŠE a ČZU vybranými kurzy a předměty. 

Tyto studijní programy a mnohé jednotlivé přednášky patřící do celoškolské nabídky studia byly 
v roce 2002 opět zařazeny do „Bílých knih“ jednotlivých fakult a do „Bílé knihy ČVUT“. 
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4.15 Sledování uplatnění absolventů 
Ze šesti fakult ČVUT sleduje uplatnění svých absolventů pouze Fakulta strojní, a to prostřed-

nictvím Úřadů práce. Ostatní fakulty nesledují uplatnění svých absolventů, ale usuzují, že s jejich 
uplatněním nejsou problémy vzhledem k tomu, že zájem zaměstnavatelů je větší než počet absol-
ventů fakult.  

 
4.16 Možnosti studia handicapovaných uchazečů 

V průběhu posledních deseti let se na katedře matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 
ČVUT v Praze podařilo vybudovat středisko, které si dalo za cíl zjednodušit a zkvalitnit život nevi-
domým studentům. 

Centrum TEREZA bylo původně zamýšleno jako projekt pomoci zrakově postiženým universit-
ním studentům včetně studentů matematiky, technických a přírodovědných oborů. V současné době 
ČVUT nevidomé studenty nemá, do Terezy docházejí spíše vysokoškoláci humanitního zaměření, 
jako je např. filozofie nebo teologie.  

Koncepce centra jako programu celoživotního vzdělávání s názvem Informační technologie pro 
zrakově postižené umožňuje nabízet služby co nejširšímu okruhu uživatelů. Pro zajímavost dodej-
me, že centrem prošlo od jeho vzniku do současnosti asi devadesát pět až sto uživatelů.  

Jednou ze základních služeb, kterou centrum poskytuje nevidomým, je digitalizace běžně tiště-
ných textů, na ni navazuje jejich archivace. K doplňkovým službám patří i možnost vytisknout si 
text v Braillově písmu. 

Centrum TEREZA dnes kromě pořádání kursů na využití speciální výpočetní techniky, digitali-
zace textů, seminářů a konzultační činnosti také pokračuje v provozování elektronické konference 
a spolupracuje na několika dalších projektech. 

Centrum TEREZA nabízí program celoživotního vzdělávání Informační technologie pro zrakově 
postižené. Bližší informace na www.tereza.fjfi.cvut.cz. 
 

http://www.tereza.fjfi.cvut.cz/celoz_vzdelavani.htm
http://www.tereza.fjfi.cvut.cz/celoz_vzdelavani.htm
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5. Informační a komunikační technologie 
5.1 Stav výpočetní techniky, informačních a komunikačních 

technologií 
Struktura pracovišť výpočetní techniky na ČVUT je do značné míry předurčena velikostí školy 

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

Na ČVUT jsou stovky pracovních stanic a téměř 10 tisíc osobních počítačů nejrůznějších typů 
(nepočítáme-li více než 7 tisíc počítačů na studentských kolejích) a tento stav se v roce 2002 
výrazně nezměnil. Nákup výpočetní techniky je ve většině případů v rozhodovací pravomoci fakult 
a ostatních součástí ČVUT, ale v oblasti softwarové jsou celoškolské nákupy stále častější.  

 
Tabulka. 5.1.1: Počty počítačů zapojených do sítě ČVUT 

Pracoviště – místo Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 

Fakulta stavební 777    964 1 314 1 423 1 639 1 732 

Fakulta strojní 645    850 1 261   1 350   1 656 1 805 

Fakulta elektrotechnická 2 171 2 549 3 130   3 252   3 856 3 928 

Fakulta jaderná 
a fyzikálně inženýrská 

323    335    606 690 947 1 053 

Fakulta architektury     48      59     70       71 72    148 

Fakulta dopravní     70      96    175     279      392    426 

Nefakultní pracoviště    502    524    811     825      986 1 029 

Studenti na kolejích 1 165 1 616 2 283   3 077   6 539 7 129 

Celkem 5 701 6 993 9 650 10 967 16 087 17 250 
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Grafické znázornění tabulky 5.1.1: 

Vývoj počtu počítačů na ČVUT v posledních pěti letech 
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     Od roku 2001 nabízí firma Microsoft kromě dodávek podle rámcové smlouvy SELECT také 
kampusové licence na dodávku kancelářského programového vybavení. ČVUT takovou smlouvu 
uzavřelo v polovině roku 2002. Cena kampusové licence je odvozena od přepočteného počtu akade-
mických, vědeckých, technických a administrativních pracovníků a vztahuje se na všechny  
počítače používané na škole. Zároveň mají akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci právo pro-
vozovat jednu kopii softwaru pro činnost související s výukou na počítači, který vlastní, tj. mají 
možnost využít práva domácího užívaní. V kampusové licenci jsou zahrnuty tyto produkty: 

• jakýkoli upgrade operačního systému Windows mimo serverových instalací, 
• kancelářský software Office Standard a Office Professional (MS Word, MS Excel, Power-

point a Access), 
• FrontPage (editor pro tvorbu webových stánek), 
• VisualStudio Professional Edition (prostředí pro vývoj klientských a webových aplikací 

založených na XM, jehož součástí je Visual Basic, Visual C a Visual C++). 
V rámci plnění smlouvy o kampusové licenci proběhla v roce 2002 celá řada instalací operační-

ho systému Windows a kancelářského programového vybavení Microsoft Office jak v učebnách 
a studovnách, tak i na osobních počítačích pracovníků ČVUT. 

Díky podpoře MŠMT byla zakoupena multilicence antivirového programu pro pracovní stanice, 
obslužné počítače a poštovní servery. Tím byla zvýšena informační bezpečnost v datové síti a vyře-
šena základní ochrana uživatelů sítě před viry a jejich lavinovitým šířením v poštovních zprávách 
v síti ČVUT. Multilicence a nákupy programového vybavení se týkaly především prodloužení 
a rozšíření licencí programů pořízených a používaných na ČVUT v minulých letech. Jednalo se 
především o matematický software MAPLE, MATHEMATICA a MATLAB, specializované 
programy založené na použití metody konečných prvků (ANSYS, ABAQUS, FLUENT a MARC) 
a některé další speciální programy, např. GAUSSIAN a AVS/expres.  

K nejdůležitějším částem informační infrastruktury patří internet, na který mají neomezený 
přístup všichni studenti a pracovníci ČVUT, informační systém školy a lokální souborové servery, 
které poskytují služby všem studentům a zaměstnancům, diferencovaně podle stanovených přístu-
pových práv. Díky této infrastruktuře je všem dostupné i superpočítačové centrum ve Výpočetním 
a informačním centru, kde je možno zpracovávat úlohy náročných numerických výpočtů a využívat 
licence aplikačních programů. 
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Na fakultách ČVUT je řada počítačových učeben a studoven, jejichž počítačové vybavení se 
postupně zlepšuje. Studenti mají možnost využívat učebny se specializovaným programovým 
vybavením (CAD, grafické stanice SGI, multimediální učebny) a studovny se standardním softwa-
rem a počítači připojenými na internet. Možnost přístupu do studoven je většinou do pozdních 
večerních hodin.  

 
5.2 Počítačová síť a rozvoj informační infrastruktury vysoké školy, 

zapojení do evropských projektů vysokorychlostních sítí 
Počítačová síť ČVUT je neodmyslitelnou součástí infrastruktury školy. Je rozvedena ve všech 

hlavních budovách ČVUT a jsou k ní připojeny osobní počítače většiny tvůrčích a administrativních 
pracovníků školy. Počet uživatelů sítě i počet aplikací neustále roste a v současnosti je v síti regis-
trováno více než 17 tisíc počítačů. Podle statistik jsou největšími uživateli sítě studenti ČVUT, 
pracující ze svých počítačů na vysokoškolských kolejích. Také další aktivity (práce v počítačových 
učebnách a uživatelských místnostech pro studenty, vědecko-výzkumná činnost a informační systé-
my) síť výrazně zatěžují. Charakter sítě významně ovlivňuje informační systém pro řízení a správu 
školy, zejména jeho celoškolsky provozované komponenty, z nichž z hlediska intenzity používání 
hrají rozhodující roli komponenty Finanční informační systém a Pracovníci, mzdy a sociální věci, 
které vyžadují, aby počítačová síť pracovala s vysokým stupněm spolehlivosti. Udržování sítě 
v provozu proto vyžaduje trvalé pohotovostní nasazení několika pracovníků, a to jak v lokálních 
sítích, tak na úrovni celé školy. 

Současný stav počítačové sítě ČVUT je výsledkem několikaleté intenzivní práce specialistů 
Výpočetního a informačního centra a nemalých investic, které na realizaci sítě a její rozvoj musely 
být vynaloženy. Centrální uzel sítě je umístěn v Dejvicích, další uzel je na Karlově náměstí a celá 
síť má dvojitou hvězdicovou strukturu.  
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Během roku 2002 se podařilo realizovat kompletní přestavbu  páteřní sítě ČVUT na gigabitovou 
technologii. Zůstala zachována topologie se dvěmi centrálními prvky, na které se paprskovitě 
připojují jednotlivá přístupová zařízení v připojených objektech. V každém připojeném bodu je 
umístěno přístupové zařízení třetí úrovně Cisco Catalyst 3550. Na těchto přepínačích jsou 
instalovány vstupní a výstupní přístupové filtry, které zajišťují bezpečnostní politiku jednotlivých 
přípojných míst a jsou nakonfigurovány podle požadavků správců lokálních sítí. Jako centrální 
prvky jsou využita opět zařízení od firmy Cisco Systems (Catalyst řady 6500), která po přechodnou 
dobu zajišťují také směrování ustupujícího protokolu IPX. Nová přístupová zařízení na technologii 
GigabitEthernetu jsou umístěna ve významných lokalitách školy, jimiž jsou Fakulta stavební, 
Fakulta strojní – lokality Dejvice, Karlovo náměstí a Horská, Fakulta elektrotechnická – lokality 
Dejvice a Karlovo náměstí, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – lokality Břehová a Trojanova, 
Fakulta architektury, Fakulta dopravní – lokality Konviktská a Florenc, Strahovské koleje, 
Masarykova kolej a Výpočetní a informační centrum (zajišťující připojení rektorátu, Kloknerova 
ústavu a Sinkuleho koleje). Radiovými pojítky jsou připojeny studentské sítě Bubenečské koleje, 
Dejvické koleje, koleje Orlík, koleje v Podolí a Podnikatelské a inovační centrum ČVUT v Motole. 
V dejvickém vysokoškolském areálu jsou optickými spoji propojeny všechny objekty fakult, 
Studentský dům (včetně Ústavu biomedicínského inženýrství), Technická menza, Juliska a Ma-
sarykova kolej. 

Přínosem přestavby sítě na gigabitovou technologii je zvýšení přenosové rychlosti, zvýšení 
celkové kapacity přenosu mezi jednotlivými lokalitami a vytvoření nové technické platformy pro 
budoucí rozšiřování sítě a jejích aplikací. Dalším, neméně významným, cílem bylo posílení 
technických parametrů připojených lokálních sítí fakult a ostatních součástí ČVUT. Těmito 
úpravami se podařilo zlepšit parametry sítí tak, že je možno plně využít kapacity nejen páteřní sítě 
ČVUT, ale i sítě národního výzkumu CESNET2, kterou provozuje zájmové sdružení právnických 
osob CESNET. Realizací tohoto projektu bylo vytvořeno kompaktní prostředí pro dosažení stabilní 
vysoké propustnosti dat, které je potřebné pro rozšiřování vzdělávacích aktivit náročných na 
výměnu velkých objemů dat. K celkové rekonstrukci počítačové sítě se připojily i jednotlivé 
součásti ČVUT a vlastními prostředky zajistily modernizaci aktivních síťových prvků.  

Radiový spoj do Bubenečské koleje byl modernizován formou pronájmu laserového pojítka 
a původní radiopojítko z Bubenečské koleje bylo použito pro připojení studentů v Dejvické koleji. 
V návaznosti na oddělení sítí Fakulty stavební a Fakulty architektury byl Studentský dům připojen 
přímo k centrálnímu zařízení ve Výpočetním a informačním centru. Tento způsob připojení 
Studentského domu si vyžádala prodejní aplikace komponenty Finanční informační systém 
v prodejně technické literatury Vydavatelství ČVUT. Použitá aplikace je totiž značně náročná 
a vyžaduje rychlé a bezporuchové spojení s příslušným serverem informačního systému. Vyšší 
spolehlivosti telefonního provozu bylo dosaženo připojením VoIP bran Ericsson, které zajišťují 
propojení telefonních ústředen v lokalitách Trojanova, Břehová, Konviktská a Horská mimo lokální 
počítačové sítě fakult. Zakoupením CallManageru Cisco byla otevřena cesta pro připojování lokalit, 
které nemají telefonní ústřednu, ale jsou připojeny do počítačové sítě školy. Nasazení tohoto 
systému do rutinního provozu předpokládáme během prvního pololetí roku 2003. Všechny systémy 
byly také opatřeny náhradními zdroji elektrické energie, což významně přispěje ke spolehlivosti 
počítačové sítě ČVUT. 

 

40 



5. Informační a komunikační technologie  

1000BaseSX
Cisco 7500

1000BaseSX

SiSi

Cat 3550
Masarykova kolej

SiSi

Cat 3550
FELD

Cesnet2
Pasnet

SiSi

Cat 3550
Kloknerův ústav

SiSi

Catalyst 6500

SiSi

Cat 3550
FSID SiSi

Cat 3550
FA

SiSi

Cat 3550
FSV

SiSi

Cat 3550
FJFI
Břehová

SiSi

Catalyst 6500

SiSi

Cat 3550
FSIK

SiSi

Cat 3550
FELK

SiSi

Cat 3550
Horská

SiSi

Cat 3550
Strahov

SiSi

Cat 3550
FJFI
Trojanova

SiSi

Cat 3550
FD
Konviktská

SiSi

Cat 3550
FD
Florenc

SiSi

Cat 3550
rek

 
   

Schéma páteřní části počítačové sítě ČVUT na konci roku 2002 
 
 
Počítačová síť ČVUT je do jisté míry svázána s pražskou akademickou počítačovou sítí 

PASNET. ČVUT proto od roku 1996 sdružuje (spolu s Univerzitou Karlovou, Vysokou školou eko-
nomickou a Akademií věd České republiky) finanční prostředky na provoz a rozvoj této metro-
politní sítě. V současné době má ČVUT k síti PASNET 6 přípojných míst, což podle smlouvy 
o sdružení představovalo v roce 2002 roční příspěvek ve výši téměř 3 mil. Kč. Mezinárodní 
a meziměstskou konektivitu zajišťuje pro ČVUT zájmové sdružení právnických osob CESNET od 
roku 1996, kdy toto zájmové sdružení vzniklo odchodem některých pracovníků z Výpočetního 
a informačního centra. Protože financování aktivit zájmového sdružení CESNET z úrovně MŠMT 
(prostřednictvím výzkumného záměru Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové apli-
kace) nestačí na pokrytí všech potřeb zájmového sdružení, přispívají formou členských příspěvků 
i jednotlivé VŠ. V roce 2002 zaplatilo ČVUT zájmovému sdružení CESNET téměř 8 mil. Kč. 
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Napojení sítě ČVUT do externích počítačových sítí v roce 2002 
 

5.3 Superpočítače na vysoké škole, stav a jejich propojení v rámci 
ČR 

Nejvýznamnější výpočetní kapacitou na ČVUT je počítačový komplex IBM SP instalovaný 
v roce 1995 a naposled modernizovaný v roce 2000. Přestože svým výkonem stále patří k nejvý-
konnějším počítačům na českých vysokých školách, je otázka náhrady tohoto komplexu moderněj-
ším systémem velmi aktuální. Protože další rozvoj superpočítačového komplexu IBM SP by byl 
z ekonomického pohledu nevýhodný, je připravována náhrada tohoto komplexu výkonným počíta-
čovým svazkem, jehož první část by měla být realizována v roce 2003. 

Provoz superpočítače v roce 2002 byl udržován na úrovni loňského roku. V rámci uzavřených 
smluv o podpoře byly instalovány nové verze licenčních programů, byla dodržována bezpečnost 
systému sledováním a instalací všech doporučených změn a v technické oblasti byly prováděny 
nezbytné opravy disků a pamětí. Provoz  superpočítačového komplexu však nelze redukovat na 
pouhé poskytování strojového času. Průběžně jsou proto uživatelům poskytovány informace, jak 
tyto prostředky používat, a to jak v oblasti zakoupených programových produktů, tak i při tvorbě 
nových programů vlastní provenience.   

Výpočetní komplex využívá celá řada vědeckých týmů z desítky českých veřejných vysokých 
škol. I když vědecké týmy z ostatních škol jsou velmi aktivní, jejich aktivita je proměnná a v kaž-
dém období převažuje jiná skupina uživatelů. Detailní přehledy o využití výpočetního komplexu 
jsou pravidelně vystavovány na webových stránkách, přehledy za jednotlivé roky provozu jsou 
vystaveny na http://www.civ.cvut.cz/Statistiky/index.html a přehled řešených projektů na 
http://www.civ.cvut.cz/Projects/index.html.cs. Řada aplikačních programů je používána i ve výuce 
odborných předmětů ve vyšších ročnících studia.  

Programové vybavení superpočítačového komplexu je průběžně inovováno a doplňováno. 
Z aplikačního programového vybavení byly v roce 2002 převážně obnovovány již nakoupené 
licence k programům. Přehled současného programového vybavení počítačového komplexu IBM je 
v následující tabulce: 
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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 

MENTAT 

PAMGENERIS 

PAM VIEW 

ABACUS/VIEWER 
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Generátory sítí 

PATRAN 

Systémy pro vizualizaci dat 

AVS EXPRES 

ENSIGHT GOLD 

 
5.4 Informační systémy 

Informační podpora základních procesů veřejné vysoké školy, zajištění interní a externí 
komunikace a podpora manažerského rozhodování nezpochybnitelně patří mezi základní úkoly 
vysoké školy. Efektivní realizace tohoto poslání je úkolem, který klade značné nároky na investice, 
kapacity i provozní prostředky. Jejich efektivní využití je umožněno tím, že je optimálně využito 
disponibilních lidských zdrojů, a to na všech pracovištích školy, která mají významnější potenciál 
schopností potřebných pro úspěšnou realizaci takového záměru. Otevřenost, parametrizovatelnost, 
interaktivnost, vysoká funkčnost a praxí ověřená spolehlivost, to jsou vlastnosti, které od infor-
mačního systému očekáváme a jež jsou nezbytné pro jeho bezpečné a rychlé zavedení. Nezbytným 
předpokladem pro úspěšný průběh a zakončení těchto prací je úspěšná koordinace celého procesu. 
Vzhledem k tomu, že provoz a další rozvoj informačního systému ČVUT je do značné míry 
předurčen závažnými rozhodnutími minulých let, není koordinace informačního systému jednodu-
chou a bezkonfliktní záležitostí, zejména v situaci, kdy disponibilní finanční prostředky školy jsou 
výrazně omezenější, než se v prvních letech budování systému předpokládalo. Nezastupitelnou 
úlohu v provozu a rozvoji informačního systému školy má Řídicí komise informačního systému, 
řízená prorektorem pro rozvoj ČVUT. Jednání komise se neomezuje na informační systém pro 
řízení a správu školy, ale zahrnuje také problematiku veřejných informačních služeb a počítačové 
sítě školy.  

V návaznosti na dosud instalované části informačního systému je na ČVUT postupně kompleto-
ván jednotný integrovaný vnitřní informační systém, tvořený čtyřmi základními komponentami, 
jimiž jsou: 
• FIS - finanční informační systém, 
• PMSV - informační systém personální a mzdové agendy, 
• Studium - systém pro evidenci a podporu pedagogické činnosti, 
• VVVS - systém pro evidenci a podporu vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti a vnějších 

vztahů.   
Všechny tyto komponenty sice od počátku provozování plnily svoji základní úlohu, ale 

v průběhu let byly přeprogramovány, upraveny podle požadavků uživatelů a natolik rozšířeny, že se 
staly nedílným nástrojem každodenní práce rektorátu, děkanátů, akademických pracovníků i stu-
dentů. 

Komponenta Finanční informační systém se používá na ČVUT od ledna 1996, kdy byla 
v omezeném rozsahu uvedena do provozu, a již šest let ji používají všechny fakulty a ostatní 
součásti školy. V průběhu těchto let byla rozšířena a upravena pro potřeby ČVUT a v současné 
době zahrnuje provoz a údržba této komponenty 13 ekonomických jednotek a správu uživatelských 
přístupů pro více než 700 uživatelů a 230 uživatelských rolí. Ve spolupráci se systémovým integrá-
torem a metodikem ČVUT byla komponenta i v roce 2002 rozšířena o další funkce. Přečíslování 
nákladových středisek, které vzniklo původně pouze v této komponentě, se podařilo rozšířit i na 
ostatní komponenty informačního systému tak, že všechny hromadné výstupy a výkazy budou 
přehledné i pro akademické pracovníky a užitečné na různých úrovních školy. 

Komponenta Pracovníci, mzdy a sociální věci byla na ČVUT v roce 2002 ve staré verzi 
používána posledním rokem a koncem roku byl zaváděn nový moderní systém Elanor Global. 

44 



5. Informační a komunikační technologie  

Tento produkt splňuje základní požadavky na začlenění do informačního systému ČVUT, jako jsou 
databázový systém Oracle a třívrstvá architektura, a splňuje i požadavek sledování vícezdrojového 
financování mezd zaměstnanců ČVUT. V závěru roku došlo k propojení komponenty s finančním 
informačním systémem a od 1. 1. 2003 používá ČVUT k výpočtu mezd komponentu v nové verzi. 

Komponenta Studium zaznamenala v roce 2002 další výrazný pokrok. Většina fakult již používá 
všechny hlavní funkce této komponenty a byl zprovozněn on-line přístup pro všechny studenty. 
Komponenta se počtem 22 tisíc uživatelů stala nejpoužívanější a také nejsledovanější částí 
informačního systému. Studenti se jejím prostřednictvím přihlašují ke zkouškám a zapisují do 
rozvrhu a také pedagogové se stali jejími pravidelnými uživateli. V rámci transformačních a roz-
vojových programů MŠMT byla většina studentských a učitelských formulářů převedena na mo-
derní webovou technologii, která vyhovuje studentům a odpovídajícím způsobem reprezentuje 
ČVUT jako největší technickou univerzitu v České republice. 

Komponenta Věda a výzkum, vnější styky, zajišťující jednotnou evidenci vědecko-výzkumné 
činnosti fakult a ústavů ČVUT, byla v roce 2002 rozšířena a doplněna o zpracování zahraniční 
činnosti a stejně jako komponenta Studium je převáděna do uživatelsky příjemnějšího webového 
prostředí. V roce 2003 budou postupně doplňovány další moduly pokrývající oblast zahraničních 
styků a důležitých průřezových výkazů. 

Uvedené čtyři komponenty tvoří historický základ informačního systému ČVUT. Dalšími, 
neméně důležitými aplikacemi jsou:   
• SSU – soustředěná správa uživatelských účtů a přístupů na servery a do aplikací informačního 

systému, 
• matrika studentů, 
• databáze CARD, 
• Inforek. 

Systém SSU zajišťuje bezpečný přístup k aplikacím informačního systému a umožňuje 
přehlednou administraci uživatelů komponent informačního systému. V současné době systém 
zaznamenává u osoby její pracoviště, místnost, telefon, e-mailovou adresu, vykonávanou funkci na 
ČVUT, pozici a případně i fotografii, soukromý telefon, soukromý e-mail a odkaz na osobní 
webovou stránku. Centrální kontaktní údaje jsou používány na hlavní stránce ČVUT, na stránkách 
fakult v nové webové prezentaci a v telefonní ústředně, slouží jako podklad pro telefonní seznamy 
a univerzitní publikace a jsou k dispozici pro vedení ČVUT a jeho jednotlivých součástí. 

Matrika studentů slouží k evidenci studentů bakalářských, magisterských a doktorských stu-
dijních programů na ČVUT. Obsahuje údaje ze zákona povinné, vyžadované mimo jiné pro data-
bázové zpracování využívané ministerstvem. Tyto údaje se používají k normativnímu rozdělování 
dotace na vzdělávací činnost. Přehledy o počtech studentů jsou pravidelně předávány také 
tajemníkům fakult a proděkanům pro pedagogickou činnost. 

Databáze CARD je pojítkem komponenty Studium se stravovacím systémem Správy účelových 
zařízení a knihovním systémem ČVUT. Vzhledem k počtu studentů a rychlosti změn se jedná o dru-
hou nejpoužívanější databázi. Se zahájením vydávání čipových průkazů pro všechny studenty 
ČVUT budou i možnosti použití průkazů a tím i funkce komponenty rozšířeny. 

Pro operativní informování akademických funkcionářů a vedoucích pracovníků školy na různých 
úrovních se na ČVUT již několik let používá systém Inforek. V uplynulých dvou letech byl tento 
systém funkčně rozšířen, převzal funkci elektronické vývěsky se selektivními přístupy k uloženým 
dokumentům a jeho užívání se stalo běžnou potřebou pracovníků rektorátu a děkanátů.  

Jednotlivé komponenty informačního systému plní své základní funkce, ale širší využití dat 
v rozhodovacím a řídicím procesu vyžaduje speciální softwarovou nadstavbu. V současné době plní 
tuto funkci manažerský informační systém založený na programovém produktu Oracle Discoverer, 
který umožňuje vytvořit speciální metavrstvu a tuto metavrstvu aktualizovat a obměňovat podle 
změn v datové struktuře.  
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Všechny komponenty jsou vzájemně propojeny, a to jak datově, tak funkčně a metodicky. 
Z izolovaných programů pro automatizaci jedné oblasti tak v průběhu let vznikl jednotný infor-
mační systém. Podařilo se ve většině případů realizovat jednu ze zásad moderního informačního 
systému, že data jsou vkládána pouze jednou, a to nejblíže místa vzniku. Podařilo se zapojit do 
rozvoje informačního systému fakulty a součásti i koncové uživatele. Informační systém však zda-
leka není dobudován. Další práce se soustředí na sjednocení pravidel a postupů zavedených na 
ČVUT, na další rozšiřování a hlavně zastřešení celého systému manažerským informačním 
systémem. 

Již v začátcích budování informačního systému bylo rozhodnuto, že softwarovým základem 
bude databázový systém Oracle, a v průběhu let se ukázalo, že toto rozhodnutí bylo správné. 
Systém Oracle však doznal v průběhu těchto let značných změn a prošel od prostředí Forms 3.5 až 
k úrovni Oracle Application server 9i. Výpočetní a informační centrum využívá všech výhod 
nových verzí softwaru, což znamená značné nároky na komponenty a jejich rozvoj. Na druhé straně 
je nutné vidět, že ani software firmy Oracle není dokonalý a jeho nové verze mají často značné 
množství chyb, které zatěžují provoz a správu. 

Informační systém ČVUT je provozován převážně na počítačích IBM řady RS/6000. Vzhledem 
k enormnímu nárůstu uživatelů (z původních 60 v roce 1996 na 23 tisíc v roce 2002) narůstá 
i objem zpracovávaných dat a nároky na výběry v sestavách, které v posledních letech používají 
stále širší datovou základnu. Je proto nutné posilovat a obměňovat servery a postupně přecházet na 
jinou architekturu provozu. Již v průběhu roku 2002 byla zahájena konsolidace serverů informač-
ního systému, po jejíž realizaci bude informační systém zajišťován moderním a spolehlivým 
způsobem. Nejdůležitější částí konsolidace je přemístění komponent, zajištění zálohového serveru 
a moderního zálohování a využití nových možností serveru Regatta. Všechny tyto úpravy je nutné 
realizovat v podstatě za provozu, a to tak, aby práce uživatelů byla narušována zcela minimálně.  

 
5.5 Knihovny ČVUT, jejich elektronické služby a stav evidence 

knihoven podle zákona č. 257/2001 Sb. 
ČVUT nemá ústřední knihovnu a současná struktura knihoven tvoří distribuovaný systém, jehož 

cílem je zabezpečení knihovnicko-informačních služeb, které podporují jak pedagogický proces, tak 
vědeckou a výzkumnou činnost na fakultách a některých dalších součástech školy. Tvoří jej: 
• Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury, 
• Ústřední knihovna Fakulty strojní, 
• Ústřední knihovna Fakulty elektrotechnické, 
• Ústřední knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, 
• Ústřední knihovna Fakulty dopravní, 
• Knihovna Kloknerova ústavu, 
• Knihovna Masarykova ústavu vyšších studií, 
• Knihovna Výpočetního a informačního centra. 

Součástmi některých ústředních knihoven jsou dílčí (katederní nebo ústavní) knihovny. 
Knihovny ČVUT poskytují různé typy služeb, od klasických služeb výpůjčních až po služby 
elektronické. Největší objem služeb představují výpůjční služby: roste nejen podíl evidovaných 
absenčních výpůjček, ale je zaznamenán také značný nárůst prezenčního využití, což úzce souvisí 
s rozšiřováním volně přístupného fondu v knihovnách a studovnách. V souvislosti s větší dostup-
ností elektronických informačních zdrojů se zvyšuje zájem o ty primární dokumenty, které kni-
hovny ČVUT ve svém fondu nemají a které jsou zajišťovány meziknihovní výpůjční službou nebo 
systémem elektronického dodávání dokumentů (https://edd.cvut.cz/edd/). Knihovny ČVUT se již 
třetím rokem účastní projektu Virtuální polytechnické knihovny a spolupracují na budování soubor-
ného katalogu časopisů této virtuální knihovny (http://www.vpk.cz/).  
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Dalším typem služeb jsou referenční, konzultační a poradenské služby. Zájem o tyto služby se 
zvyšuje v souvislosti s využíváním elektronických informačních zdrojů. Zejména studentům je ur-
čena výchova pro práci s informacemi, která je realizována jednak jako online kurz na webových 
stránkách http://knihovny.cvut.cz/vychova/infvychova.htm, jednak jako pravidelné semináře k práci 
s konkrétními zdroji. 

Správu souborného katalogu knihovních fondů ČVUT, centrální databázi docházejících časopisů 
a katalog technických norem zabezpečuje Výpočetní a informační centrum. Standardní službou je 
tvorba a správa webových stránek knihoven (http://knihovny.cvut.cz/), kde jsou nejen podrobné 
informace o knihovnách, ale také přístup do katalogu a elektronických informačních zdrojů. 

Vedle elektronických informačních zdrojů a elektronických služeb, jejichž objem i dostupnost 
rok od roku roste, mají nezastupitelný význam pro vzdělávací a tvůrčí činnost školy klasické zdroje 
a knihovnické služby. Podle základních statistických ukazatelů vypadal rok 2002 v knihovnách 
ČVUT takto:  

 
Základní statistické údaje za rok 2002 

 FSv+FA FSI FEL FJFI FD KÚ MÚVS VIC Celkem 
Kn. fond 155 664 105 705 110 805 81 906 5 858 30 076 8 370 630 499 014

Přírůstek 2 242 2 061 2 126 657 1 296 310 588 77 9 357

Výpůjčky 16 915 17 447 16 487 6 132 3 970 1 273 3 877 80 66 181

Uživatelé 6 550 4 209  6 531 1 202 948 106 743 42 20 331

Časopisy 157 164 179 81 49 55 22 3 710

Stud. míst 155 126 77 50 13 4 7 0 432

Zaměstn. 8,0 9,5 7,2 3,0 2,0 1,0 2,0 0,1 32,8

 
Srovnání základních statistických údajů knihoven ČVUT v letech 1998–2002 

ČVUT 1998 1999 2000 2001 2002 

Knihovní fondy 504 538 499 064 499 189 494 978 499 014

Přírůstky/rok 9 973 7 757 7 897 6 671 9 357

Výpůjčky/rok 48 106 59 831 65 119 62 786 66 181

Počet uživatelů 15 769 21 621 24 990 28 570 20 331

Počet  titulů čas. 832 762 735 781 710

Studijní místa 392 462 470 440 432

Knihovníci 30,5 31,5 32,8 32,0 32,8

 
Automatizovaný provoz fakultních knihoven a knihoven vysokoškolských ústavů ČVUT je za-

jišťován integrovaným systémem programového vybavení, jehož hlavními částmi jsou programový 
produkt Automatizovaná knihovna pro akvizici fondů, evidenci časopisů a výpůjční systém a systém 
KPWIN pro centrální zpracování fondů v režimu sdílené katalogizace. 

V návaznosti na nový knihovní zákon byly v roce 2002 zpracovány a vydány nové knihovní řády 
knihoven ČVUT a všechny knihovny vysoké školy byly zapsány do evidence Ministerstva kultury 
ČR. Nové knihovní řády jsou zveřejněny na webových stránkách knihoven ČVUT.  
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5.6 Dostupnost informačních zdrojů   
Přístup k  elektronickým informačním zdrojům má pro vědecko-výzkumnou i pedagogickou 

činnost na ČVUT velký význam. Díky programu MŠMT Informační zdroje pro výzkum a vývoj 
a nemalé finanční podpoře školy je nabídka elektronických informačních zdrojů v současné době 
velmi široká. ČVUT je nositelem projektu Zajištění základních dokumentografických bází dat pro 
technické obory, jehož spolunositeli jsou všechny české technické vysoké školy. Projekt zahrnuje 
dokumentografické databáze Compendex, Iconda, Inspec, sjednocené rozhraním databázového cen-
tra Dialog, databázi Materials Science (Metadex) a od 1. 12. 2002 nově také digitální knihovnu 
IEEE Computer Society Digital Library. Na začátku roku 2002 došlo také k dlouho očekávanému 
propojení dokumentografických databází Compendex, Inspec a Metadex s plnými texty službou 
Dialog e-linking. ČVUT je účastníkem i dalších projektů, které umožnily přístup k citačním rejstří-
kům Web of Science, k produktu Journal  Citation Reports a k databázi  MathSci. Účastí v projektu 
Multifunkční centrum Virtuální polytechnické knihovny jako zdroj informací pro oblast technických 
a aplikovaných přírodních věd mají uživatelé ČVUT přístup k elektronickým verzím odborných 
časopisů z nakladatelství Elsevier, Springer, Wiley a Academic Press. V národní licenci je zajištěn 
také přístup k  plnotextovým bázím dat Proquest5000/PCI a eIFL. 

Pracovníci Výpočetního a informačního centra vytvořili systém autorizace přístupů uživatelů 
k informačním zdrojům. Tím je zajištěno jak dodržování licenčních podmínek, tak také monito-
rování přístupů k jednotlivým produktům, což podává přehled o způsobu a rozsahu využití infor-
mačních zdrojů. Vedle technického zabezpečení zpřístupňování elektronických informačních zdrojů 
je kladen důraz na propagaci elektronických informačních zdrojů a systematickou přípravu uživa-
telů pro práci s nimi. Proces získávání primárních dokumentů potřebných k výzkumné i vzdělávací 
činnosti je zefektivněn nabídkou elektronických služeb, pro které Výpočetní a informační centrum 
vytváří všechny nezbytné technologické předpoklady. 

 
5.7 e-learning, stav a plán rozvoje na ČVUT  

V Dlouhodobém záměru ČVUT je stručně nastíněn postup při integraci informačních a komu-
nikačních technologií do vzdělávání. Základní tezí záměru je rozvíjet ICT jako nedílnou součást 
pedagogických a vědeckých programů i programů mezinárodní spolupráce. V souladu se záměrem 
ČVUT zpracovali v průběhu let 2000–2002 učitelé a specialisté pro ICT pilotní projekty integrace 
ICT do výuky, počínaje vystavováním elektronických skript na WWW až po pilotní on-line kurzy 
v prostředí WebCT.  

Pod vedením prorektora pro pedagogickou činnost byly roce 2002 plněny zejména tyto úkoly:  
 

• Příprava kateder a fakult na rozvoj distančního a e-learning vzdělávání, získání podpory pro 
projekt Centra distančního vzdělávání a e-learningu. V rámci tohoto úkolu byla vypracována 
a na pracoviště ČVUT je postupně rozšiřována příručka „Základy distančního a on-line vzdě-
lávání“, zahrnující náměty k diskusi o rozvoji distančního a on-line vzdělávání na ČVUT. Dále 
byl zjišťován zájem kateder o e-learning a realizovány demonstrační přednášky pro učitele 
o problematice e-learningu. 

 

• Vytváření výukových materiálů pro školení v oblasti e-learning, realizace školení. Úkol zahrno-
val přípravu a realizaci školení učitelů v oblasti základů distančního vzdělávání, zejména pro 
vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání, přípravu a realizaci školení učitelů jako 
tutorů a návrhářů on-line kurzů v profesionálních SW systémech a pomoc učitelům při vytvá-
ření a testování on-line kurzů. 

 

• Vytváření prvků struktury virtuálního kampusu pro usnadnění přístupu učitelů a studentů ke 
globálním virtuálním výukovým zdrojům a službám. V rámci tohoto úkolu došlo k podstatné 
aktualizaci stránek ČVUT On-line se zahrnutím odkazů na www zdroje pro e-learning, které 
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jsou vysoce ceněny i na jiných českých a slovenských univerzitách. Byla vytvořena i pilotní 
verze Vzdělávacího portálu, který uvedené e-learningové zdroje zahrnuje a který by mohl slou-
žit i ostatním českým vysokým školám.  

 

Na tyto účely byly na mzdy i příslušné SW a HW vybavení vynaloženy prostředky v řádu 
několika milionů korun.  

 

K zajištění dalšího rozvoje ICT bylo v roce 2002 zřízeno Centrum podpory výuky při Vyda-
vatelství ČVUT v Praze, které vzniklo transformací Audiovizuálního a technického centra (AVTC). 
Vedle servisních služeb a údržby portálu CZV bude jeho činnost zaměřena na elektronické 
publikování off-line a on-line (e-learning), včetně elektronických zpracování slovníků, tvorby 
výukových videoprogramů a multimediálních programů. 
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6. Věda a výzkum 
6.1 Úvod 

Vědecká, výzkumná a vývojová činnost (dále VVČ) je na ČVUT vedle pedagogické činnosti 
druhou hlavní součástí poslání školy (na Fakultě architektury se jedná též o uměleckou tvůrčí čin-
nost). Přijmeme-li – v některých zemích běžné – rozdělení universit na „výzkumné (research)“ 
a „učící (teaching)“, pak ČVUT usiluje o jednoznačnou srovnatelnost s první z obou skupin. Naše 
universita patří mezi největší výzkumné instituce v České republice, přičemž výzkum je organicky 
spjat s výukou, zejména v doktorském a magisterském studiu. Těžiště VVČ proto spočívá na 
fakultách a součástech ČVUT s tím, že je centrálně podporována ze strany Rektorátu ČVUT. 
K centrální infrastruktuře patří Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost R ČVUT, Výpočetní a in-
formační centrum (VIC) a Podnikatelské a inovační centrum (BIC), jehož součástí je též Patentové 
středisko. ČVUT tak má vybudovánu infrastrukturu schopnou pokrývat celý proces od základního 
výzkumu až po přenos výsledků do praxe. 

V této části se budeme zabývat hlavními charakteristikami a nejvýznamnějšími výstupy VVČ na 
ČVUT, detailnější údaje je možné nalézt ve výročních zprávách jednotlivých fakult. Organizační 
struktura VVČ odpovídá struktuře školy a je formována především katedrami a ústavy. Výzkumné 
záměry i některé grantové projekty řešené za spoluúčasti více kateder či ústavů však představují 
významný integrující prvek a přispívají k efektivnímu využívání odborného potenciálu školy. Důle-
žité jsou i vnější spolupráce s ústavy AV ČR, resortními ústavy, podniky a zahraničními instituce-
mi. Tematicky pokrývá výzkumná činnost na ČVUT široké spektrum problémů, odpovídajících od-
borné náplni i studijním programům jednotlivých fakult a ústavů. 

Financování VVČ na ČVUT je vícezdrojové. V roce 2002 pokračoval systém finanční podpory 
vědy na ČVUT, který byl použit v roce 2000 a popsán ve Výroční zprávě ČVUT za tento rok. To 
znamená, že rozdělení finančních prostředků na fakulty a ústavy bylo realizováno podle stejného 
klíče, podle kterého byly tyto prostředky přiděleny z MŠMT na ČVUT s vědomím, že podpora tzv. 
„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 soutěž ČVUT. Z rezervy rektora bylo i v roce 2002 
podpořeno mimořádnou dotací několik významných vědeckých týmů na každé fakultě a vybraným 
významným vědeckým pracovníkům byla ve mzdě vyplácena částka zvyšující jejich osobní přípla-
tek. Pokračovalo financování výzkumných záměrů. Pokračovala též činnost Výzkumných center 
v rámci programu MŠMT ČR. Kromě těchto center však na ČVUT jako výsledek uvědomění si 
potřeby podporovat významné vědecké pracovníky a programy zahájila v roce 2002 činnost dvě 
výzkumná centra ČVUT, podporovaná z prostředků získaných z doplňkové činnosti R ČVUT: 
Výzkumné centrum průmyslového dědictví (VCPD) a Ústav technické a experimentální fyziky 
(ÚTEF). 

I přes tyto prostředky je však stále 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 menší míře též 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 též 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 prestižních projektech ATLAS a DIRAC. Na rostoucí účast ČVUT v mezinárodních 
vědeckých programech je třeba klást do budoucna stále vyšší důraz a vytvářet podmínky pro 
usnadnění těchto aktivit. 

Podrobný přehled výstupů VVČ na ČVUT je možné nalézt v publikaci CTU Research Activity 
Report 2002. Detaily o finančních tocích jsou shrnuty ve Zprávě o hospodaření ČVUT za rok 2002. 
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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 od r. 2003 zahajovaným 6. rámcovým programem Evropské unie, na 
druhé straně 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 r. 2000. 
Významným faktorem ovlivňujícím podmínky, v nichž se česká věda a výzkum v současné době 
pohybuje, jsou zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změ-
ně některých souvisejících zákonů, a příslušné prováděcí předpisy (Nařízení vlády č. 267/2002 Sb. 
o informačním systému výzkumu a vývoje, Nařízení vlády č. 461/2002 Sb. o účelové podpoře 
výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, Nařízení vlády 
č. 462/2002 Sb. o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení 
výzkumných záměrů).   

Je nepochybné, že jak v evropském měřítku, tak i u nás bude kladen stále větší důraz na efekti-
vitu vědecké práce, utváření širokých týmů soustředěných na klíčové problémy vědeckého rozvoje, 
výstupy z vědeckých programů, ochranu duševního vlastnictví a transfer vědeckých výsledků do 
praxe. Financování vědy bude stále více záviset na multikriteriálním hodnocení výsledků dosaho-
vaných jednotlivými pracovišti. ČVUT, má-li si zachovat svou pozici naší přední vědecké uni-
versity, musí vytvářet podmínky pro vědeckou práci, které budou vnější prostředí respektovat. 

V zájmu podpory vědecké práce na ČVUT v rámci grantových projektů zahájilo v  r. 2001 
činnost informační a konzultační grantové pracoviště, začleněné do Odboru pro vědeckou a vý-
zkumnou činnost R ČVUT. Úkolem tohoto pracoviště je shromažďovat a vyhodnocovat komplexní 
informace o grantových programech v zahraničí i v ČR, informovat o nich jednotlivá pracoviště 
školy a poskytovat kvalifikované konzultace při přípravě grantových přihlášek až po spolupráci při 
jejich administrativním zpracování. Výsledkem práce tohoto střediska je jak široký informační tok 
o různých vědeckých programech ve směru k potenciálním navrhovatelům projektů, tak i konkrétní 
spolupráce při přípravě návrhů. Činnost střediska pokračovala v r. 2002 s tím, že hlavní pozornost 
byla soustředěna na informační přípravu pro 6. rámcový program EU.  

Interní grantová soutěž (IGS) proběhla v r. 2002 podle pravidel, která vstoupila v platnost v roce 
2001 a osvědčila se, tj. v oblasti VaV bylo vypsáno pět kategorií projektů (doktorandské granty, 
sloužící podpoře vědecké práce studentů doktorských studijních programů, iniciační granty, 
kladoucí si za cíl podpořit počáteční fázi výzkumu nových problematik a vytvořit tak podmínky pro 
jejich uplatnění v externích grantových soutěžích, aplikační granty, sloužící podpoře uplatnění 
výsledků výzkumu na ČVUT v praxi, granty, sloužící podpoře pořádání vědeckých konferencí na 
ČVUT, a presentační granty k podpoře presentace vědeckých výsledků na významných meziná-
rodních konferencích). 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, v průběhu roku 2002 byla v návaznosti na přípravné práce a sou-
těž proběhlou v r. 2001 založena dvě Výzkumná centra ČVUT: Výzkumné centrum průmyslového 
dědictví a Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT. Obě centra úspěšně zahájila svoji čin-
nost a začala podávat první výsledky. Perspektivně by měla stále větší část finančních prostředků 
pro tato centra být získávána z vnějších zdrojů a podle aktivity center též z normativně rozdělené 
části dotace ČVUT. V roce 2002 bylo vypsáno další kolo přihlášek na založení výzkumných center 
ČVUT, z něhož vznikl a byl všemi kompetentními orgány na ČVUT schválen projekt Centra pro 
radiochemii a radiační chemii. Toto centrum zahájí činnost od r. 2003. 

ČVUT má přiměřené zastoupení zejména v oborové komisi GA ČR pro technické vědy, kde je 
předsedkyní prof. Konvičková z FS ČVUT a členy další tři pracovníci ČVUT. V oborové komisi 
přírodních věd je však nyní pouze jeden člen z ČVUT a bylo by žádoucí zde zastoupení ČVUT 
posílit. Ve  funkci místopředsedy GA ČR pro obor technických věd pracuje prof. Ing. Jan Uhlíř, 
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CSc. z FEL ČVUT, ve funkci místopředsedy GA ČR pro obor přírodních věd prof. Ing. Dr. Pavel 
Chráska, DrSc., který je sice kmenově zaměstnancem AV ČR, ale spolupracuje úzce se dvěma 
fakultami ČVUT. Další pracovníci ČVUT jsou členy podoborových komisí. ČVUT má tak i nadále 
možnost významně se podílet na koncepci a činnosti GA ČR. ČVUT bylo zastoupeno i v Radě vlá-
dy pro výzkum a vývoj, jejímž členem je prof. Ing. Petr Zuna, CSc., a v její odborné komisi pro 
vědy neživé přírody prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. a prof. Ing. Jan Macek, DrSc. 

 
6.3 Spolupráce ve VaV s tuzemskými a zahraničními  pracovišti 

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 na spolupráci v doktorských studijních programech a jsou též 
základem širší spolupráce na různých vědeckých projektech financovaných grantovým způsobem.  

Zmínit je třeba též navazovanou spolupráci s dalšími akademickými subjekty. Tak bylo např. 
založeno společné pracoviště FD ČVUT a FTVS UK „Biomechanika extrémních zátěží“, které se 
zabývá výzkumem (a výukou) v oblasti úrazové a forenzní biomechaniky. 

Postupně se rozšiřuje spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji s průmyslovými podniky. 
Tak např. na FS bylo roce 2002 uzavřeno 21 hospodářských smluv s finančním objemem větším 
než 100 tis. Kč (Transgas, ŠKODA ENERGO, ŠKODA AUTO, ŠKODA - ÚJP, ENERGO-
PROJEKT, KOVOSVIT MAS, Walter, THERMO KING CR a další). Tuto spolupráci je třeba 
významně posílit. Za významné posílení mezinárodní průmyslové spolupráce této fakulty v oblasti 
výzkumu a vývoje je možno považovat spolupráci s firmou PORSCHE AG Stuttgart, na základě 
které bylo na Fakultě strojní v roce 2001 zřízeno specializované pracoviště pro technické výpočty 
a simulace Porsche Engineering Services, jehož činnost se v průběhu uplynulého roku plně rozvinu-
la, a spolupráci s firmou Lintech, s. r. o., zabývající se v mezinárodním měřítku problematikou prů-
myslového popisu, na základě které bylo na Fakultě strojní zřízeno České centrum průmyslového 
popisu. Podobným způsobem by bylo možné hovořit i o aktivitách dalších fakult. 

K velmi významným činnostem školy, především FSv a KÚ, patřila diagnostika stavebních 
objektů postižených povodněmi, prováděná zejména v průběhu srpna a září 2002. V rámci těchto 
aktivit byl připraven formulář „Hodnocení stavebně technického stavu objektů zasažených povod-
němi”. Celkem byla provedena zdarma diagnostika stovek postižených objektů v Praze, jižních 
a středních Čechách. 

Mezinárodní spolupráce ve VaV byla v roce 2002 uskutečňována především zapojením do 
programů v rámci EU. Dále je třeba uvést významné zapojení do projektů v jaderné oblasti, kam 
patří zejména zmíněné již projekty CERN (z nich nejrozsáhlejší jsou ATLAS a DIRAC), SÚJV 
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Dubna a IAEA. Na těchto projektech se podílejí zejména FJFI, FS, ÚTEF a částečně též FD. Jinou 
dlouhodobou mezinárodní spoluprací je např. aktivita v oblasti laserového měření družic, zastře-
šovaná European Space Agency, v jejímž rámci je pracovníky FJFI provozována aparatura 
v laboratoři v egyptském Helwanu. 

K podpoře rozvoje vnější spolupráce ve VaV slouží i výše zmíněné informační a poradenské 
pracoviště pro grantové aktivity, které pokračovalo a rozšiřovalo v r. 2002 svou činnost. 

 
6.4 Výzkumné záměry 

Na ČVUT bylo v r. 2002 řešeno celkem 31 výzkumných záměrů, financovaných MŠMT ČR. 
Souhrn těchto výzkumných záměrů včetně finančních částek podává tab. 6.4.1. Řešení probíhalo 
vesměs v souladu s původním návrhem výzkumných záměrů a bylo jednou z hlavních součástí 
vědecké a výzkumné činnosti na škole. Představuje průřez celým spektrem odborné problematiky, 
kterou se ČVUT zabývá, a je také vzhledem ke spoluúčasti více fakult a součástí ČVUT na někte-
rých záměrech jedním z integrujících prvků školy.  

ČVUT se rozhodlo využít možnosti poskytnuté Usnesením vlády č. 1165/2002 ze dne 18. listo-
padu 2002 a požádat o prodloužení všech na něm řešených výzkumných záměrů o jeden rok, tj. do 
konce roku 2004. 
 
Tabulka 6.4.1: Zapojení vysoké školy do řešení výzkumných záměrů – institucionální 

prostředky pro r. 2002 
 

Výzkumný záměr (zkrácený název) (tis. Kč) 

Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí             7 000

Integr. vodní hospodářství a ochr. před povodněmi v rámci trvale udržit. rozvoje   10 046

Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství     11 193

Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií                                   6 698

Aspekty životního prostředí ve stavebnictví    3 005

Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stav. podniků a území   2 217

Komplexní inovace technologií v geodézii a kartografii   2 996

Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství   20 936

Zvyšování účinnosti energ. strojů a zařízení a snižování ekologických dopadů  6 386

Aplikovaná matematika v technických vědách     2 219

Technika prostředí budov       3 206

Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicinského inženýrství  24 583

Rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu      20 480

Výzkum v oblasti informačních technologií a komunikací   19 250

Výzkum nových metod pro měř. fyz. veličin a jejich aplikace v přístroj. technice  7 053

Tvorba a monitorování životního prostředí      3 951

Výzkum efektivnosti a kvality spotřeby energie     6 130

Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta   8 149

Využití radionuklidů a ionizujícího záření     7 261

Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana    5 730
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Diagnostika materiálů       6 638

Laserové systémy a jejich aplikace       6 553

Rozvoj metod systémové analýzy, algoritmů a stat. metod pro dopravu a spoje 2 772

Automatické systémy v dopravě, diagnostika dopravních systémů a procesů    3 984

Modely dopravy a řízení dopravních procesů v území     2 629

Proměny urbanismu        2 608

Výzkum historické a současné architektury     3 002

Modelové metody projektování – modelové a zobrazovací techniky v architektuře   2 641

Rizikové inženýrství a spolehlivost technických systémů     3 305

Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností staveb   4 483

Řízení lidských zdrojů v průmyslu technicky vzdělanými manažery  1 127

Celkem        218 231

 
6.5 Výzkumná centra 

V roce 2000 byl nově otevřen program MŠMT 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 Božka  
Řešitel: prof. Ing. Jan Macek, DrSc. 

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

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

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

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

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

Centrum je pracovištěm pro zkoušení výrobních strojů, pro vývoj skupin a elementů strojů, pro 
konstrukci a výpočty, pro řídící a pohonovou techniku, pro automatizace výrobních zařízení a pro 
technologii obrábění. 

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

Jako spoluřešitel se ČVUT podílí na třech centrech v podprogramu A a na jednom centru v pod-
programu B. Dosavadní průběh činnosti těchto center svědčí o skutečnosti, že jsou pro vědeckou 
práci na ČVUT jednoznačným přínosem. 

V r. 2002 založená výzkumná centra ČVUT jsou financována částečně z doplňkové činnosti 
R ČVUT, částečně z normativní části rozpočtu ČVUT a z externích grantových prostředků: 
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Výzkumné centrum průmyslového dědictví 
Ředitel: PhDr. Benjamin Fragner 

Centrum svým multidisciplinárním zaměřením a vazbami na řadu oborů vytváří koordinační 
platformu pro spolupráci ČVUT a dalších institucí, zabývajících se historií, architekturou, urba-
nistickými souvislostmi, vývojem technologií, stavebně technickými kritérii a ekologickými i eko-
nomickými hledisky výzkumu, záchrany a nového využití technických památek, průmyslových 
staveb a industriálních areálů. 
 

Ústav technické a experimentální fyziky 
Ředitel: Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc. 

Centrum je orientováno na experimentální fyziku elementárních částic, dvojitý beta rozpad, 
jadernou spektroskopii, neutronovou fyziku, analytické využití metod jaderné fyziky, monitorování 
radonu, thoronu a jejich dceřiných produktů, vývoj instrumentace pro jadernou a subjadernou fyzi-
ku. Sjednocujícím faktorem vědeckého programu je aplikace metod jaderné spektroskopie a po-
dobnost jaderné instrumentace užívané v jednotlivých výzkumných směrech. 
 

Činnost obou center od jejich založení, tedy v podstatě za polovinu roku (Organizační řády byly 
po registraci změny Statutu ČVUT vydány k 1. 7. 2002), byla posouzena v interním hodnocení 
analogickém jako bylo provedeno pro výzkumné záměry. Hodnotitelská komise neshledala závady 
a doporučila pokračování činnosti a financování obou center. 
 
Výzkumná centra MPO 

Významná byla v roce 2002 činnost v programu MPO „Rozvoj center špičkových technologií 
a výrobků”. Posledním rokem pokračovala činnost F2 v tříletém projektu „Centrum výzkumu 
a aplikace povlaků zvyšujících životnost a spolehlivost strojních součástí”, spolupráce na dalších 
3 centrech a zapojení do dalšího programu MPO „Konsorcia“ jako spolunositele řešení 6 projektů. 
Podrobnosti jsou uvedeny v odst. 10.2.3. 
 
6.6 Celkový přehled grantových aktivit na ČVUT 

Tabulka 6.6.1 shrnuje počty projektů vědeckého charakteru na škole jako celku podporovaných 
externími granty zahrnutými do CEP. Jsou uváděny sumární počty projektů, u nichž je ČVUT 
nositelem nebo spolunositelem (sloupec „Počty pr. N+S“) a finanční objemy podle Finančního 
informačního systému ČVUT (FIS), tzn. udávají se částky poskytnuté na řešení projektů na ČVUT 
zadavatelem (sloupec „od zad.“), tam, kde je ČVUT spoluřešitelem, částky obdržené v rámci 
smlouvy s řešitelem projektu (sloupec „od ext.“). V tabulce není zahrnuta částka dotace z MPO na 
spolupráci ve fyzikální oblasti s CERN a SÚJV Dubna ve výši 1 553 tis. Kč, která, ač jde o typické 
vědecké projekty na špičkové mezinárodní úrovni, není administrativně považována za vědeckou 
spolupráci. 
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Tabulka 6.6.1: Počty projektů řešených na ČVUT spadajících do CEP a finanční objemy na 
těchto projektech 

Název programu Počty pr.   Suma 

podpory výzkumu a vývoje N+S od zad. od ext. (tis. Kč)

MDS: optimalizace dopravní soustavy… 13 6 031 477 6 508

MZE: Programy MZE 1 35   35

MPO: Rozvoj center špičkových průmyslových výr…. 10 2 925 2 956 5 881

MPO: projektová konsorcia 6   2 580 2580

MPO: PROGRES 2   250 250

GAČR: standardní projekty GAČR 185 77 064 335 77 399

GAČR: postdoktorandské projekty 24 2 553   2 553

GAČR: komplexní projekty GAČR 5 4 205   4 205

AV0: granty výrazně badatelského charakteru …. 8 465 1 629 2 094

AV0: program podpory cíleného výzkumu a vývoje 7 528 782 1 310

MSM: INGO 12 6 072   6 072

MSM: informační zdroje pro výzkum a vývoj 1 13 949   13 949

MSM: výzkumná centra 8 88 246 10 868 99 114

MSM: zpřístupňování výsledků výzkumu a vývoje 2 455   455

MSM: KONTAKT 16 2 928 20 2 948

MZ0: výzkum a vývoj v oblasti gynekologie a porodnictví 1      

MZ0: výzkum a vývoj v ostatních lékařských oborech 2 211   211

MZ0: zdravotnická technika a technologie  1 259   259

MSM: COST 12 2 856 294 3 150

MSM: EUREKA 1   180 180

MSM: EUPRO 1 335   335

MK0: výzkum a vědecké zhodnocení kulturních hodnot.. 1   41 41

MZE: výzkumný program MZE I 3 941 14 955

MZE: výzkumný program MZE II 2   850 850

MV0: nejzávažnější bezpečnostní rizika 1   285 285

MPO: mimoprogramové projekty MPO 1   9 407  

MZP: mimoprogramové projekty MŽP 2 1 250   1 250

MZP: ekologická rizika 1   30 30

NBU: projekty výzkumu a vývoje v oblasti kryptografie … 4   907 907

MZP: obnovitelné zdroje a úspory energie 2   120 120

 Celkem 335     233 926

 

57 



6. Věda a výzkum 

Kromě těchto projektů se ČVUT podílí na řadě mezinárodních programů. Tab. 6.6.2 uvádí zahra-
niční projekty a ve FIS zaznamenané částky na projektech, uznávaných MŠMT jako vědecké. V ta-
bulce není zahrnuto několik projektů, jež nejsou ze strany MŠMT započítávány, přestože přispívají 
též k vědeckému výkonu, jako jsou dvoustranné spolupráce typu Aktion s Rakouskem, Barrande 
s Francií, spolupráce s Německem, Slovinskem, pokrývané převážně programem KONTAKT. 
Jejich příspěvek k celkové bilanci je však nepodstatný (podle FIS se jedná o 130 tis. Kč). 
Významnější přínos mají programy LEONARDO a SOKRATES, ty jsou však orientovány 
primárně na pedagogické aspekty činnosti universit a jejich přesah do výzkumné činnosti je jen 
okrajový. Je nicméně třeba konstatovat, že posílení účasti školy v mezinárodních programech je 
jedním z prioritních úkolů. 

 
Tabulka 6.6.2: Účast ČVUT ve vědeckých programech financovaných ze zahraničních zdrojů 

Program Počet tis. Kč 

ERIX ERICCA       1 0

IAEX IAEA Vídeň   3 243

OCX COST       1 0

OKAX RP EU-EURATOM   3 890

OKCX RP EU-COPERNICUS a INGO-COP. 4 362

OKDX RP EU-EESD   3 1 773

OKGX RP EU-GROWTH     5 2 230

OKIX RP EU-IST   20 35 107

OKX RP EU-nespecifikované   1 4 929

ZNAX projekty NATO     2 10

Celkem  43 45 544

 
Podrobnější údaje o projektech je možné nalézt jednak v CTU Research Activity Report 2002, 

a dále ve výročních zprávách jednotlivých fakult a součástí. 
 

6.7 Interní grantová soutěž ČVUT a Workshop 
Na interní grantovou soutěž ČVUT je každý rok dáváno cca 1 % z celkové částky státní dotace. 

V r. 2002 tato částka činila 11 362 tis. Kč. V soutěži je větší část projektů orientována na vědecké 
aktivity (v r. 2002 na tyto projekty bylo přiděleno 8 192 tis. Kč) a menší část na projekty sloužící 
obecně rozvoji školy (3 170 tis. Kč). Vývoj počtu udělených grantů za uplynulé roky shrnuje 
tabulka 6.7.1. Těžiště soutěže v její vědecké části je kladeno na mladé pracovníky, zejména na 
podporu doktorských projektů. Jim je věnována zhruba polovina schválených projektů. Také u pro-
jektů, které mají iniciovat řešení nové problematiky, bylo zavedeno určité omezení, preferující 
mladší pracovníky (s dobou zaměstnání na ČVUT do 10 let). Z tabulky je patrné, že počet udě-
lených grantů v roce 2002 vzrostl oproti průměru minulých let zhruba o 20 %. 
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Tabulka 6.7.1: Vývoj celkového počtu udělených interních grantů ČVUT (C) a počtu udělených 
doktorských grantů (DG) za posledních 5 let 

Rok 1998 1999 2000 2001 2002 

C 151 145 149 155 180 

DG  nesledováno 67 87 86 107 

 
Přehled o výsledcích řešených projektů v rámci Interní grantové soutěže dává pravidelný každo-

roční seminář – Workshop ČVUT. Kromě povinně prezentovaných interních grantů se na bázi 
dobrovolnosti účastní i řešitelé dalších projektů, buď pouze příspěvkem do sborníku, nebo též 
v posterové prezentaci. V r. 2002 (tj. výsledky za r. 2001) bylo ve sborníku tohoto semináře 
publikováno celkem 577 rozšířených abstraktů (à 2 stránky) referátů, na posterech bylo zveřejněno 
373 prací, v r. 2003 (výsledky za r. 2002) tento počet mírně klesl na 563 příspěvky ve sborníku 
a 333 posterové presentace. Tento pokles však není závažný a je patrně spíše náhodnou fluktuací 
než celkovým trendem. 

 
6.8 Publikační činnost 

Jedním z významných výstupů vědecké práce jsou odborné publikace. V tabulce 6.8.1 je shrnut 
počet publikací za uplynulé čtyři roky sumarizovaný podle jednotlivých fakult a součástí ČVUT.  

 
Tabulka 6.8.1: Počet publikací z ČVUT zařazených do databáze RIV za r. 1999 až 2002 

Fakulta 
(součást) 

1999 2000 2001 2002 Meziroční změna 
2002/2001 

FSv 437 465 1 018 1 118 1,098

FS 206 335 786 763 0,971

FEL 540 580 1 364 1 768 1,296

FJFI 161 160 420 402 0,957

FA 37 27 149 128 0,859

FD 80 73 186 208 1,118

KÚ 73 97 121 127 1,050

VIC 0 1 8 14 1,750

MÚ 0 2 2 9 4,500

Rektorát 0 0 6 39 6,500

Celkem 1 534 1 740 4 060 4 576 1,127

 

59 



6. Věda a výzkum 

Grafické znázornění tabulky 6.8.1: 
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Graf 6.8.1.1: Vývoj počtu publikací z ČVUT zařazených do databáze RIV v uplynulých čtyřech 
letech 

Tabulka 6.8.2 udává rozčlenění publikací v r. 2002 podle jednotlivých typů a podle součástí 
ČVUT. Je zjevné, že ve struktuře těchto publikací dominují publikované přednášky ve sbornících 
z konferencí, které představují výrazně více než polovinu z celkového počtu. Pokud tyto referáty 
dále rozčleníme, shledáme, že největší počet, 1 644 je cizojazyčných, dále je 1 150 českých a 483 
referátů bylo zveřejněno na Workshopu 2002. Zcela specifický je tento poměr na FJFI, kde na 189 
cizojazyčných referátů připadá pouze 18 českých. 

 
Tabulka 6.8.2: Počty publikací pracovníků ČVUT v r. 2002 podle fakult (součástí) a typů. 

Fakulta 
(součást) 

Knihy a 
kapitoly  

v knihách 

Studijní texty Články 
v časopisech 

Články ve 
sbornících 

Architekt. a jiné 
projekty 

FSv 53 + 41* 17 273 734 22 

FS 26 + 9* 26 130 572 0 

FEL 42 + 27* 41 256 1 402 2 

FJFI 12 + 5* 2 95 288 1 

FA 13 + 15* 5 69 26 184 

FD 13 + 3* 17 61 114 1 

KÚ 7 0 12 108 0 

VIC 1 0 1 12 0 

MÚ 1 + 1* 0 4 3 0 

Rektorát 0 0 21 18 0 

Celkem 168 + 101* 108 922 3 277 210 
 

První číslo představuje počet knih, druhé počet kapitol v knihách napsaných autorským kolektivem. 
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Na ČVUT je vydáváno několik celoškolských publikací v oblasti VaV. Souhrnným dokumentem 
je zmíněná již ročenka CTU Research Activity Report, v níž 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 možné odkázat 
v případě potřeby podrobnějších dat o VaV na ČVUT, než poskytuje tato zpráva. 

I v roce 2002 pokračovalo vydávání odborného časopisu Acta Polytechnica, s ohledem na utlu-
mení činnosti školy způsobené letními povodněmi však byla vydána pouze čtyři čísla. Průběžně je 
v rámci redakční rady diskutováno o koncepci tohoto časopisu a jeho širší mezinárodní propagaci 
tak, aby se zvyšovala jeho prestiž. Zejména se jedná o jeho odbornou profilaci, okruh autorů a peč-
livý výběr kvalitních recenzentů jednotlivých nabídnutých článků. 

V ediční řadě rozsáhlejších vědeckých monografií CTU Reports bylo publikováno pět řádných 
čísel a jedno mimořádné: 
 
1/2002   M. Šejnoha – J. Zeman: Micromechanical Analysis of Random Composites 
2/2002 P. Konvalinka – F. Luxemburk (editors): Experimental Investigation of Building 

Materials and Technologies 
3/2002   J. Římal: Heat and Mass Transport in Buildings and Bridges 
4/2002 P. Konvalinka: Effects of Loading Conditions of Concrete under Uniaxial Com-

pression on Its Behavior 
5/2002   M. Mühlbauer: Long-Term Mechanical Behaviour of Anhydritic Rock 
Special Issue Proceedings of WORKSHOP 2002 (Part A, Part B) 
 

Možnost publikovat v této ediční řadě je využívána především pracovníky a doktorandy Fakulty 
stavební. Bylo by velmi žádoucí, kdyby její tematické spektrum rozšířily i zajímavé publikace 
z ostatních fakult a ústavů. 

Každoročně jsou udělovány Ceny rektora za prestižní publikaci. V r. 2002 byla udělena cena 
1. stupně za knihu P. Ripka (editor): Magnetic Sensors and Magnetometers. Artech House, Boston 
and London 2001. Cena 2. stupně byla udělena knize Z. Škvor: Akustika a elektroakustika. 
Academia, Praha 2001. 

 
6.9 Doktorské studium 

Studenti doktorských studijních programů představují významnou kapacitu pro vědeckou a vý-
zkumnou činnost na škole. Tabulka 6.9.1 shrnuje jejich počet za posledních 7 let sumarizovaný 
podle hlášení fakult vždy k 31. 10. příslušného roku, respektive od r. 2000 podle matriky studentů. 

 
Tabulka 6.9.1: Počty studentů a absolventů doktorských studijních programů na ČVUT v letech 

1995–2001 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Počet studentů 1 183 1 315 1 215 1 191 1 241 1 475 1 507 1 787

Počet absolventů 41 44 40 57 94 76 81 112

 
Pro ČVUT nepředstavují tato čísla příliš radostnou skutečnost. Trend nárůstu za poslední čtyři 

roky je pozitivní skutečností, i když počet doktorandů by cílově měl být výrazně vyšší. Zejména to 
vyniká ve světle skutečnosti, že téměř polovina doktorandů je externích, především z pracovišť AV 
ČR, takže k práci na vlastních výzkumných programech ČVUT přispívají jen částečně nebo vůbec. 
Znepokojující je ale hlavně nízký počet absolventů, který svědčí o tom, že si řada studentů 
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v doktorských programech své studium prodlužuje významně nad standardní dobu nebo je neu-
končí. Navíc byl tento počet za roky 1999–2001 v mezích statistické fluktuace konstantní. Je 
otázkou, zda skutečnost, že v r. 2002 počet absolventů poprvé překročil 100, znamená nástup trendu 
zvyšování počtu absolventů nebo je rovněž v mezích této fluktuace. Aktuální je rovněž potřeba 
zvýšit počet zahraničních studentů v doktorských programech. Počty doktorandů a absolventů 
doktorského studia na jednotlivých fakultách v r. 2002 jsou uvedeny v tab. 6.9.2, pro porovnání je 
uveden též stav z r. 2001. V posledním řádku je uveden poměr počtu doktorandů a absolventů, který 
může dát hrubou představu o efektivitě výstupu z doktorského studia (vzhledem k tomu, že je jme-
novatel tohoto poměru malé číslo, je takový ukazatel zatížen značnou statistickou chybou, nicméně 
v případě, že by v každém roce byl přijat stejný počet doktorandů a všichni by absolvovali úspěšně 
studium ve standardní době tří roků, měl by být tento poměr rovný třem). 

 
Tabulka 6.9.2: Počty doktorandů (D) a absolventů doktorského studia (A) v letech 2001 a 2002 

podle součástí (bez studentů s přerušeným studiem) 

Fakulta F1 F2 F3 F4 F5 F6 Ústavy ČVUT 

D 2001 449 318 383 135 117 90 15 1 507 

D 2002 515 417 439 165 112 120 19 1 787 

A 2001 19 19 24 11 0 3 5 81 

A 2002 27 24 39 17 3 2 0 112 

D/A 2001 23,6 16,7 16,0 12,3 ∞ 30,0 5,0 18,60 

D/A 2002 19,1 17,4 11,3 9,7 37,3 60,0 ∞ 15,96 

 
6.10  Transfer výsledků VaV do praxe 

Přenos výsledků VaV do praxe představuje trvale slabou stránku ČVUT (ale i jiných vysokých 
škol), nicméně v roce 2002 pokračovala snaha o zlepšení situace. Dosavadní nabídkový katalog 
výsledků výzkumné činnosti, služeb a vzdělávacích kurzů na webových stránkách ČVUT obsahuje 
celkem 62 různých nabídek (F1 – 7, F2 – 37, F3 – 13, F4 – 1, KÚ – 3, BIC – 1), tj. oproti r. 2001 
nedošlo k podstatné změně. Tento katalog je postupně nahrazován novou modernější databází 
nabídek, expertů a přístrojů/zařízení. V části věnované nabídkám nyní obsahuje 60 vstupů (F1 – 9, 
F2 – 15, F3 – 27, F4 – 6, KÚ – 3) a je postupně doplňována. Je ovšem třeba poznamenat, že část 
těchto nabídek se netýká přímého přenosu výsledků výzkumu, ale konzultační činnosti a organizace 
různých kurzů. 

ČVUT se i v r. 2002 zúčastnilo Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, výsledky své 
práce zde vystavily ve společném stánku FS, FEL, FJFI, FA a KÚ. Samostatný stánek mělo 
Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii Fakulty strojní, které vystavo-
valo obráběcí centrum MCL 1000 LASER. Toto obráběcí centrum se v soutěži o Zlatou medaili 
umístilo v užším výběru. Další samostatný stánek měla katedra kybernetiky Fakulty elektro-
technické společně se svými dvěma spin-off společnostmi Neovision, s. r. o. a CertiCon, a. s. 

Spíše ve směru k mladší generaci byla orientována účast ČVUT na výstavě INVENCE 2002 – 
Týden vědy a techniky v ČR. Své výsledky zde představila Fakulta stavební, Fakulta elektro-
technická a Fakulta architektury. 

Aktivní účast ČVUT na akcích INOVACE 2002 – Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, tj. na 
Mezinárodním veletrhu invencí a inovací, Mezinárodním sympoziu Inovace 2002 a 7. ročníku Ceny 
Inovace, se stala již tradicí. Podílely se na ní Fakulta stavební (katedra ocelových konstrukcí a ka-
tedra pozemních staveb), Fakulta strojní (Ústav výrobních strojů a mechanismů a Výzkumné 
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centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii), Fakulta elektrotechnická (katedra 
elektromagnetického pole a katedra elektrických pohonů a trakcí) a Fakulta jaderná a fyzikálně 
inženýrská (katedra inženýrství pevných látek). 

Důležitou prezentací výsledků vědecké práce na ČVUT je soutěž o Cenu Siemens. Cena v nej-
závažnější kategorii, tj. Cena Siemens za výzkum, putovala stejně jako v letech 2000 a 2001 na 
ČVUT (doc. Ing. K. Hoffmann, CSc., doc. Ing. Z. Škvor, CSc. z FEL za práci „Aktivní rezonátor“), 
dále studenti ČVUT získali jednu cenu za doktorskou práci, dvě ceny za diplomovou práci a jednu 
stipendijní podporu pro doktorandy. Počtem cen si tak ČVUT udrželo své postavení z r. 2001, je 
však skutečností, že jeho potenciál pro tuto soutěž je vyšší.  Kontaktům ČVUT s praxí napomáhá 
i skutečnost, že 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 pracovišti a mají v budoucnosti hrát značnou úlohu i v podpůrné 
infrastruktuře pro 6. RP EU. Byl učiněn důležitý krok k lepšímu využití potenciálu, který nabízí 
BIC pro ochranu duševního vlastnictví v patentovém středisku, které je jeho součástí, neboť byla 
projednána a schválena licenční politika ČVUT na podporu patentování významných výsledků 
s potenciálem pro uplatnění v praxi. 
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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 7.1.1, 
počet interních a externích pracovníků je uveden v tabulce 7.1.2. Vývoj počtu učitelů za posledních 
5 let je uveden v tabulce 7.1.3. (Tabulky uvádějí přepočtené stavy akademických pracovníků na po-
čátku roku 2003, resp. na počátku let 1999 až 2003). 

 
 

Tabulka 7.1.1: Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků ČVUT 

Pedagogičtí pracovníci  
Věk profesor docent odb. as. asistent 

 
lektoři 

 
věd.prac. 

do 29 let 0,00 0,00 75,35 23,82 2,00 45,83

30 - 39 1,00 6,00 225,92 11,25 1,00 30,31

40 - 49 13,00 44,28 195,03 1,00 0,00 23,06

50 - 59 43,78 123,99 209,45 0,50 1,00 15,90

60 - 69 62,60 168,19 88,56 1,33 0,00 16,26

70 a více 13,75 15,50 7,04 0,00 0,30 1,10

Celkem 134,13 357,96 801,35 37,90 4,30 132,46
 
Tabulka 7.1.2: Počet interních a externích pracovníků ČVUT 

      Pedagogičtí pracovníci   Vědečtí 

Pracovníci   profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři pracovníci 

  Fyzické 147 379 817 43 5 156 

interní osoby       

  Přepočtené 131,58 349,67 758,10 35,38 3,80 127,71 

  osoby       

  Fyzické 6 22 110 3 1 20 

externí osoby       

  Přepočtené 2,55 8,29 44,87 0,90 0,50 8,50 

  osoby             
 
Tabulka 7.1.3: Vývoj počtu akademických pracovníků ČVUT v letech 1999–2003 

       počet     

  1999 2000 2001 2002 2003 

 Profesoři 101,65 112,9 113,73 126,73 134,13

 Docenti 399,02 391,86 367,76 366,37 357,96

 Ost. učitelé 783,09 849,43 793,37 825,93 843,55

 Celkem 1 283,76 1 354,19 1 274,86 1 319,03 1 335,64
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     index     

  00/99 01/00 02/01 03/02 03/99 

 Profesoři 1,11 1,01 1,11 1,06 1,32 

 Docenti 0,98 0,94 1,00 0,98 0,90 

 Ost. učitelé 1,08 0,93 1,04 1,02 1,08 

 Celkem 1,05 0,94 1,03 1,01 1,04 
 

Z uvedených tabulek vyplývá, že situace je obdobná jako v minulých letech. Dlouhodobě lze 
sledovat posílení kategorie profesorů na úkor docentů. Kvalifikační skladba akademických pra-
covníků ČVUT je odpovídající postavení výzkumné univerzity (profesoři tvoří cca 10 % učitelů, 
docenti cca 27 % učitelů). Věková struktura je dlouhodobě nevhodná, neboť 57 % profesorů a 51 % 
docentů je v kategorii nad 60 let věku. Pouze v kategorii vědeckých pracovníků má ČVUT vhodnou 
věkovou strukturu, neboť grantové financování umožňuje vytvářet podmínky pro práci perspektiv-
ních pracovníků. Jejich počet (cca 9 % akademických pracovníků) je však s ohledem na velikost 
a postavení ČVUT poměrně 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 škol.  

 Tabulka 7.1.4 ukazuje, že při téměř setrvalém počtu učitelů se při nárůstu počtu studentů 
zvyšuje poměr počtu studentů na učitele, a tím i pedagogická zátěž učitelů. Údaje o počtech stu-
dentů na učitele uvedené v tabulce 7.1.4 vycházejí z počtu studentů k 31.10. příslušného roku a poč-
tu učitelů na počátku následujícího kalendářního roku. 

 
Tabulka 7.1.4: Vývoj počtu studentů na učitele ČVUT v letech 2000–2002 

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

 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

F1 186,80 195,90 242,76 62,74 64,32 70,01 21,90 21,76 24,40 

F2 171,22 174,65 161,15 60,91 61,55 65,02 28,99 30,60 29,33 

F3 194,12 167,30 155,15 47,49 49,00 53,05 29,24 28,14 28,36 

F4  74,24  80,54   81,00 51,17 53,87 55,51 31,49 32,32 32,10 

F5 432,67 156,61 132,91 37,23 42,56 44,65 17,16 17,14 17,31 

F6 211,13 155,60 183,33 82,02 95,75 90,41 27,18 26,47 24,17 

ČVUT 178,04 159,23 164,66 55,06 55,93 61,41 25,52 24,77 26,13 
          

studentů / 1 učitele index  index  index  
  2000 2001 2002 2001/00 2002/01 2002/00 

F1 14,94 15,01 16,84 1,00 1,12 1,13 

F2 17,62 18,30 17,96 1,04 0,98 1,02 

F3 16,54 16,15 16,51 0,98 1,02 1,00 

F4 15,44 16,15 16,26 1,05 1,01 1,05 

F5 11,44 11,33 11,41 0,99 1,01 1,00 

F6 18,61 18,30 17,28 0,98 0,94 0,93 

ČVUT 15,88 15,50 16,49 0,98 1,03 1,04 
 

Podrobné údaje o kvalifikační a věkové struktuře akademických pracovníků jednotlivých fakult 
jsou uvedeny v tabulce 7.1.5. a v odpovídajících grafech (procentní podíly v kategoriích 31–40 let 
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a 41–50 let jsou děleny dvěma, aby byl graf srovnatelnými s ostatními kategoriemi představujícími 
období pětileté).  
 
Tabulka 7.1.5: Kvalifikační a věková struktura učitelů jednotlivých fakult 

Profesoři do 30 let 31–40 41–50 51–55 56–60 61–65 nad 65 Celkem
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 

F1 

2003  1,00 2,00  7,60 8,00 7,50 26,10 

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 

F2 

2003   1,00 2,00 5,00 10,50 12,70 31,20 

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 

F3 

2003   7,00 9,50 6,53 7,00 8,30 38,33 

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 

F4 

2003   2,00 1,00 2,25 7,00 4,60 16,85 

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 

F5 

2003    3,90 1,00 2,00 3,25 10,15 

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 

F6 

2003   1,00 1,00 3,00  4,00 9,00 

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 

ČVUT 

2003  1,00 13,00 17,40 25,38 34,50 40,35 131,63 
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Docenti do 30 let 31–40 41–50 51–55 56–60 61–65 nad 65 Celkem
F1 1999  1,00 12,25 20,10 28,00 22,88 18,88 103,11 

 2000  2,00 10,75 16,10 26,00 26,08 16,37 97,30 

 2001  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 92,97 

 2003  3,00 11,00 12,25 20,50 33,00 10,75 90,50 

F2 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 85,87 

 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 

 2003   8,20 9,50 17,00 28,50 14,12 77,33 

F3 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 15,85 123,03 

 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 

 2003  2,00 16,75 7,30 24,00 35,60 26,45 112,10 

F4 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 

 2003   7,33 3,66 7,20 2,00 4,40 24,59 

F5 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 

 2003  1,00 1,00 5,75 7,33 6,50 8,62 30,21 

F6 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 

 2003    3,33 2,17 6,75 6,00 18,25 

ČVUT 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 60,96 83,18 116,27 44,20 367,76 

 2002  6,00 55,03 43,45 85,98 109,53 59,38 359,38 

 2003  6,00 44,28 41,79 78,20 112,35 70,34 352,98 

57,90 
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Ost. učitelé do 30 let 31–40 41–50 51–55 56–60 61–65 nad 65 Celkem
F1 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 

 2003 21,75 58,25 69,25 40,50 43,50 19,75 6,75 259,75 

F2 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 

 2003 29,02 40,74 34,09 20,11 22,05 20,00 5,40 171,41 

F3 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 

 2003 23,50 80,58 47,73 17,12 19,66 18,93 2,18 209,70 

F4 1999 3,08 8,33 11,81 4,50 5,20 2,00 0,00 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 

 2003 6,00 11,53 10,23 4,50 5,20 2,00 3,06 42,52 

F5 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 

 2003 5,50 17,37 23,33 13,36 7,85 9,00 1,50 77,91 

F6 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 

 2003 15,40 22,95 11,15 7,10 4,00 3,58 4,08 68,26 

ČVUT 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 

 2003 101,17 231,42 195,78 102,69 102,26 73,26 22,97 829,55 
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Učitelé celkem do 30 let 31–40 41–50 51–55 56–60 61–65 nad 65 Celkem

F1 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 

 2003 21,75 62,25 82,25 52,75 71,60 60,75 25,00 376,35 

F2 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 

 2003 29,02 40,74 43,29 31,61 44,05 59,00 32,22 279,93 

F3 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 

 2003 23,50 82,58 71,48 33,92 50,19 61,53 36,93 360,13 

F4 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 

 2003 6,00 11,53 19,56 9,16 14,65 11,00 12,06 83,96 

F5 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 

 2003 5,50 18,37 24,33 23,01 16,18 17,50 13,37 118,26 

F6 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 

 2003 15,40 22,95 12,15 11,43 9,17 10,33 14,08 95,51 

ČVUT 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 

 2003 101,17 238,42 253,06 161,88 205,84 220,11 133,66 1314,14 
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Graf 7.1.5.1: Věková struktura profesorů a její vývoj
                            (vztaženo k přepočtenému počtu pracovníků)
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Graf 7.1.5.2: Věková struktura docentů a její vývoj
                                  (vztaženo k přepočtenému počtu pracovníků)
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7.1.5.3: Věková struktura ost. učitelů a její vývoj
                    (vztaženo k přepočtenému počtu pracovníků)
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Graf 7.1.5.4: Věková struktura profesorů na jednotlivých fakultách
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Graf 7.1.5.5: Věková struktura docentů na jednotlivých fakultách
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Graf 7.1.5.6: Věková struktura ost. učitelů na jednotlivých fakultách
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Graf 7.1.5.7: Kvalifikační struktura učitelů na jednotlivých fakultách
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7.2 Habilitační a jmenovací řízení 

V roce 2002 bylo na ČVUT úspěšně ukončeno 17 řízení ke jmenování profesorem a 25 habili-
tačních řízení. U jednoho habilitačního řízení došlo k ukončení z důvodu, že uchazeč nezískal 
potřebný počet hlasů vědecké rady fakulty. Počet probíhajících (dosud neukončených) řízení ke 
jmenování profesorem byl ke dni 31. 12. 2002 roven 23 a probíhajících habilitačních řízení bylo 52. 
Podrobné údaje jsou uvedeny v následujících tabulkách: 

 
Tabulka 7.2.1: Habilitační a jmenovací řízení 

Fakulta F1 F2 F3 F4 F5 F6 ČVUT 

Řízení ke jmenování profesorem 

ukončená 2 3 5 5 2 0 17 

probíhající 5 5 6 4 2 1 23 

Habilitační řízení 

ukončená  8 4 4 2 6 1 25 

probíhající 14 8 7 7 9 7 52 
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Tabulka 7.2.2: Úspěšně ukončená řízení ke jmenování profesorem v roce 2002 

Jméno Obor Datum 
zahájení 

Datum 
ukončení 

Fakulta stavební    

doc. Dr. Ing. Leoš Mervart, Ph.D., 
DrSc. 

Geodézie a kartografie 22. 1. 2001 15. 5. 2002 

doc. Ing. Milan Holický, Ph.D., DrSc. Teorie stavebních konstrukcí  
a materiálů 

12. 11. 2001 1. 11. 2002 

Fakulta strojní    

doc. Ing. Josef Steidl, CSc. Materiálové vědy a inženýrství 12. 3. 2001 15. 2. 2002 

doc. Ing. Svatava Konvičková, CSc. Aplikovaná mechanika 12. 3. 2001 15. 5. 2002 

doc. Dr. Ir. Joannes Hensen Konstrukční a procesní inženýrství 22. 5. 2001 1. 11. 2002 

Fakulta elektrotechnická    

doc. RNDr. Luděk Aubrecht, CSc. Fyzikální inženýrství 23. 4. 2001 15. 5. 2002 

doc. Ing. Jan Hálek, CSc. Elektronika a lékařská technika 22. 1. 2001 15. 5. 2002 

doc. Ing. Pavel Ripka, CSc. Měřicí technika 12. 3. 2001 15. 5. 2002 

doc. Ing. Karel Hoffmann, CSc. Radioelektronika 12. 11. 2001 1. 11. 2002 

doc. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. Teoretická elektrotechnika 8. 10. 2001 1. 11. 2002 

FJFI    

doc. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc. Aplikovaná matematika 23. 4. 2001 15. 5. 2002 

doc. RNDr. Jan Hamhalter, CSc. Aplikovaná matematika 12. 2. 2001 15. 5. 2002 

doc. Ing. Václav Kubeček, DrSc. Aplikovaná fyzika 11. 6. 2001 15. 5. 2002 

doc. Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc. Fyzikální a materiálové inženýrství 23. 4. 2001 1. 11. 2002 

doc. Ing. František Spurný, DrSc. Aplikovaná fyzika 12. 11. 2001 1. 11. 2002 

Fakulta architektury    

doc. Ing. arch. Ladislav Lábus Architektonická tvorba 4. 10. 1999 15. 5. 2002 

doc. Ing. arch. Tomáš Šenberger Architektonická tvorba 4. 10. 1999 15. 5. 2002 
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Tabulka 7.2.3: Úspěšně ukončená habilitační řízení v roce 2002 

 
Jméno 

 
Obor 

Datum 
zahájení 

Datum 
ukončení 

Fakulta stavební    
Ing. Milan Huml, CSc. Geodézie a kartografie 12. 11. 2001 1. 5. 2002 
Ing. Petr Konvalinka, CSc. Teorie stavebních konstrukcí a materiálů 12. 11. 2001 1. 5. 2002 
Ing. Jiří Pospíšil, CSc. Geodézie a kartografie 8. 10. 2001 1. 3. 2002 
Ing. Michal Polák, CSc. Teorie stavebních konstrukcí a materiálů 8. 10. 2001 1. 3. 2002 
Ing. Tomáš Vogel, CSc. Vodní hospodářství a vodní stavby 12. 11. 2001 1. 5. 2002 
Ing. Libor Jendele, CSc., Ph.D. Teorie stavebních konstrukcí a materiálů 15. 4. 2002 1. 7. 2002 
Dr. Ing. Bořek Patzak Teorie stavebních konstrukcí a materiálů 10. 12. 2001 1. 7. 2002 
Ing. Petr Fajman, CSc. Teorie stavebních konstrukcí a materiálů 14. 1. 2002 1. 7. 2002 
Fakulta strojní    
Ing. Václav Jírovský, CSc. Řízení strojů a procesů 22. 1. 2001 1. 5. 2002 
Ing. Jan Suchánek, CSc. Materiálové vědy a inženýrství 22. 1. 2001 1. 3. 2002 
Ing. Pavel Hoffman, CSc. Konstrukční a procesní inženýrství 24. 9. 2001 1. 7. 2002 
Ing. Michal Kavan, CSc. Ekonomika a management 

strojírenského podniku 
14. 1. 2002 1. 11. 2002

Fakulta elektrotechnická    
Ing. Pavel Pechač, Ph.D. Radioelektronika 24. 9. 2001 1. 5. 2002 
Ing. Vojtěch Kulda, CSc. Elektrické stroje, přístroje a pohony 12. 11. 2001 1. 7. 2002 
Ing. Roman Čmejla, CSc. Teoretická elektrotechnika 11. 2. 2002 1. 11. 2002
Ing. Jan Sýkora, CSc. Radioelektronika 11. 2. 2002 1. 11. 2002
FJFI    
Dr. Ing. Michal Beneš Aplikovaná matematiky 24. 9. 2001 1. 11. 2002
RNDr. Jiří Taufer, CSc. Aplikovaná matematiky 9. 5. 2000 1. 11. 2002
Fakulta architektury    
PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. Dějiny architektury a ochrana památek 22. 11. 1999 1. 1. 2002 
PhDr. Pavel Kalina, CSc. Dějiny architektury a ochrana památek 24. 11. 1998 1. 1. 2002 
akad. arch. Michal Brix Architektonická tvorba 4. 10. 1999 1. 3. 2002 
Ing. arch. akad. arch. Milan Hon Architektonická tvorba 4. 10. 1999 1. 7. 2002 
Ing. arch. Eva Fantová, CSc. Architektonická tvorba 22. 1. 2001 1. 7. 2002 
PhDr. Oldřich Ševčík, CSc. Teorie architektury 10. 12. 2001 1. 7. 2002 
Fakulta dopravní    
Dr. Ing. Miroslav Svítek Inženýrská informatika 15. 4. 2002 1. 11. 2002
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8. Hodnocení činnosti univerzity 
V souladu se Statutem ČVUT se provádí pravidelné hodnocení vzdělávací, výzkumné, vývojové, 

umělecké a další tvůrčí činnosti v souladu s dlouhodobým záměrem školy.  
Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání v roce 2002 vychází zejména ze studentských anket, disku-

sí se studenty na jednotlivých fakultách, studentských dotazníků a z evaluací akademických pracov-
níků v rámci kateder a ústavů. Významným zdrojem vnitřního hodnocení se stávají webové stránky 
školy a studentských organizací. Rozvinuly se konference studentské tvůrčí činnosti a stále roste 
počet studentů a doktorandů přímo zapojených do vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti. 

Vnější hodnocení kvality vzdělávání v roce 2002 vyplývá z úspěšných akreditačních řízení, 
z rozboru úspěšnosti v grantových tuzemských i zahraničních soutěžích a výsledků oponentních 
řízení výzkumných záměrů, výzkumných center i jiných projektů. Rok 2002 byl významný zejména 
s ohledem na akreditace nových studijních programů strukturovaného systému studia (bakalářský, 
magisterský, doktorský). Akreditace pro strukturované studium proběhly úspěšně na Fakultě 
stavební, Fakultě elektrotechnické (neukončena je akreditace oboru Biomedicínské inženýrství pro 
strukturované studium, která je vázána na schválení příslušného zákona), Fakultě jaderné a fyzi-
kálně inženýrské, Fakultě architektury a Fakultě dopravní. Fakulta strojní akreditovala strukturo-
vané studium již v roce 2001. Podrobnosti k platnosti akreditovaných a reakreditovaných stáva-
jících studijních programů jsou uvedeny v kapitole 4. 

 
8.1 Hodnocení činnosti ČVUT na základě studentské ankety 

Na podzim roku 2002 byl odborem pedagogiky R ČVUT organizován sociologický průzkum, 
zaměřený na studenty přijaté, ale nezapsané ke studiu na ČVUT. Průzkum zaměřený na názory 
studentů ČVUT ke studiu byl organizován v předchozím roce. 

Průzkum měl dát informace o tom, na kterých vysokých školách jsou tito studenti posléze zapsá-
ni a jaký byl důvod. Byl vypracován dotazník s patnácti otázkami, který byl zaslán nezapsaným 
studentům. Návratnost byla velmi vysoká, z 1 960 se vrátilo 1 172 dotazníků (60 %). Po zpracování 
údajů bylo zjištěno, že část studentů (284) se dodatečně zapsala na jinou fakultu ČVUT a 855 stu-
dentů je na jiných vysokých školách. Z toho 370 studentů je na jiných technických univerzitách, 
převážně blíže svému bydlišti (např. 262 studentů z Moravy se zapsalo na VUT v Brně). Další část 
studentů se zapsala na jiných vysokých školách, např. ekonomického zaměření (133), nebo na mate-
maticko fyzikální fakultě (112). Většina studentů se zapsala na preferované fakultě. Nejpravděpo-
dobnějším důvodem k nezapsání se studentů je zřejmě možnost získání ubytování. Údaje 
z dotazníku potvrzují, že 453 studentů, kteří nezískali ubytování na kolejích ČVUT, zvolilo jinou 
školu, kde ubytování získali (VUT Brno, TU Liberec, ZČU Plzeň). Doplňkově byly zjišťovány 
identifikační znaky respondentů (81 % mužů, 59 % absolventů z gymnázií, studijní průměr do 1,5 
mělo 51 % respondentů, 25 % uchazečů bylo z Prahy a 12 % ze Středočeského kraje). Závěr prů-
zkumu ukazuje, že studenti po přijetí na více fakult preferují tu fakultu, kterou chtěli studovat 
z hlediska zaměření a současně tu, která je nejblíže jejich místu bydliště.  

 
8.2 Hodnocení činnosti na jednotlivých fakultách ČVUT  

Fakulta stavební organizovala vnitřní hodnocení v roce 2002 podobně jako v letech před-
chozích. Studenti hodnotili výuku při přednáškách, cvičeních a na seminářích. Využívá se písemně 
zpracovaného anketního lístku, zpětnou vazbu zatím provádí vyučující, resp. za výuku předmětu 
zodpovědná katedra. Hodnotí se nejen přístup a vlastní činnost pedagoga, ale i zajištění předmětu 
učebními pomůckami, vedení konzultací apod. Někteří učitelé si vlastními dotazníky sami zjišťují 
postoje studentů ke studiu či k předmětu.  
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Velmi významně ke zlepšení situace v propustnosti prvních ročníků přispívá Centrum aktivního 
učení v matematice, které je financováno výhradně z průmyslové sféry. Mimo jiné též přispívá ke 
zmenšení rozdílu mezi připraveností nově přijatých studentů z gymnázií a středních průmyslových 
škol. Zvyšuje se podíl studentů jak v programu magisterském, tak zejména v doktorském, na čin-
nosti odborných kateder, v zapojení do řešení grantů externích i interních a v účasti na různých 
soutěžích. Kvalita řešení doktorských projektů FRVŠ v roce 2002 byla ohodnocena velmi pozitivně 
při závěrečných oponenturách v lednu 2003.  

V oblasti personálního rozvoje byla situace příznivá, celkem 8 pracovníků bylo jmenováno 
docentem a 2 profesorem. Věkový průměr nově jmenovaných byl 43,5 roku u docentů a 47 let 
u profesorů. 

 
Fakulta strojní provedla vnitřní evaluaci s využitím studentských anket, pravidelných hodno-

cení v rámci jednotlivých ústavů, rozborem aktivit na kolegiu děkana a vyhodnocením při 
výjezdním zasedání grémia vedoucích pracovníků fakulty. Důležitým zdrojem informací o kvalitě 
pedagogického procesu a činnosti jednotlivých útvarů byly diskuse se studenty v rámci pravi-
delných schůzek s děkanem a proděkany a dále vyhodnocení pravidelných podzimních anket. 
Ankety vyhodnocené počátkem roku 2002 se zúčastnilo 1 312 respondentů a výsledky byly detailně 
diskutovány na výjezdním zasedání grémia s vedoucími ústavů, s upozorněním na přetrvávající 
nedostatky. Podobná anketa byla zadána na podzim roku 2002, připravuje se analýza odpovědí 
1 400 respondentů.  

Velká péče se věnovala zapojení studentů do vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti. 
Doktorandi a studenti magisterského studia byli zapojeni do projektů v rámci výzkumných záměrů, 
projektů GA ČR, grantových projektů MPO, výzkumných center MŠMT i zahraničních grantů. 
V dubnu 2002 byla na Fakultě strojní uspořádána Konference studentské tvůrčí činnosti, které se 
aktivně zúčastnilo 17 studentů magisterského studia a 49 doktorandů. Fakulta v roce 2002 odměnila 
z tohoto hlediska 27 studentů účelovým stipendiem. V rámci ústavů se každoročně provádí evaluace 
akademických pracovníků, včetně jejich zapojení do vědecko-výzkumné činnosti. Interní hodnocení 
vědecko-výzkumné činnosti se provádí po ústavech a je podkladem pro přidělování finančních 
prostředků ústavům. 

Pro vnější evaluaci byly využity výsledky oponentních řízení, rozbory úspěšnosti účasti v gran-
tových soutěžích, akreditačních řízeních a náměty zahraničních čestných členů vědecké rady a za-
hraničních hostů. U všech 5 výzkumných záměrů fakulty proběhlo v roce 2002 úspěšné hodnocení 
výsledků za rok 2001 hodnotící komisí ČVUT. Začátkem roku 2002 proběhla průběžná oponentní 
řízení a účetní audity u všech 4 projektů výzkumných center MŠMT, v průběhu roku též kontrolní 
dny a v březnu 2002 úspěšné závěrečné oponentní řízení projektu centra MPO „Laserové techno-
logické centrum - založení a provoz“.  

V oblasti personálního rozvoje byli 4 pracovníci jmenováni docentem a 3 profesorem. Potřeba 
zrychlit proces habilitačních a profesorských řízení (v počtu i věkové struktuře) vedla k sestavení 
výhledového plánu kvalifikačních postupů na ústavech.    

 
Na Fakultě elektrotechnické je vnitřní evaluace nedílnou součástí pedagogické, vědecké i řídicí 

práce. K hodnocení kvality výuky slouží dotazníkové akce, ve kterých se studenti anonymně 
vyjadřují k přednáškám i cvičením v každém předmětu. Ankety jsou pro studenty dobrovolné. 
Zúčastní-li se, musí však hodnotící student uvést, zda navštěvoval přednášky a jaký má studijní 
průměr. Během dubna a května 2002 proběhla anketa o výuce v akademickém roce 2000/01. Bylo 
vytištěno 850 anketních lístků. V prvním a druhém ročníku bylo rozdáno 300 anketních lístků, ve 
třetím, čtvrtém a pátém ročníku bylo rozdáno 80 anketních lístků, v kombinovaném studiu bylo 
rozdáno 80 anketních lístků. Zbylé lístky byly na poutacím panelu ve vstupní hale fakulty, kde též 
byly umístěny sběrné urny. Všechny anketní lístky byly rozebrány. Odpovědí se však sešlo velice 
málo, studenti necítili potřebu se písemně vyjádřit. Proto byla v zimním semestru školního roku 
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2002/03 organizována anketa k výuce v tomto semestru na jednotlivých katedrách. Bylo doporu-
čeno použití jiného dotazníku, vypracovaného katedrou matematiky. Zde byla reflexe studentů 
podstatně vyšší. Do konce roku 2002 vyplněné dotazníky zpracovalo 9 kateder, ostatní katedry je 
zpracovaly později. Oborové katedry s nižším počtem studentů použily většinou svých dotazníků, 
které se jim zdají pro výuku menších skupin vhodnější. Výsledky ankety jsou na katedrách a budou 
i ve vhodné formě zveřejněny. Ankety a jejich výsledky jsou projednávány kolegiem děkana.  

Studenti se s připomínkami ke kvalitě a organizaci studia na fakultě také průběžně obracejí na 
vedoucí kateder, proděkany, nebo přímo na děkana fakulty. Připomínky a náměty studentů též 
podchycuje a zpracovává komise akademického senátu fakulty. Na fakultě jsou také pravidelně 
organizovány akce „Zeptejte se děkana”, které slouží k informování studentů o záměrech fakulty 
(např. v r. 2002 o přípravě strukturovaného studia a dalších aktuálních tématech) a zároveň posky-
tují prostor pro potřebnou zpětnou vazbu ze strany studentů.  

Je také dbáno na co největší zapojení studentů do vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti kateder. 
O kvalitě vědecko-výzkumné práce studentů FEL svědčí úroveň mezinárodní studentské vědecké 
konference POSTER, každoročně organizované fakultou, které se v roce 2002 aktivně zúčastnilo 
235 studentů z ČR i ze zahraničí. V průběhu roku probíhá i řada dalších akcí. K nejvýznamnějším 
v uplynulém roce patřila soutěž ASTRA 2002 a Soutěž mladých elektrotechniků IEE. 

Vedení fakulty se spolu s Pedagogickou komisí fakulty průběžně zabývá hodnocením úspěšnosti 
a neúspěšnosti studentů ve studiu. S vedoucími kateder, které zajišťují předměty, ve kterých je 
nízká úspěšnost studentů, byly hledány cesty, jak tuto úspěšnost zvýšit. Řešení se očekává v lepším 
procvičení látky, umožnění většího rozsahu konzultací i v lepším pochopení látky zvýšením podílu 
projektové výuky. 

Vědecká a výzkumná činnost je nedílnou součástí aktivit pracovníků fakulty. Proto je věnována 
značná pozornost jejímu hodnocení. Každý pracovník je hodnocen z hlediska počtu a významu 
publikací, projektů a dalších odborných aktivit. Podíl pracovníků na vědecko-výzkumné činnosti 
ovlivňuje rozdělování finančních prostředků na jednotlivá pracoviště. V hodnotících kritériích, která 
byla nově modifikována, je položen důraz na kvalitu publikací, na velikost a význam grantových 
projektů a na počet úspěšných absolventů doktorského studia. Do hodnocení jsou zahrnuty i citace 
publikací.  

FEL je nositelem 5 výzkumných záměrů a dalších 7 je spolunositelem. Všechny záměry řešené 
na FEL byly hodnoceny pozitivně. Na fakultě je 1 výzkumné centrum a na činnosti v dalších 2 se 
pracovníci fakulty podílejí. Hodnocení všech center bylo úspěšné. 

V oblasti personálního rozvoje bylo 5 pracovníků fakulty jmenováno profesorem a 4 pracovníci 
docentem. Rozpracována jsou jmenovací řízení pro jmenování profesorem u dalších 6 pracovníků 
fakulty a habilitační řízení pro jmenování docentem u 7 pracovníků.  

 
Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské organizuje Studentská unie při FJFI již šestým 

rokem Studentskou anketu, která se pravidelně stává součástí vnitřní evaluace FJFI. Výsledky 
vyhodnocených anket jsou podrobně diskutovány na vedení fakulty i kolegiu děkana. Ankety se 
mohou zúčastnit všichni studenti s výjimkou prvních ročníků. V současnosti se pracuje na 
technickém řešení pro sběr dat přes web, od kterého se očekává zvýšení počtu respondentů, 
zjednodušení plnění databáze a díky nižší náročnosti zpracovávání i možnost konat anketu příp. i po 
kratších obdobích. Největším problémem stále zůstává vlastní zpracování získaných dat a jejich 
uvedení do vzájemných souvislostí (každá přednáška je hodnocena podle 16 kritérií). Výsledky 
zpracované ankety jsou zveřejňovány na internetu. Je užitečné rovněž zmínit, že v souladu s tradicí 
velmi blízkých kontaktů mezi pedagogy a studenty mají zástupci SU FJFI možnost prakticky 
neformálních kontaktů s tajemníkem a všemi proděkany, a dle potřeby také s děkanem. Vzhledem 
k velikosti a charakteru fakulty jsou navíc možnosti studentů ovlivňovat chod školy celkem 
rozsáhlé a poměrně přímé (nejen přes SU a zástupce v AS).  
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V rámci fakulty se každoročně provádí evaluace akademických pracovníků, včetně jejich zapo-
jení do vědecko-výzkumné činnosti. Interní hodnocení vědecko-výzkumné činnosti se provádí po 
katedrách a je podkladem pro přidělování finančních prostředků katedrám. Pro vnější evaluaci byly 
využity výsledky oponentních řízení, rozbory úspěšnosti účasti v grantových soutěžích a akredi-
tačních řízeních. U všech 5 výzkumných záměrů fakulty proběhlo v roce 2002 úspěšné hodnocení 
výsledků za rok 2001 hodnotící komisí ČVUT. Začátkem roku 2002 proběhla průběžná oponentní 
řízení a účetní audity u projektu Výzkumného centra MŠMT. V březnu 2002 se konalo úspěšné 
závěrečné oponentní řízení projektu centra MPO „Laserové technologické centrum - založení a pro-
voz“, kde se fakulta významně podílí na řešení. V oblasti personálního rozvoje byli 2 pracovníci 
jmenováni docentem a 5 pracovníků profesorem, další 2 habilitační a 4 jmenovací řízení byla zahá-
jena.  

 
Hodnocení vzdělávací činnosti na Fakultě architektury v roce 2002 vycházelo především 

z velmi podrobné a rozsáhlé studentské ankety. Hodnocení výsledků tvůrčí činnosti je založeno 
především na úspěšných výstavách a architektonických soutěžích. Diplomní projekty byly v sou-
vislosti s promocemi vystaveny v lapidáriu Betlémské kaple a sloužily jak pro veřejnou prezentaci 
výsledků fakulty, tak i pro veřejnou kontrolu kvality absolventů. Podobně se organizují i pravidelné 
semestrální veřejné výstavy studentských projektů. Úspěšné jsou kursy Univerzity 3. věku, které 
byly v roce 2002 fakultou otevřeny a nově zahájený kurs celoživotního vzdělávání. Pro vnější 
hodnocení byly využity výsledky oponentních řízení tří řešených výzkumných záměrů. Dva z těchto 
záměrů jsou mezifakultní v rámci ČVUT. Fakulta dále spolupracovala na dalších dvou záměrech, 
kde je řešitelem jiná fakulta ČVUT. V oblasti personálního rozvoje bylo 6 pracovníků jmenováno 
docentem a 2 byli jmenováni profesorem. 

 
Fakulta dopravní provedla v zimním semestru 2002/2003 vnitřní evaluaci studentskou anketou. 

Z odpovědí vyplývá, že 74,4 % studentů by si vybralo stejnou univerzitu a fakultu (14 % jinou), 
54 % studentů dostává peníze na studium od rodičů (13 % studentů si hradí finanční náklady 
spojené se studiem samo), 55 % studentů považuje kontakt s pedagogy za vyhovující (18 % jej 
hodnotí spíše negativně), 45 % studentů považuje skladbu předmětů za vyhovující, 60 % studentů 
považuje úroveň studia za vysokou (32 % za průměrnou), 56 % studentů považuje za nutnost studi-
um v zahraničí, 78 % studentů podporuje koncepci projektově orientované výuky apod. Z ankety 
též vyplývá, že se studenti málo věnují samostatné práci v semestru, v průměru 8 hodin týdně. 
Příprava na zkoušky jim však zabírá v průměru 31 hodin týdně.  

Pro vnější evaluaci fakulty je rozhodující hodnocení výsledků vědecko-výzkumné a další tvůrčí 
činnosti. Fakulta zakládá svoji výzkumnou a vzdělávací činnost na integrálním systémovém pojetí 
dopravy a spojů jako důležitého společenského subsystému. Výsledky vědecko-výzkumné činnosti 
odpovídají prioritním potřebám výzkumu u nás i v zemích EU, jsou v souladu se současnými 
tendencemi u nás i ve světě a jsou příspěvkem jak k rozvoji vědní základny dopravy a spojů, tak 
k řešení praktických problémů dopravních a telekomunikačních sítí. Svědčí o tom i množství 
publikací v časopisech a na mezinárodních konferencích a konkrétní zájem o výsledky výzkumu ze 
strany praxe. Fakulta má uzavřeny dohody o spolupráci s řadou tuzemských i zahraničních institucí 
a výrobních firem. Bylo též založeno společné pracoviště FD ČVUT a FTVS UK „Biomechanika 
extrémních zátěží“, které se zabývá výzkumem a výukou v oblasti úrazové a forenzní biome-
chaniky.  

V oblasti personálního rozvoje se fakulta trvale snaží o zvýrazňování podílu mladých vědeckých 
pracovníků a snižování věkového průměru docentů a profesorů fakulty v souladu se zabezpečo-
váním akreditovaných studijních oborů. V roce 2002 bylo na Fakultě dopravní ukončeno 1 habili-
tační řízení. Rozpracováno je řízení pro jmenování jednoho pracovníka profesorem a 7 habilitačních 
řízení pro jmenování docentem. 
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9. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 
9.1 Členství ČVUT v mezinárodních nevládních institucích  

Uvedeno je pouze oficiální zastoupení ČVUT: 
• International Association of Universities (IAU) 
• European University Association (EUA) 
• Conference of European Schools for Advanced Engineering Education (CESAER),  
• Societe Européene pour la Formation des Ingenieurs (SEFI) 
• Internationale Gesselschaft für Ingenieurpädagogik (IGIP) 
• Danube Rectors Conference 
• International Association of Continuing Engineering Education (IACEE) 
• European Association of International Education (EAIE 
• Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingénieurs (FEANI) 
• Fakulty a ústavy, katedry a pracoviště a jednotliví pracovníci jsou zapojeni v dalších desítkách 

obdobných mezinárodních nevládních institucí.  
 
9.2 Smlouvy dvoustranné spolupráce 

Vysoká škola v zahraničí Město Stát Datum 
podpisu 

Technical University of Technology, Lyngby Lyngby Dánsko 3. 10. 1990 

Tampere University of Technology Tampere Finsko 17. 10. 1997

Helsinki University of Technology Helsinki Finsko 17. 11. 1995

Télécom – ENST Paris Francie 16. 5. 1994 

Ecole National des Ponts et Chaussées (ENPC) Paris Paris Francie 11. 7. 1996 

Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) Grenoble Francie 2. 5. 1995 

Institut National des Sciences Appliquées (INSA) Lyon Lyon Francie 10. 3. 1996 

Ecole Centrale Paris Paris Francie 20. 1. 1997 

Université de Toulon et du Var Toulon Francie 4. 12. 1995 

National Foundation of Indian Engineers (NAFEN) New Delhi Indie 25. 6. 1996 

Politecnico di Torino Torino Itálie 25. 2. 1993 

Il Universita Degli Studi di Roma "Tor Vergata" Roma Itálie 16. 8. 2000 

Tokyo University of Agriculture and Technology Tokyo Japonsko 5. 1. 2000 

Kyoto University - Faculty of Engineering Kyoto Japonsko 3. 4. 1996 

University of Zagreb Zagreb Chorvatsko 28. 1. 2000 

Universities of Québec (CREPUQ) Montréal Kanada 3. 3. 1994 

Chonbuk National University Chonju Korea 10. 12. 1999

Korea Advanced Institute of Science and Technology Taejon Korea 16. 6. 2000 

Vilnius Gediminas Technical University Vilnius Litva 7. 9. 2001 

Technical University Budapest Budapest Maďarsko 08/91 

Universidad Autonoma de Queretaro Queretaro Mexiko 19. 7. 1999 

Delft University of Technology Delft Nizozemí 16. 10. 1992

Hogeschool Zeeland Vlissingen Nizozemí 15. 11. 1990
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Norwegian University of Science and Technology Tronheim Norsko 1. 12. 2001 

Warsaw University of Technology Warsaw Polsko 27. 7. 1994 

Wroclaw University of Technology Wroclaw Polsko 20. 4. 1993 

Johannes Kepler Universitat Linz Linz Rakousko 18. 9. 1990 

Technische Universitat Wien Wien Rakousko 01/1994 

Moskevskij energetičeskij institut Moskva Rusko 29. 5. 2001 

Spojené ústavy jaderného výzkumu, Dubna Dubna Rusko 5. 1. 1999 

Siberian Aerospace Academy, Krasnoyarsk Krasnoyarsk Rusko 12. 5. 1997 

St. Petersburg´s State Technical University St. Petersburg Rusko 12. 5. 1992 

Tomskij polytechničeskij universitet Tomsk Rusko 16. 3. 2001 

National University of Singapoew Singapur Singapur 6. 3. 2003 

Fachhochschule Oldenburg Oldenburg SRN 14. 11. 1995

Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen Aachen SRN 29. 6. 2000 

Brandenburgische Technische Universitat Cottbus Cottbus SRN 24. 1. 1996 

Europaischen Institut fur postgraduale Bildung an der TU Dresden Dresden SRN 18. 10. 1996

Fachhochschule Frankfurt am Main Frankfurt a/M SRN 11. 7. 1991 

Hochschule fur Technik und Wirtschaft Dresden Dresden SRN 18. 8. 1993 

Hochschule fur Technik und Wirtschaft Zittau/Gorlitz Zittau/Gorlitz SRN 24. 9. 1993 

Hochschule fur Technik und Wirtschaft Zwickau Zwickau SRN 19. 9. 1994 

Internationales Hochschulinstitut Zittau Zittau SRN 20. 4. 1995 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt Berlin Berlin SRN 19. 2. 1997 

Fachhochschule Furtwangen Furtwangen SRN 27. 6. 1991 

Technische Hochschule Darmstadt Darmstadt SRN 23. 10. 1991

Technische Universitat Braunschweig Braunschweig SRN 22. 7. 2002 

Technische Universitat Berlin Berlin SRN 28. 2. 1992 

Technische Universitat Dresden Dresden SRN 5. 10. 1993 

Technische Universitat Magdeburg Magdeburg SRN 2. 11. 1992 

Technische Universitat Munchen Munchen SRN 26. 3. 1992 

National Kaohsiung University of Applied Sciences Kaohsiung Taiwan 28. 11. 2002

Universidad Politécnica de Madrid Madrid Španělsko 20. 1. 1991 

University of Kristianstad Kristianstad Švédsko 2. 4. 1991 

University of Glasgow Glasgow UK 27. 5. 1997 

University of Hertfordshire Herfortshire UK 29. 1. 1997 

Sheffield Hallam University Sheffield UK 23. 10. 1996

Pennsylvania State University Erie USA 24. 10. 2000

Ramapo College of New Jersey Mahwah USA 26. 2. 1996 

City University of New York, N. Y. New York USA 25. 1. 1996 

CCID – Community Colleges for International Development Cocoa USA 21. 4. 1995 

Florida State University Tallahassee USA 12. 5. 1996 

George Washington University, D. C. Washington USA 4. 1. 1994 

GMI Engineering and Management Institute, Flint, MI Flint USA 2. 2. 1993 
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Kansas State University, KA Manhattan USA 18. 8. 1992 

Milwaukee School of Engineering, WI Milwaukee USA 2. 4. 1998 

Union College, Schenectady, N. Y. New York USA 21. 12. 1995

University of New Orleans, Louisiana New Orleans USA 19. 10. 1999

Northern Arizona University Flagstaff USA 16. 11. 2000

 

9.3 Výjezdy a příjezdy akademických pracovníků v r. 2002 
Tabulka 9.3.1: 

Fakulta/Útvar Výjezdy Příjezdy 

Stavební  585 396 

Strojní 449 144 

Elektrotechnická 731 382 

Jaderná 338 223 

Architektury 54 25 

Dopravní 63 4 

Rektorát 144 68 

Ostatní součásti 90 1 

Součet 2 434 1 243 
 
 
 
Grafické znázornění tabulky 9.3.1: 
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9.4 Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání 
Sokrates 

Program Sokrates-
Erasmus Comenius  Grundtvig Lingua Minerva 

Leonardo 

Počet projektů 2 0 1 0 1 9 
Počet vyslaných 
studentů 

237 0 0 0 0 4 

Počet přijatých 
studentů 

147 0 0 0 0 1 

Počet vyslaných 
akad. pracovníků 

35 0 0 0 0 2 

Počet přijatých 
akad. pracovníků 

10 0 0 0 0 neuvádí 
se 

  
   Ostatní programy 

Program Ceepus Aktion Ostatní 

Počet projektů  5 0 3 
Počet vyslaných studentů 15 0 0 
Počet přijatých studentů 12 0 0 
Počet vyslaných akad. 
pracovníků 

 4 0 0 

Počet přijatých akad. 
pracovníků 

 4 0 0 

  
Další studijní pobyty v zahraničí 

Přímá spolupráce se zahraniční VŠ  Program Vládní stipendia 

v Evropě mimo Evropu 

Počet vyslaných studentů  11  6 36 
Počet přijatých studentů 120 10 59 
Počet vyslaných akad. pracovníků   2  1  1 
Počet přijatých akad. pracovníků neuvádí se  3  1 
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9.5 Vznik databáze zahraničních styků 
Do komponenty VVVS (věda, výzkum, vnější styky) byla v roce 2002 převedena lokální data-

báze prorektora pro zahraniční styky, která umožňuje registraci spolupráce pracovišť ČVUT se 
zahraničními univerzitami. Koncepce převodu je podrobně dokumentována včetně příručky pro 
aktualizaci záznamů. V současné době jsou v databázi registrovány bilaterální smlouvy programu 
Socrates/Erasmus, jejichž agenda již vyžaduje postupnou automatizaci některých administrativních 
úkonů.   
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10.  Fakulty a další součásti 
10.1  Fakulta stavební 
10.1.1 Koncepce a rozvoj 

V oblasti rozvoje postupovala fakulta s přijatými dlouhodobými záměry ČVUT a fakulty a jejich 
aktualizacemi. V roce 2002 především úspěšně akreditovala nové studijní programy bakalářského, 
magisterského a magisterského navazujícího studia. Strukturovaný systém zahrnuje bakalářské stu-
dijní programy v délce 4 let, magisterské navazující v délce 1,5 roku s výjimkou programu Archi-
tektura a stavitelství (2 roky). Doktorské programy jsou koncipovány jako tříleté. Přijímat do těchto 
nových programů bude fakulta v akademickém roce 2003/04. Počet posluchačů na fakultě má 
celkově rostoucí tendenci a byl, resp. bude ovlivněn, především dotační politikou MŠMT ČR.  

V oblasti vědecko-výzkumné lze obecně konstatovat, že se opět zvýšila úspěšnost ve výběrových 
řízeních grantových agentur. Současně byly i příznivě hodnoceny výstupy grantových úkolů. Za 
pozitivní lze považovat stále větší zapojování studentů magisterského a doktorského studia do řeši-
telských týmů a trvalé zvyšování úspěšnosti dokončení v doktorském studiu. 

Nejen v roce 2002, ale i v dalším následujícím období byla a bude pozornost vedení fakulty 
zaměřena na požární zabezpečení všech budov. Spolu s řešením této závažné problematiky se 
budou rozšiřovat a zdokonalovat i bezpečnostní opatření k ochraně osob a majetku. Pozornost bude 
soustředěna na odstranění problémů spojených s nedostatečnou kapacitou rozvodů elektřiny, 
zejména v budově B.    

V souvislosti s přípravou na přechod ke strukturovanému systému studia byl v roce 2002 
realizován projekt výstavby posluchárny s velkou kapacitou posluchačů. Tato posluchárna organi-
začně lépe pokryje zvýšené nároky na rozšířené bakalářské studium. Uvedení do provozu bylo již 
na samotném počátku akademického roku 2002/03 tak, aby posluchárna mohla být plně a bezpro-
blémově využívána s nástupem prvních studentů strukturovaného studia. Z dalších významných 
akcí je třeba připomenout rekonstrukci páteřních síťových rozvodů a dokončení modernizace všech 
hygienických zařízení v objektech fakulty. 

V personální oblasti je možno konstatovat, že v roce 2002 došlo ke zvýšení podání žádostí 
o habilitační řízení, většina z nich byla úspěšně dokončena a celkově přispěla ke zlepšení věkového 
složení v kategorii docentů.         

 
10.1.2 Pedagogická činnost 
V roce 2002 Fakulta stavební zajišťovala 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 inženýrství ve 
stavebnictví a investiční výstavbě, Geodézie a kartografie, Inženýrství životního prostředí, 

 

• v navazujících magisterských studijních oborech - Inženýrství životního prostředí, Vodní hospo-
dářství a vodní stavby, Management a ekonomika a Pozemní stavby a konstrukce, 

 

• v doktorských studijních oborech - Aplikovaná krajinná ekologie, Pozemní stavby, Konstrukce 
a dopravní stavby, Vodní hospodářství a vodní stavby, Geodézie a kartografie, Ekonomika a ří-
zení stavebnictví, Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě, 

 

• v bakalářských studijních oborech - Realizace pozemních a inženýrských staveb, Stavební ma-
nagement.  
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Fakulta rovněž uskutečňuje výuku studijního oboru Pozemní stavby a konstrukce v jazyce 
anglickém. Tento program navštěvovalo 34 zahraničních studentů, z toho 10 samoplátců a 24 stá-
žistů (na základě mezinárodních dohod fakulty a školy se zahraničními universitami). 

V rámci mezivládních dohod bylo pro akademický rok 2002/2003 zapsáno do studijních pro-
gramů vyučovaných v češtině formou řádného studia 109 zahraničních studentů.  

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

V akademickém roce 2001/2002 byla vyplacena stipendia za vynikající studijní výsledky celkem 
494 studentům v celkové výši 2 717 900 Kč. V roce 2002 ukončilo studium s hodnocením “s vy-
znamenáním” 11 studentů a byla jim udělena odměna v celkové výši 67 tis. Kč. Sportovní stipendi-
um v roce 2002 bylo přiznáno 9 studentům (v celkové částce 75 tis. Kč). Nadace 17. listopadu pod-
pořila v kalendářním roce 2002 celkem 10 nadaných studentů stipendiem o celkové výši 51 tis. Kč. 
K výročí 17. listopadu udělil děkan 50 nejlepším studentům mimořádné stipendium za vynikající 
studijní výsledky v celkové výši 150 000 Kč. Ve fakultní knihovně (včetně katedrových knihoven) 
je přes 155 tis. knihovních jednotek, přičemž roční přírůstek se pohybuje kolem 2 tis. svazků. 
Ústřední knihovna FSv a FA odebírá 157 titulů časopisů, z toho 59 zahraničních. Celkový počet 
uživatelů knihovny je přes 9 tisíc, z toho 559 externích. 

V roce 2002 proběhlo na katedrách 8 studentských soutěží, většinou jsou pořádány pravidelně 
(v matematice, stavební mechanice, vodních tocích, zdravotním inženýrství, životním prostředí 
atd.). Nejlepší studenti z těchto soutěží se zúčastnili celostátní soutěže studentů stavebních fakult.  

 
10.1.3 Vědecká a výzkumná činnost 

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. V rámci této podpory fakulta udělovala 
v roce 2002 měsíční odměny ve výši 400 Kč, zvýšené od října na 700 Kč po dobu devíti měsíců 
přibližně 82 studentským vědeckým silám.  

 
Vyplacená státní stipendia a příspěvky ke stipendiím z grantů studentským vědeckým silám 

Rok 2002 Počet SVS Státní 
stipendium 

Státní stipendium celkem 
vyplacená částka 

Příspěvek ke stipendiu 
z grantů 

 Leden 88 400 Kč 35 200 Kč 0 Kč

 Únor 85 400 Kč 34 000 Kč 0 Kč

 Březen 85 400 Kč 34 000 Kč 0 Kč

 Duben 90 400 Kč 36 000 Kč 5 000 Kč

 Květen 90 400 Kč 36 000 Kč 27 000 Kč

 Červen 90 400 Kč 36 000 Kč 3 000 Kč

 Červenec  0 Kč 0 Kč 0 Kč

 Srpen  0 Kč 0 Kč 0 Kč

 Září  0 Kč 0 Kč 67 500 Kč

 Říjen 68 700 Kč 47 600 Kč 24 500 Kč

 Listopad 68 700 Kč 47 600 Kč 82 150 Kč

 Prosinec 72 700 Kč 50 400 Kč 143 800 Kč

 Prům. a součet stipendií 82 356 800 Kč 352 950 Kč
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Doktorandům v prezenční formě studia bylo vypláceno měsíční stipendium po celý rok v prů-
měrné výši 5 500 Kč. Celkový počet doktorandů pobírajících stipendium se pohyboval mezi 257 až 
293, minimální vyplácené stipendium bylo 4 700 Kč, maximální 7 700 Kč. Fakulta dále za účast při 
řešení výzkumných projektů vyplácela doktorandům příspěvek ke stipendiu z grantů až do výše 
3 000 Kč měsíčně. V některých případech místo příspěvku ke stipendiu z grantů spočívala podpora 
doktorandů za účast při řešení výzkumných projektů v jejich zaměstnání na částečný úvazek. 

 
Vyplacená státní stipendia prezenčním doktorandům 

Rok 2002 Počet doktorandů Státní stipendium Průměrné stipendium 

 Leden 265 1 223 600 Kč 4 617 Kč

 Únor 262 1 208 150 Kč 4 611 Kč

 Březen 278 1 536 900 Kč 5 528 Kč

 Duben 277 1 509 200 Kč 5 448 Kč

 Květen 274 1 492 800 Kč 5 448 Kč

 Červen 285 4 459 600 Kč 15 648 Kč

 Červenec 285 0 Kč 0 Kč

 Srpen 285 0 Kč 0 Kč

 Září 257 1 405 800 Kč 5 470 Kč

 Říjen 293 1 609 700 Kč 5 494 Kč

 Listopad 284 1 557 700 Kč 5 485 Kč

 Prosinec 282 1 546 000 Kč 5 482 Kč

 Mimořádné státní stipendium 282 2 803 000 Kč 9 940 Kč

 Průměry a celková dotace stipendií 277 20 352 450 Kč 73 171 Kč

 

Vyplacené příspěvky ke stipendiím z grantů prezenčním doktorandům 

Rok 2002 Počet doktorandů Příspěvky ke stipendiu z grantů 

 Leden 0 0 Kč

 Únor 0 0 Kč

 Březen 12 76 000 Kč

 Duben 11 85 000 Kč

 Květen 38 248 900 Kč

 Červen 22 221 800 Kč

 Červenec 0 0 Kč

 Srpen 0 0 Kč

 Září 68 454 400 Kč

 Říjen 35 260 300 Kč

 Listopad 71 419 050 Kč

 Prosinec 76 430 500 Kč

 Průměrný počet stipendií a celková 
dotace stipendií  2 195 950 Kč
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Vyplácené příspěvky za 1 až 3 měsíce byly doktorandům vypláceny v jednom měsíci. Proto 
nelze stanovit celkový počet doktorandů a průměrný měsíční nebo roční příspěvek. 

 
Zahraničním doktorandům byla vyplácena stipendia ve výši 5 500 Kč. 

 
Vyplacená státní stipendia zahraničním doktorandům 

Rok 2002 Zahraniční 
doktorandi Stipendium Průměrné stipendium 

 Leden 3 16 500 Kč 5 500 Kč

 Únor 3 16 500 Kč 5 500 Kč 

 Březen 3 16 500 Kč 5 500 Kč

 Duben 3 16 500 Kč 5 500 Kč

 Květen 2 11 000 Kč 5 500 Kč

 Červen 2 11 000 Kč 5 500 Kč

 Červenec 2 11 000 Kč 5 500 Kč

 Srpen 2 11 000 Kč 5 500 Kč

 Září 1 5 500 Kč 5 500 Kč

 Říjen 1 5 500 Kč 5 500 Kč

 Listopad 1 5 500 Kč 5 500 Kč

 Prosinec 1 5 500 Kč 5 500 Kč
 Součet vyplacených stipendií  132 000 Kč

 
Publikační činnost je značně rozsáhlá. Databázový systém publikací ve VVVS obsahuje za rok 

2002 již více jak 1 500 odkazů na publikace pracovníků fakulty. Z toho je 126 knih a skript, 33 vý-
zkumných zpráv, 106 přednášek, 694 statí ve sbornících a 283 článků v časopisech. 

Pracovníkům Fakulty stavební byly v roce 2002 uděleny Felberovy medaile – 1 zlatá, 2 stříbrné 
2. stupně a 2 bronzové 3. stupně. 

 
10.1.4 Zahraniční styky 

Oddělením ZS bylo zabezpečeno 585 výjezdů do 33 zemí, z toho 53 studentům/doktorandům. 
Nejvíce na Slovensko (189 osob) a do Německa (111 osob). Úhrada vložného byla provedena pro 
194 osob. Ubytování bylo zajištěno pro 396 osob, z toho 93 z ČR. Výjezdy pracovníků fakulty byly 
v naprosto převažující míře hrazeny ze získaných grantových prostředků. 

 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Výjezdy pracovníků 490 452 480 482 576 585 

Přijetí hostů 241 267 281 303 265 396 

Výjezdy studentů 
(SOCRATES) 

  25 36 65 76 

 
Program ERASMUS 

Stavební fakulta má v současné době uzavřeno 38 bilaterálních dohod na vyslání 76 studentů na 
celkový počet 520 studentoměsíců. Pokud jde o jazykové oblasti, 30 míst je v anglicky mluvících 
zemích (včetně Holandska, Dánska a Skandinávie, kde je výuka také v angličtině), 9 ve Francii, 
2 v Itálii, 2 v Portugalsku, 4 ve Španělsku a 29 v Německu a Rakousku. I když se počet dohod 
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poněkud zvýšil (byly uzavřeny nové dohody s Barcelonou a Madridem), zvláště v anglicky 
mluvících zemích je stále výrazný nedostatek míst, zvláště pro studijní obory A, C a ekonomické 
obory. Rovněž vysílání doktorandů na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS přináší další 
problémy vzhledem k nutnosti zajistit jejich vedení v průběhu studijního pobytu. 

V  roce 2002 byly připraveny a také realizovány výjezdy 87 studentů a doktorandů, jak v rámci 
fakultních, tak rektorátních dohod. Přesto některé uzavřené dohody zůstaly neobsazeny, hlavně 
z jazykových důvodů (Portugalsko), dále se vyskytly problémy v důsledku výrazného prodloužení 
doby pro udělení viza (Delft), pro některé obory (zvláště A a ekonomické obory) nebyla nabídka 
předmětů na partnerských univerzitách dostatečná. 

V rámci uzavřených bilaterálních dohod jsou v menší míře plánované také krátké pobyty učitelů. 
Tyto pobyty jsou však využívány pouze v minimálním rozsahu s ohledem na nevýhodné finanční 
podmínky (učitel musí v průběhu jednoho týdne na partnerské univerzitě učit minimálně 8 hodin, na 
druhé straně příspěvek z programu ERASMUS je pouze 500 Eur, což zdaleka nepokrývá ani 
minimální náklady).  

 
10.1.5 Hlavní úkoly pro rok 2003 
• Dokončit přípravu nově koncipovaných bakalářských programů tak, aby bylo případně možno 

zahájit výuku od akademického roku 2003/04, podporovat další zvyšování kvality magister-
ských a doktorských programů.  

• Rozvíjet oblast programů celoživotního vzdělávání podle požadavků praxe.  
• Zvyšovat nabídku, akreditovat další kurzy pro potřeby profesních komor.  
• Vytvářet podmínky pro případnou realizaci kurzů univerzity třetího věku.  
• Aktivně se zapojit do dalších rozvojových programů MŠMT na úrovni ČVUT v rámci integru-

jících témat, speciálně pak v oblasti podpory kvalifikačního růstu pracovníků fakulty. 
• Zvýšení mezinárodní mobility studentů. 
• Materiálně technické zajištění nových technologií a médií ve výuce, projektů se zaměřením na 

environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. 
• Podporovat oblast vědy a výzkumu (zvýšení kvality projektů a motivace zapojení do IGS 

ČVUT, příprava nových výzkumných záměrů, zvyšování uplatnění výsledků VaV), v oblasti 
projektů FRVŠ podpořit uplatňování nových informačních technologií ve VŠ vzdělávání.  

• Rozvoj laboratoří.  
• Rozvoj dalších paralelních studijních programů uskutečňovaných v cizích jazycích apod. 
• Podporovat spolupráci fakulty s praxí.  
• Rozšiřovat nabídky pro další rozvoj tvůrčí práce studentů a jejich soutěžení (oblast pracovního 

zapojení i teoretických prací).  
• Rozvíjet smluvní vztahy mezi pracovišti, fakultami a školami v zahraničí (oblast vzdělávání, 

vědy a výzkumu, mobility studentů a pedagogů), rozšiřovat cíleně bilaterální smlouvy.  
• Inovovat strukturu a kvalitu počítačových sítí a komplexně všech informačních technologií pro 

zajištění výuky, vědecké a výzkumné práce a manažerské činnosti.  
• Podporovat tvorbu multimediálních vzdělávacích pomůcek, tvorbu on-line kurzů, digitálních 

učebnic apod.  
• Zabezpečit investiční akce dokončení studie požárního zabezpečení všech objektů fakulty 

s rozšířením záměru na zvýšení bezpečnosti osob a ochrany majetku a zajištění realizace, 
dokončení vybavení nové posluchárny D1. 

• Pokračování rekonstrukcí poslucháren. 
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10.2  Fakulta strojní 
10.2.1  Koncepce a rozvoj 

Koncepce a rozvojový program FS ČVUT vycházejí z aktualizovaného dlouhodobého záměru 
fakulty, univerzity, MŠMT a z volebního programu vedení fakulty. 

Mezi hlavní priority patří rozvoj fakulty formou “research univerzity”, tj. systematické propojo-
vání vzdělávací činnosti s činností výzkumnou a vývojovou s podílem studentů na těchto aktivitách. 
O úspěšném plnění této priority svědčí výsledky v plnění cílů výzkumných záměrů, aktivní, 
pozitivně hodnocené zapojení v programech výzkumných center, programech MPO, grantových 
projektech domácích i zahraničních i rostoucí počet úspěšných absolventů doktorského studia. 
Přibližně 1/3 rozpočtu fakulty tvoří jiné zdroje, než zdroje vycházející z počtu studentů. 

Fakulta dále rozvíjí studijní programy strukturovaného studia paralelně s magisterským ucele-
ným studijním programem. Je tak připravena pružně reagovat jak na požadavky studentů a jejich 
budoucích zaměstnavatelů, tak na postupující harmonizaci evropského vzdělávacího prostoru 
s rostoucí možností mobility studentů i akademických pracovníků. Při aktualizaci obsahu studijních 
programů i jednotlivých předmětů jsou akceptovány připomínky ze studentských anket, průmyslové 
praxe i zahraničních spolupracovníků fakulty, zvláště pak čestných zahraničních členů vědecké rady 
fakulty. Při všech úpravách je vždy důsledně dbáno na kvalitu, nesmí dojít k jakémukoliv snížení 
úrovně fakulty, cílem je naopak její růst. Nepředpokládáme, že by se fakulta stala bakalářskou 
školou, naším cílem jsou především kvalitní absolventi magisterského a doktorského studijního 
programu. 

Trvalá pozornost je věnována personální politice, jejímž hlavním úkolem je zabezpečit dosta-
tečný počet kvalitních akademických i ostatních pracovníků fakulty ve vyhovující věkové struktuře 
tak, aby byla trvale zajištěna akreditovatelnost jednotlivých oborů i provoz celé fakulty. Tomu byla 
podřízena habilitační i jmenovací řízení i jednání s pracovníky z praxe. S tím souvisí i stálá péče 
o kolegiální akademické klima, které je dostatečně atraktivní pro studenty i zaměstnance fakulty. 
Mzdová politika fakulty i metodika rozdělování financí na fakultě umožnily nárůst mezd, zvláště 
pak motivujících nadtarifních složek mezd. Vedení fakulty bude v těchto trendech i nadále pokra-
čovat. 

Pozornost je věnována i rozvoji zahraničních styků na úrovni mobility studentů i zaměstnanců, 
meziuniverzitní spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje i v oblasti aktivních účastí na mezinárodních 
konferencích a jednáních. Tyto aktivity, zvláště pak ve výjezdech našich a přijímání zahraničních 
studentů, je třeba výrazně rozšířit. Měl by tomu napomoci stipendijní fond na podporu těchto akcí. 

Fakulta pokračovala i v potřebných investičních akcích, kde je však činnost blokována nedo-
statkem finančních prostředků. Příjemné reprezentativní prostředí s kvalitně vybavenými laborato-
řemi je nutnou podmínkou pro činnost fakulty v současných podmínkách. 

Za důležitou součást života fakulty pokládáme i sportovní a společenské akce. Díky tělový-
chovné jednotě, Ústavu tělesné výchovy, aktivitám studentů i akademických pracovníků lze 
hodnotit uplynulý rok i v této oblasti za velmi úspěšný. 

Další činnost fakulty naváže bezprostředně na výše uvedené aktivity. Hlavní úkoly pro nejbližší 
budoucnost jsou uvedeny v kap. 10.2.5 této zprávy. 
 
10.2.2 Pedagogická činnost 

Akademický rok 2001/2002, jehož letní semestr byl realizován v roce 2002, byl prvním rokem, 
ve kterém došlo ke sjednocení studijních plánů všech posluchačů 3. ročníku. V zimním semestru 
akademického roku 2002/2003 postoupila studijní reforma spočívající v redukci studijních oborů na 
13 (viz zpráva o činnosti za rok 2001), schválená v této podobě akreditační komisí, do čtvrtého 
ročníku. V 7. semestru volí posluchači 5 předmětů ze skupiny povinně volitelných předmětů (dále 
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jen PVS). Náročnost všech předmětů je hodnocena 5 kredity a mají také stejnou hodinovou dotaci. 
Tyto předměty mají umožnit profilaci posluchačů podle jejich zájmů a schopností tak, aby v další 
(oborové) etapě studia řešili v rámci projektů a později v diplomové práci úlohy, které svým charak-
terem budou co nejvíce odpovídat předpokládanému zaměření studentů (např. konstrukce, experi-
ment, výpočty či matematické modelování atp.). 

V akademickém roce 2001/2002 bylo přijato prvních 100 posluchačů do bakalářského studijního 
programu “Strojírenství”, tj. bakalářské etapy strukturovaného studia. V roce 2002/2003 bylo zapsá-
no dalších 214 posluchačů. Tento studijní program byl otevřen v rámci rozvojového programu 
MŠMT s názvem “Program rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory realizace 
Boloňské deklarace” a byl z tohoto programu MŠMT financován. V roce 2002 pokračovala fakulta 
v účasti na tomto rozvojovém programu. Vedení fakulty však rozhodlo, že v roce 2003 a dále bude 
fakulta financovat tento studijní program z dotace na hlavní činnost. K tomuto rozhodnutí vedly 
vedení fakulty (po konsultaci s vedením ČVUT) zbytečné komplikace v účetnictví fakulty bez 
dalšího přínosu. 

Nesmírně vážným problémem zůstává personální zabezpečení studijních programů realizova-
ných Fakultou strojní. Vedení fakulty o tomto tématu i v roce 2002 intenzivně jednalo s vedoucími 
ústavů. Vyžaduje od nich v tomto směru konkrétní plány s alespoň pětiletou perspektivou.  

Pedagogická činnost fakulty je průběžně zajišťována vydáváním pedagogické literatury, pře-
vážně ve formě skript. 

Při řízení i evidenci pedagogické činnosti přechází fakulta stále více na elektronické formy. 
V roce 2002 byla instalována nová verze komponenty studium (KOS) informačního systému. Již 
několik měsíců je tato verze v detailech stále rozvíjena a zdokonalována.  

V rámci kontroly kvality pedagogického procesu se vedení fakulty setkává se studenty, diskutuje 
s nimi a řadu podnětů ke zlepšení, vzešlých z těchto schůzek, pak realizuje. Schůzky se konají např. 
se členy studentské části Akademického senátu Fakulty strojní, s nejlepšími studenty apod. Tímto 
způsobem byl např. vylepšen systém elektronického přihlašování ke zkouškám, zlepšeno využití 
počítačových učeben aj. Byla realizována celofakultní anketa, v jejímž rámci měli všichni studenti, 
s výjimkou studentů 11. semestru, možnost vyjádřit své názory na chod fakulty i kvalitu výuky. 
Výsledky této ankety se staly podnětem pro řadu jednání se studenty i vedoucími ústavů. Studenti 
11. semestru budou odpovídat v rámci ankety absolventské.  

Vzhledem k časté kritice skutečnosti, že jen malé procento studentů zapsaných do 1. ročníku 
ukončí studium promocí, byl proveden poměrně podrobný rozbor příčin propadovosti na Fakultě 
strojní. Podrobněji je rozebrán v kapitole fakultní zprávy zabývající se studiem. Zde pouze stručně 
konstatujme, že velkou část propadnuvších studentů nelze nijak ovlivnit, neboť se jedná o studenty, 
kteří se na fakultu přihlásili z jiných důvodů než ze zájmu o studium, přičemž tento nezájem o 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 zkoušky, popř. mají velmi dobré výsledky ze střední 
školy). 

Fakulta intenzivně podporovala zapojení studentů do vědecko-výzkumné práce a studenti s nej-
lepšími pracemi se účastnili rozsáhlého fakultního kola Studentské tvůrčí činnosti. Studenti, kteří se 
zvýšenou mírou, nad rámec svých studijních povinností, zapojili do výzkumné či tvůrčí práce na 
ústavech, byli odměněni mimořádným stipendiem. V tomto trendu chceme i nadále pokračovat. 

Stejně jako v posledních letech vybrala Fakulta strojní řadu předmětů přednášených na vysoké 
úrovni, které mohou být zajímavé i pro posluchače ostatních fakult ČVUT a nabídla je do celoškol-
ské nabídky předmětů jako příspěvek Fakulty strojní k celoškolské horizontální prostupnosti. 

I nadále využívají někteří zájemci možnosti studia jednotlivých akreditovaných předmětů 
v rámci celoživotního vzdělávání za úplatu. 
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10.2.3 Vědecká a výzkumná činnost 
Vědecká a výzkumná činnost na Strojní fakultě vychází z personálního obsazení a odborného 

zaměření jednotlivých pracovišť fakulty (ústavy, odbory, výzkumná centra a samostatná pracoviště) 
a jejich konkrétního zapojení do vědecko-výzkumných programů jak na mezinárodní úrovni, tak 
grantových soutěží a programů výzkumu a vývoje v rámci České republiky. 

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji byla v roce 2002 realizována jednak zapojením do 
programů v rámci EU (5. RP, COST) – celkem 5 projektů, a dále CERN – 5 projektů, IAEA – 
2 projekty. Některé programy jsou financovány přímo EU, některé prostřednictvím MŠMT a MŽP. 
U některých projektů vystupují pracoviště fakulty jako řešitelská pracoviště, u některých jako 
spoluřešitelé. 

Badatelský výzkum je založen zejména na zapojení řešitelských týmů do grantového programu 
GA ČR. V roce 2002 se na fakultě řešilo celkem 47 projektů v celkové částce 15,430 mil. Kč, 
z toho v programu postdoktorských grantových projektů (POST-DOC) 2 projekty. V rámci 
programu GA AV ČR bylo na fakultě řešeno 5 projektů v celkové částce 1,123 mil. Kč. 

V rámci institucionální podpory výzkumu a vývoje prostřednictvím programu MŠMT “Vý-
zkumné záměry” se výzkum a vývoj orientuje především do oblastí integrovaného strojního 
inženýrství, energetiky a ekologie, techniky životního prostředí, aplikované matematiky a biomedi-
cínského inženýrství. V rámci programu výzkumných záměrů (5 VZ jako řešitel a 5 VZ jako 
spoluřešitel) bylo na Strojní fakultu v roce 2002 získáno celkem 46,261 mil. Kč. U všech výzkum-
ných záměrů, kde je Fakulta strojní jako řešitel, proběhlo v roce 2002 úspěšné průběžné oponentní 
řízení v rámci ČVUT.  

Velké posílení výzkumu a vývoje na fakultě představuje již třetím rokem zapojení fakulty do 
programu MŠMT “Výzkumná centra”. Jedná se zejména o činnost dvou výzkumných center, která 
byla zřízena přímo na fakultě (Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka 
a Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii), ale i o činnost dalších dvou 
center, kde se jednotlivá pracoviště Strojní fakulty podílejí buď jako spolunositel (Centrum 
leteckého a kosmického výzkumu) nebo jako spolupracující pracoviště (Výzkumné centrum apli-
kované kybernetiky). Z programu výzkumných center MŠMT získala v roce 2002 Strojní fakulta 
celkem 65,320 mil. Kč.  

Pozitivně lze hodnotit zapojení fakulty do programu MPO “Rozvoj center špičkových techno-
logií a výrobků”. Posledním rokem pokračovala činnost tříletého projektu “Centrum výzkumu 
a aplikace povlaků zvyšujících životnost a spolehlivost strojních součástí”. Z programu Centra 
MPO získala fakulta v roce 2002 u tohoto projektu jako nositel a spoluprací na dalších 3 centrech 
celkem 1,933 mil. Kč. 

Za úspěšné je možno hodnotit i zapojení fakulty do dalšího programu MPO - Konsorcia. V roce 
2002 se Fakulta strojní jako spolunositel aktivně zapojila do řešení 6 projektů v celkové výši dotace 
2,270 mil. Kč. 

Významnou aktivitou fakulty je řešení výzkumných a vývojových úkolů v rámci spolupráce 
fakulty s průmyslem. V roce 2002 bylo v této oblasti uzavřeno 21 hospodářských smlouv s fi-
nančním objemem větším než 100 tis. Kč (např. Transgas, ŠKODA ENERGO, ŠKODA AUTO, 
ŠKODA - ÚJP, ENERGOPROJEKT, KOVOSVIT MAS, Walter, THERMO KING CR). Tuto 
spolupráci je třeba významně posílit.   

Velký podíl na výsledcích fakulty v oblasti výzkumu a vývoje představuje činnost doktorandů. 
V roce 2002 bylo obhájeno celkem 27 doktorských prací, z nichž 1 je práce zahraničního 
doktoranda, která byla předložena i obhajována v anglickém jazyce. Kromě této práce bylo dalších 
6 prací předloženo v cizím jazyce (5 x AJ, 1 x F) a ve 3 případech proběhla oponentura v cizím 
jazyce (2 x AJ, 1 x F). Doktorandi se významným podílem účastní činnosti výzkumných center. 
Významné je i jejich zapojení do řešení výzkumných záměrů a grantových projektů. 
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Konkrétní výsledky výzkumné i vývojové činnosti byly předmětem interní evaluace, která 
proběhla v roce 2002 na všech pracovištích. 

Jako významné posílení mezinárodní prestiže Fakulty strojní ČVUT v oblasti výzkumu a vývoje 
je možno považovat spolupráci s firmou PORSCHE AG Stuttgart, na základě které bylo na Strojní 
fakultě v roce 2001 zřízeno specializované pracoviště pro technické výpočty a simulace Porsche 
Engineering Services a spolupráci s firmou Lintech, s. r. o., zabývající se v mezinárodním měřítku 
problematikou průmyslového popisu, na základě které bylo na Strojní fakultě zřízeno České 
centrum průmyslového popisu.   

Fakulta se významným způsobem zapojila do organizace konferencí a seminářů – v roce 2002 se 
uskutečnilo celkem 12 akcí, dále se aktivně zúčastnila na 6 mezinárodních výstavách a veletrzích, 
z toho na 1 zahraničním veletrhu (Materialica 2002 - Mnichov) a 3 domácích prestižních veletrzích 
(PROTECH, MACH 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 řeše-
ním 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 
rozšiřující spolupráce na základě projektů EU (Socrates/Erasmus, CEEPUS apod.). Další oblastí je 
realizace dvoustranných smluv mezi Fakultou strojní ČVUT a partnerskými zahraničními univer-
sitami. Zde se v roce 2002 nově navázala spolupráce se 3 universitami v Indonésii a s Fakultou 
mechatroniky TU Waršava, Polsko. Fakulta zde věnuje mimořádnou pozornost předávání infor-
mací, vedoucích k prohlubování mezinárodní spolupráce, a to jak směrem ke studentům, tak i ke 
všem příslušným útvarům fakulty. 

V akademickém roce 2001/2002 vycestovalo v rámci programu Erasmus 28 studentů v celkové 
délce pobytu 191 měsíců. Nejvýrazněji zde byly zastoupeny university v SRN, následované Velkou 
Británií a Dánskem. Na Fakultě strojní studuje v angličtině v rámci programu Erasmus ročně cca 70 
studentů. Kromě toho v akademické roce 2001/2002 bylo na Fakultě strojní 10 samoplátců a v aka-
demickém roce 2002/2003 pak 12 samoplátců. 

V Evropě jsou další zahraniční styky realizovány v rámci projektů CEEPUS, Leonardo da Vinci 
II a programu ATHENS. Zahraniční styky mimo EU se vedle smluv a spolupráce s Polskem 
a Slovenskem zaměřují na rozvoj vztahů s vybranými mimoevropskými universitami, mezi které 
patří především Institut Teknologi Bandung v Indonésii, Tokyo University of Agriculture and 
Technology v Japonsku a vybrané univerzity v USA.  

Celkový počet výjezdů prostřednictvím těchto projektů či programů a bilaterálních dohod se 
zahraničními univerzitami představuje 22 osob. Ze zahraničí přicestovalo 12 osob. 

 
10.2.5 Hlavní úkoly pro rok 2003 

 
• Jmenování děkana, proděkanů, kolegia děkana a vědecké rady pro nové funkční období  

1. 2. 2003–31. 1. 2006. 
• Reakreditace studijních programů v souladu s novelou vysokoškolského zákona. 
• Nová akreditace habilitačních a profesorských jmenovacích řízení v oborech Aplikovaná fyzika, 

Strojírenská technologie, Ekonomika a řízení. 
• Systematická vnitřní i vnější evaluace s využitím studentských anket a stanovisek čestných 

zahraničních členů VR fakulty. 
• Rozvíjení celoživotního vzdělávání.  
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• Restrukturalizace akademického sboru se zvláštní pozorností na pracovníky z praxe, na omla-
zení sboru a na zajištění akreditovatelnosti oborů fakulty.  

• Zhodnocení organizační struktury fakulty, úpravy vnitřního organizačního řádu, forem řízení 
a financování. 

• Rozšíření diverzifikovaného financování fakulty s využitím všech možností pro podporu vyso-
koškolského technického vzdělání. 

• Vytváření podmínek pro výzkumnou činnost, zvláště pak pro pokračování a rozšiřování vý-
zkumných záměrů a činnosti výzkumných center a propojení této činnosti s činností pedago-
gickou s plným zapojením doktorandů i dalších studentů. 

• Rozšiřování spolupráce s dalšími akademickými i neakademickými pracovišti. 
• Rozšiřování mezinárodních kontaktů a spolupráce na všech úrovních se zdůrazněním 6. RP EU. 
• Zkvalitnění informačního systému fakulty a zlepšení informovanosti studentů i zaměstnanců. 
• Další racionalizace využití objektů fakulty a jejich údržba. Realizace plánovaných stavebních 

úprav v objektech v Horské a na Karlově náměstí, podmiňujících uvolnění budovy G na Karlo-
vě náměstí pro F3. 

• Vytváření tvůrčího, atraktivního a kolegiálního akademického prostředí. 
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10.3  Fakulta elektrotechnická 
10.3.1 Koncepce a rozvoj fakulty 

Od akademického roku 2003/2004 bude na fakultě otevřen první ročník bakalářského studijního 
programu strukturovaného studia, první ročník dvouletého magisterského programu a první ročník 
tříletého magisterského programu strukturovaného studia. První ročník stávajícího “dlouhého” 
programu se již nebude otevírat, všechny další ročníky tohoto programu budou otevřeny s tím, že 
bakaláři, kteří přejdou na naši fakultu z jiných fakult, budou přednostně směřováni do prvního 
ročníku magisterského strukturovaného programu. 

V průběhu roku 2002 byla dokončena příprava akreditačních materiálů pro akreditaci všech 
studijních programů vyučovaných na fakultě a akreditační dokumenty byly odevzdány k posouzení 
Akreditační komisi. Akreditační přihláška zahrnovala žádosti o prodloužení akreditace či o akre-
ditaci následujících typů studijních programů: 
• Žádost o prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu 3,5letého. 
• Žádost o prodloužení platnosti akreditace magisterského studijního programu 5,5letého. 
• Žádost o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu 

2,5letého. 
• Žádost o prodloužení platnosti akreditace doktorského studijního programu. 
• Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu 3letého strukturovaného studia. 
• Žádost o akreditaci magisterského studijního programu 2letého strukturovaného studia. 
• Žádost o akreditaci magisterského studijního programu 3letého strukturovaného studia.  
 

Akreditace proběhla úspěšně. Nové (strukturované) studijní programy byly, až na dvě výjimky, 
akreditovány vesměs na dvojnásobek standardní doby studia, což je podle zákona maximální doba, 
na kterou mohou být programy akreditovány. Výjimkami byl tříletý magisterský program, který 
Akreditační komise doporučuje nejprve otestovat na kratší dobu a obory “Biomedicínské inže-
nýrství” ve stávajícím i strukturovaném programu, které podléhají ještě dalšímu schvalování na 
Ministerstvu zdravotnictví.  

V bakalářském studijním programu strukturovaného studia jsou akreditovány následující studijní 
obory: Elektronika a sdělovací technika, Silnoproudá elektrotechnika, Kybernetika a měření, Výpo-
četní technika. 

V magisterském studijním programu strukturovaného studia jsou akreditovány následující 
studijní obory: Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky, Elektronika, Kybernetika a měření, 
Silnoproudá elektrotechnika, Telekomunikace a radiotechnika, Výpočetní technika, Biomedicínské 
inženýrství (na dobíhající obor “Biomedicínské inženýrství” obdržela fakulta akreditaci koncem 
roku 2002, akreditace tohoto oboru ve strukturovaném studiu je vázána na schválení příslušného 
zákona, na který se dosud čeká). 

Strukturované studijní programy byly sestaveny odlišně od programů stávajících. Základní 
odlišnosti jsou tyto: 
• je zde výrazně rozšířena projektová výuka jak v bakalářském, tak v magisterském studiu; počítá 

se s projekty pro jednotlivce i týmy, 
• poklesl počet týdenních hodin výuky na průměrných 26 hodin kromě tělesné výchovy, 
• vzrostl podíl předmětů ekonomicko-manažerského a humanitního charakteru, 
• snížil se počet magisterských studijních oborů, takže obory poskytují studentům širší vzdělání, 
• zvýšila se vzájemná provázanost oborů. 

 

Významnou změnou oproti stávajícím studijním plánům jsou dva typy magisterského studia: 
dvouleté a tříleté. Dvouleté studium je určeno zejména pro absolventy bakalářského studijního 
programu Elektrotechnika a informatika na Fakultě elektrotechnické ČVUT a na příbuzných 
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fakultách. Tříleté studium je pak určeno pro bakaláře z ostatních studijních programů, kteří se 
rozhodnou pro magisterské studium na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Během prvního roku studia 
si mohou tito bakaláři doplnit předměty, které neabsolvovali na mateřských školách a rozšířit svůj 
obzor v oblasti elektrotechniky či informatiky studiem volitelných předmětů. Konkrétní skladbu 
předmětů si vypracují s garantem studijního oboru. 

V průběhu roku 2002 byl průběžně zdokonalován informační systém fakulty. Byl rozšířen počet 
atributů předmětů, což umožní jejich lepší identifikaci ve strukturovaných programech. Z infor-
mačního systému je také, i když zatím ve verzi vyžadující další úpravy, generována brožura o stu-
diu. 

Součástí přípravy na nové studium bylo také doplnění webovských stránek fakulty o struktu-
rované studijní programy. Studijní plány včetně anotací, osnov předmětů a řady dalších informací 
zavedených do komponenty studium, jsou z informačního systému fakulty generovány přímo na 
webovské stránky. Změny uvedených dokumentů, provedené v informačním systému, jsou během 
24 hodin automaticky přeneseny na webovské stránky. 

Protože pro informování stávajících studentů, ale i nových zájemců o studium, jsou stále 
významnější webovské stránky fakulty, byla věnována v uplynulém roce zvýšená pozornost tomu, 
aby informace zde publikované byly dostatečné a aktuální. V současné době je připravována nová, 
pro zájemce o studium vhodnější, struktura těchto stránek.  

V rámci budování bezpečnostního a přístupového systému na fakultě byla provedena studie 
možnosti zdokonalení centrálního pultu pro sledování informací ze všech bezpečnostních čidel na 
fakultě.  

Pozornost byla věnována také rozvojovým a transformačním projektům MŠMT. Na fakultě bylo 
v uplynulém roce řešeno pět těchto projektů. Dva z nich, směřované do vývoje strukturovaných 
studijních programů, významně přispěly k zavedení tohoto typu studia. 

V oblasti dislokací předala fakulta v uplynulém roce 3 posluchárny v Trojanově ulici do trvalého 
užívání Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, která byla z fakult ČVUT nejvíce postižena 
povodněmi. Průběžně probíhala také údržba a modernizace fakulty, většími akcemi byly rekon-
strukce fasády v bloku A3 a laboratoří v blocích C4 a B3.  

 
10.3.2 Pedagogická oblast 

Studium na fakultě je realizováno studijním programem Elektrotechnika a informatika jako 
studium bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské v prezenční nebo kombino-
vané 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 inženýrský blok.  

Základní blok studia obsahuje teoretické, inženýrské a humanitní předměty společné pro všechny 
studijní obory, dále dva volitelné předměty diferencované podle volby bakalářského studijního 
oboru. Během tohoto bloku musí student získat minimálně 120 kreditů v předepsané skladbě. 
Základní blok v magisterském programu je ukončen první soubornou zkouškou ze čtyř předmětů, 
a to z matematiky, fyziky, teoretické elektrotechniky a výpočetní techniky.  

Bakalářský blok studia pobíhá ve čtyřech skupinách studijních oborů. Jsou to obory Elektronika 
a sdělovací technika, Kybernetika a měření, Silnoproudá elektrotechnika, Výpočetní technika. 
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 volitelných.  

Základní a bakalářský blok studia odpovídají skladbou předmětů bakalářskému programu 2612R 
Elektrotechnika a informatika. Absolvování studia v bakalářském programu vyžaduje získání 

98 



10. Fakulty a další součásti  

minimálně 210 kreditů za předměty předepsané učebním plánem a úspěšné složení bakalářské státní 
závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářského projektu.  

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

Do 1. ročníku akademického roku 2002/2003 se zapsalo 1 290 studentů do prezenční formy 
a 233 studentů do kombinované formy studia bakalářského a magisterského programu 2612R,T. 
Dále bylo přijato do presenční formy studia 92 studentů bakalářských programů do navazujícího 
magisterského programu 2612T a 24 absolventů magisterského programu 2612T ke studiu dalšího 
oboru téhož programu. 

K 31. 12. 2002 pak studovalo na Fakultě elektrotechnické 4 069 studentů v prezenční a 321 
studentů v kombinované formě magisterského programu 2612T, dále 346 studentů v prezenční 
a 132 studentů v kombinované formě bakalářského programu 2612R. Dále v programech 2612R,T 
ještě studuje celkem 299 studentů zahraničních (z toho 9 samoplátců) v presenční formě. V ma-
gisterském programu 2612T, navazujícím na bakalářský program, je v presenční formě studia 70 
studentů a v kombinované 23 studentů.  

V kalendářním roce 2002 ukončilo studium získáním titulu “inženýr” celkem 525 absolventů 
programu 2612T a 40 absolventů získalo titul “bakalář” absolvováním programu 2612R. 

Na fakultě je uskutečňován doktorský studijní program 2612V Elektrotechnika a informatika 
v prezenční i kombinované formě studia. Studium je rozděleno do 15 oborů. K 31. 12. 2002 
v doktorském programu studovalo 420 studentů, z toho 317 v prezenční formě. V průběhu roku 
2002 bylo přijato ke studiu 177 doktorandů, 33 doktorandů úspěšně obhájilo disertační práci a zí-
skalo titul Ph.D. 

V uplynulém roce byla ve smyslu zákona o vysokých školách ustavena také Oborová rada 
doktorského studijního programu, která řídí dílčí Oborové rady oborů a stará se o kvalitu doktor-
ského studia. 

 
10.3.3 Věda a výzkum 

Vědecká a výzkumná činnost se v roce 2002 úspěšně rozvíjela. Pracovištím fakulty se zdařilo 
získat a úspěšně řešit řadu grantů. Prostředky získané na specifikovaný výzkum v roce 2002 
zaznamenaly ve srovnání s rokem 2001 nárůst. Největší podíl na tom měly zahraniční projekty 
a výzkumné záměry.  

 

Fakulta je nositelem pěti výzkumných záměrů: 
 

• Rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu MSM 212300013 (řešitel prof. Ing. Vladimír 
Mařík, DrSc.). Výzkumný záměr je zaměřen na komplexní rozvoj prostředků pro podporu 
inteligentního rozhodování a řízení a na moderní metody a techniky automatického řízení 
výrobních procesů. V záměru je řešen management výroby, znalostní a databázové systémy na 
podporu rozhodování, strojové učení, modelování a řízení dynamických systémů, strojové 
vnímání a robotika, spolehlivost a diagnostika systémů. 

 

• Výzkum v oblasti informačních technologií a komunikací MSM 212300014 (řešitel prof. Ing. 
František Vejražka, CSc.). V tomto výzkumném záměru jsou řešeny: matematické metody apli-
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kovatelné v moderní komunikaci, datové struktury a architektury výpočetních a sdělovacích 
systémů, počítačová grafika a multimedia, formální jazyky a překladače. V oblasti komunikací 
jsou řešeny komunikační sítě, radiová komunikace, družicová komunikace, vysílače a přijímače 
pro digitální televizi a metody určování polohy. 

 

• Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice 
MSM 210000015 (řešitel prof. Ing.Vladimír Haasz, CSc.). Cílem výzkumného záměru je 
výzkum a vývoj metod, přístrojů a systémů určených pro použití při měření ve vybraných 
odvětvích vědy a techniky či pro měření vybraných veličin za účelem zlepšení jejich 
metrologických parametrů, rozšíření jejich měřících funkcí či rozsahů nebo zlepšení jejich 
dalších uživatelských vlastností. 

 

• Tvorba a monitorování životního prostředí MSM 212300016 (řešitel doc. Ing. Rudolf Bálek, 
CSc.). Tvorba životního prostředí je spojena s analýzou a pochopením vlivů fyzikálních složek 
na životní prostředí. Cílem předloženého záměru je vytváření optimálního klimatu prostředí – 
tepelná, světelná a akustická pohoda, pohoda čistého vzduchu. Výzkumný záměr je členěn na tři 
oblasti: hodnocení vlivů fyzikálních složek a průmyslu na životní prostředí; tvorba životního 
prostředí; měřicí a monitorovací systémy a senzory veličin životního prostředí. 

 

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

 

Pro řešení výše uvedených záměrů obdržela fakulta přes 55 milionů Kč. Krom toho je fakulta 
spolunositelem dalších sedmi záměrů, které v roce 2002 přinesly přes 11 milionů Kč.  

 
Práce výzkumných center, zahájená v roce 2000, v roce 2002 úspěšně pokračovala. Fakulta je 

nositelem jednoho takového projektu: 
 

• Výzkumné centrum aplikované kybernetiky LN00B096 (řešitel prof. Ing. Vladimír Kučera, 
DrSc.). Předmětem činnosti centra je výzkum a vývoj kybernetiky s využitím postupů umělé 
inteligence, strojového vnímání, automatického řízení a automatizačních technologií.  

 
V dalších dvou výzkumných centrech jsou pracovníci fakulty jako spoluřešitelé:  
 

• Výzkumné centrum laserového plazmatu LN00A100 (spoluřešitel prof. RNDr. Pavel Kubeš, 
CSc.). V CLP je experimentálně i teoreticky zkoumáno jak plazma vytvářené při interakci 
laserového záření s hmotou, tak plazma plynových laserů, jež je jedním z aktivních prostředí pro 
laserovou akci. 

 

• Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka (spoluřešitelé z K 302, 314, 
335, 338). Výzkum nových technických řešení agregátů a jejich dílů a metodik pro jejich expe-
rimentální i modelový vývoj (simulační, CAE/CAD/CAM) a optimalizaci s využitím přístupů 
integrovaného inženýrství. 

 
Výzkumná centra znamenala pro fakultu v roce 2002 nemalý přínos přes 24 mil. Kč (z toho 

přínos projektu LN00B096 činil téměř 15 mil. Kč). 
Fakulta v roce 2002 řešila přes 200 grantů českých zadavatelů a 38 mezinárodních projektů 

(v tom 64 grantů GA ČR, 36 grantů FRVŠ, 17 dalších grantů MŠMT, 1 grant GA AVČR a 75 inter-
ních grantů ČVUT). Celkově získala fakulta v roce 2002 na specifikovaný výzkum přes 
163 mil. Kč. 
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V roce 2002 byla poprvé aplikována nová metodika hodnocení vědecko-výzkumné činnosti, 
zaměřená na zvýšení kvality publikačních výstupů. Podle výstupů roku 2002 měla nová kritéria 
očekávaný dopad, konečný závěr však lze učinit až po srovnání víceletých období. 

V roce 2002 prezident ČR jmenoval šest profesorů z fakulty. Další tři řízení byla po úspěšné 
přednášce před VR FEL předána VR ČVUT, dvě další řízení byla zahájena. Čtyři habilitanti byli po 
úspěšném řízení jmenováni docenty, dalších sedm řízení probíhá.  

Akademičtí pracovníci fakulty prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc. a prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. 
získali Cenu Siemens 2002 za výzkum na téma Aktivní rezonátor. 

 
10.3.4 Zahraniční styky 

Těžiště mezinárodní spolupráce bylo opět ve výjezdech učitelů do zahraničí – účast na zahra-
ničních vědeckých akcích, práce ve výborech těchto akcí a předsedání odborným sekcím, cesty 
v rámci programů Evropské unie (5. rámcový program, Networks of Excellence, SOCRA-
TES/ERASMUS, CEEPUS, COPERNICUS, COST, TEMPUS), přednáškové pobyty, příprava 
společných publikací a nových spoluprací, výstavy, letní školy, krátkodobé studijní pobyty a dopro-
vod studentů na exkurse. Celkem se v roce 2002 uskutečnilo 915 výjezdů, takže pozitivní trend 
předchozích let (649 v roce 1997, 652 v roce 1998, 669 v roce 1999, 738 v roce 2000, 820 v roce 
2001) byl zachován.  

Také studentská mezinárodní aktivita byla významná, i když co do počtu výjezdů i přijetí byla 
výrazně menší než aktivita učitelů. Zahrnovala především výměnné semestrální pobyty, doktorské 
studium a krátkodobé exkurze. Zájem o magisterské studium je zejména ze Slovenska.  

V roce 2002 byla fakulta zapojena již šestým rokem do programu Evropské unie SOCRA-
TES/ERASMUS. Do osmi zemí byli vysláni v rámci tohoto programu celkem 54 studentů a 16 pe-
dagogů. Byly připraveny a uzavřeny 33 bilaterálních smluv na přijetí a výjezdy do devíti zemí 
v příštím akademickém roce.  

Na úrovni kateder a fakulty byla uzavřena řada dodatků ke smlouvám o spolupráci z minulých 
let a tři nové smlouvy. Celkem je uzavřeno více než 130 smluv. Užitečný je také vysoký počet 
zahraničních učitelů, kteří přijeli na krátkodobý přednáškový pobyt a semináře. V roce 2002 bylo 
těchto pobytů celkem 226. 

V prostorách fakulty pracovaly i v roce 2002 sekretariáty národních poboček IEEE (The Institute 
of Electrical and Electronics Engineers, USA) a IEE (The Institution of Electrical Engineers, UK) 
a výbor Českého národního komitétu IMEKO (International Measurement Confederation). V těchto 
institucích pracovalo 11 zaměstnanců fakulty, tři z nich jako předsedové zmíněných poboček. Prof. 
Ing. Vladimír Kučera, DrSc. byl zvolen prezidentem IFAC (International Federation of Automatic 
Control) a pověřen přípravou 16. světového kongresu IFAC v Praze v roce 2005. 

Fakulta byla pořadatelem nebo spolupořadatelem řady mezinárodních konferencí. Nejvýznam-
nější jsou uvedeny v kap. 11. 

Největší akcí byl šestnáctý ročník prestižní mezinárodní konference Eurosensors, která proběhla 
ve dnech 15.–18. září 2002 v prostorách Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní ČVUT v Dej-
vicích. Více než pět set účastníků ze zahraničí a kolem šedesáti z České republiky zde rokovalo 
o nejnovějším vývoji a trendech v oblasti senzorů. Ve třech souběžně probíhajících orálních sekcích 
bylo předneseno 120 příspěvků a v sekci posterové předvedli autoři 250 svých prezentací. Pra-
covníci ČVUT byli autory či spoluautory 31 příspěvků. 

Už po několik let je významnou akcí fakulty studentská mezinárodní vědecká konference Poster. 
V roce 2002 se konala pošesté. Celkem bylo prezentováno 216 příspěvků, z toho bylo 34 příspěvků 
od studentů magisterského studia a 182 od studentů doktorského studia. 
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10.3.5 Hlavní úkoly pro rok 2003 
Koncepce a rozvoj fakulty: 

• otevření prvních ročníků bakalářského, magisterského dvouletého a magisterského tříletého 
strukturovaného studijního programu od akademického roku 2003/2004, 

• doplnění rozpočtových pravidel tak, aby lépe zohledňovala a podporovala projektovou výu-
ku, 

• provedení studie optimálního rozdělení dotace na hlavní činnost mezi pedagogickou a vě-
decko-výzkumnou činnost, 

• přebírání nadbytečných ploch od kateder a jejich předávání katedrám s nedostatkem ploch, 
• modernizace vstupní haly a zasedací místnosti č. 80 v Dejvicích, 
• vybudování počítačové učebny pro katedru počítačů v prostoru halových laboratoří a rekon-

strukce posluchárny H7, 
• pokračování v postupné rekonstrukci a modernizaci poslucháren fakulty, 
• vybudování centrálního bezpečnostního pultu v hlavní vrátnici fakulty. 
 

Pedagogická činnost:    
• vypracování pravidel pro řešení situací studentů, kteří budou muset přejít (např. z důvodů opa-

kování ročníku) ze stávajícího programu do programu strukturovaného, 
• schválení směrnic děkana o bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušce pro struktu-

rované studium a dalších dokumentů, které se k tomuto studiu váží, 
• vylepšování exportu brožury “Informace o studiu” z informačního systému tak, aby byla potře-

ba pouze minimálních dodatečných “ručních” zásahů do generované brožury.  
 

Vědecká a výzkumná činnost: 
• vypracování podkladů pro akreditaci oborů habilitačních a jmenovacích řízení, 
• postupné zavádění nových kritérií pro hodnocení VV činnosti na fakultě, 
• průběžné zlepšování přenosu informací z informačního systému na www stránky fakulty. 
 

Vnější styky: 
• usilovat, aby co největší počet pedagogických pracovníků fakulty i studentů absolvoval zahra-

niční stáž, 
• organizačně zabezpečit setkání vedení elektrotechnických fakult z ČR a SR v Praze. 
 

Personální práce: 
• iniciovat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem ve snaze zlepšit věkovou strukturu 

docentů a profesorů, 
• posilovat katedry kvalitními pracovníky z technické praxe a z výzkumných pracovišť. 
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10.4  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
10.4.1 Koncepce a rozvoj fakulty 

Základním úkolem, před kterým stála FJFI v roce 2002, bylo prodloužení a rozšíření akreditace 
studia. Byly předány podklady Akreditační komisi MŠMT pro všechny stupně studia (bakalářský, 
magisterský a doktorský studijní program). V rámci bakalářského a magisterského studijního pro-
gramu byla prodloužena akreditace stávajících studijních oborů a zaměření a rozšířena o akreditaci 
strukturovaného studia ve schématu 3 roky bakalářského studia, 3 roky návazného magisterského 
studia a 3 roky doktorského studia. Dlouhý magisterský program je akreditován na 8 let do ukonče-
ní studia současných studentů. V roce 2003 se budou přijímat absolventi středních škol pouze do 
bakalářského studia. Jedním z prioritních cílů fakulty přitom nadále zůstává výchova odpovídají-
cího počtu studentů v těch nejnáročnějších variantách studia.  

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

Průběžně rovněž pokračuje zvyšování odborné kvalifikace pracovníků fakulty habilitačními 
a profesorskými jmenovacími řízeními. V roce 2002 bylo zahájeno či dokončeno 5 jmenovacích 
řízení profesorem a 10 habilitačních řízení.  

V prosinci 2002 byla uskutečněna volba děkana na příští volební období. Byl zvolen dosavadní 
děkan prof. Ing. Miloslav Havlíček, DrSc. 

Fakulta v roce 2002 dokončila 1. etapu nástavby severního křídla budovy Trojanova. Díky této 
skutečnosti bylo možné bezprostředně reagovat na situaci vzniklou v Tróji po srpnové povodni. 
V areálu Trója došlo při této katastrofě k zatopení takřka 1 200 metrů čtverečních plochy užívané 
právě FJFI do výše 70–120 cm podle objektu, což vzhledem k charakteru zástavby ze 70tých let 
(interiér je obložen dřevotřískou, nábytek je vestavěný) mělo za následek úplnou devastaci zatope-
ných prostor. Dočasná redislokace si vyžádala některé provizorní úpravy povodní nezasažených 
místností, aby vůbec mohla být zahájena výuka zimního semestru a řešeny nasmlouvané projekty. 
Díky pochopení FEL i VŠCHT, které uvolnily fakultě některé místnosti v Trojanově ulici, fakulta 
přistoupila k okamžité rekonstrukci pravého křídla přízemí budovy Trojanova pro potřeby zatopené 
katedry fyzikální elektroniky s tím, že definitivně opouští přízemí katedrového objektu v Tróji, 
které předala MFF. Díky pochopení R ČVUT, které přislíbilo uvolnění zbývajících prostor zatím 
užívaných AVTC a VŠCHT očekáváme, že bude možno v této rekonstrukci pokračovat i v dalších 
dvou patrech a dosáhnou tak přestěhování velké části KFE do této budovy. V Tróji by pak zůstala 
pouze katedra jaderných reaktorů a těžké laboratoře. To by značně pomohlo výuce - zásadně by se 
snížilo přejíždění studentů i učitelů. V této souvislosti fakultě velmi pomohlo velkorysé rozhodnutí 
vedení školy, které z fakulty sejmulo povinnost podílet se na financování celoškolských staveb. 

Dalším důsledkem katastrofických povodní bylo zaplavení suterénu v Břehové ulici a těžké 
poškození zde umístěné plynové kotelny zásobující teplem i konzervatoř a Rudolfinum. Zde byla 
zničena celá automatika a došlo vztlakem vody k utržení Aku nádrže, která pak poškodila sousední 
rozvody tepla a teplé vody. Bezprecedentní iniciativou zainteresovaných došlo k jejímu provizorní-
mu zprovoznění již k 15. říjnu a k 1. prosinci už jela v automatickém provozu. 

I v této pro fakultu skutečně těžké době – v areálu Trója nešel do 20. října el. proud, prostor 
kolem budovy Břehová byl do 15. listopadu nedostupný pro běžnou dopravu – jsme v plánovaných 
termínech dokončili GO vnitřního obvodového pláště v Břehové ulici i stejnou obnovu v budově 
Trojanova (plášť do ulice Václavská) financované účelově z havarijního fondu MŠMT – ukazatel 
H. Byla rekonstruována počítačová učebna v Břehové ulici a hlavně vybudována velká studovna 
v budově Trojanova (i když vzhledem k povodním musela být provizorně užita jinak). 

V Děčíně se podařilo vytvořit další učebnu, čímž byly odstraněny některé problémy FJFI a FD. 
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10.4.2 Pedagogická oblast   
Počet přihlášených uchazečů na fakultu klesl oproti roku 2001 z 1 210 na 951. Přesto počet nově 

zapsaných studentů se zvýšil (451 místo 436). Výsledný nárůst celkového počtu studentů na fakultě 
je třeba považovat za úspěch.  

Jak je zmíněno v předcházející kapitole, fakulta obdržela akreditaci na všechny stupně studia. 
Byl to nezbytný předpoklad pro další činnost fakulty ve výchově studentů.  

Veletrh pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS’02 v Brně patřil, jako každoročně, k nej-
významnější akci pro propagaci studia na fakultě. Opět se FJFI zúčastnila též veletrhu pomatu-
ritního vzdělávání AKADÉMIA’02 v Bratislavě, a to v podobném rozsahu jako na GAUDEAMU. 
I nadále fakulta bude pokračovat v tomto způsobu propagace, neboť tyto akce jsou velmi efektivní 
na oslovení velkého počtu zájemců o vysokoškolské vzdělání. Mimo výstavní aktivity byl organi-
zován jarní a podzimní Den otevřených dveří, oba s velmi dobrou účastí středoškoláků. Dále 
pokračuje spolupráce se středními školami. Vysokou úroveň má zejména prohlubující se spolupráce 
s Gymnáziem Christiana Dopplera v Praze. Každoročně pořádaný cyklus přednášek pro středo-
školáky k jejich přípravě na přijímací zkoušky z matematiky a fyziky na vysokou školu byl opět 
úspěšný. Kromě těchto přednášek byl, jak už je ostatně tradicí, zorganizován Fyzikální týden pro 
nadané středoškoláky. Zájem o tuto akci převýšil kapacitní možnosti fakulty. Ohlas na tuto akci je 
mezi středoškolskými studenty velmi pozitivní. Byla též zorganizována série odborněji zaměřených 
přednášek z oblasti výzkumné činnosti jednotlivých kateder.  

Zvýšení počtu zahraničních studentů (především doktorandů) se bohužel stále nedaří. Přitom 
zahraniční studenti, a zejména absolventi doktorského studia, mohou často zprostředkovávat 
kontakty fakulty s předními zahraničními vědeckými pracovišti a jsou přínosem pro propagaci 
českého školství a vědy ve světě. Z důvodů možnosti přijímaní i zahraničních studentů byl 
magisterský a doktorský program akreditován i v angličtině.   

Jak již bylo zmíněno, vedle magisterského studia pokračuje na fakultě také (paralelní) bakalářské 
studium. Bylo vytvořeno nové zaměření Praktická informatika, do jehož 1. ročníku nastoupili 
studenti. Úspěšnost absolventů bakalářského studia při pokusu o studium v navazujícím inženýr-
ském programu se proti minulým létům zvýšila.  

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

Vědecká činnost fakulty v r. 2002 spočívala (jak je v poslední době pravidlem), vzhledem 
k omezeným prostředkům fakulty ze státní dotace, v řešení grantových projektů získaných 
z různých grantových agentur. Celková částka na resortních i vnějších grantech, včetně zahra-
ničních, činila téměř 33 mil. Kč (pokles vůči roku 2001–36 mil.). Nastal nepatrný růst podílu 
projektů  GA ČR na cca 9,7 mil. (z 9,5 mil. Kč v roce 2001 a 10,5 mil. Kč v roce 2000). Úspěšně 
proběhly oponentury některých grantových projektů. S řešením grantů souvisí i publikační činnost, 
větší část z uveřejněných cca 490 (394/340 v roce 2001/ publikací vstupujících do RIV) článků 
v časopisech, konferenčních příspěvků a dalších publikací vznikla v návaznosti na ně.  

Fakulta v roce 2002 řešila a koordinovala 5 výzkumných záměrů, na dalších 6 výzkumných 
záměrech ČVUT participuje. Finanční objem na výzkumné záměry v roce 2002 byl cca 29,6 mil. 
Kč (v roce 2001 cca 29 mil. Kč). Výzkumné záměry se jeví jako významný přínos pro vědeckou 
činnost fakulty, neboť se snížila závislost vědecké činnosti na získaných grantech.  

V roce 2002 pokračovala účast fakulty v celostátním Výzkumném centru laserového plazmatu 
(nositel – Fyzikální ústav AV ČR). 
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Vědecko-výzkumné výsledky se fakulta snaží uplatnit v praxi formou několika desítek výstupů. 
Spolupracuje s mnoha výrobními podniky a institucemi jak v ČR, tak i v zahraničí.  

Protože nezanedbatelná část vědecké a výzkumné aktivity je mezinárodní, jsou další aktivity 
uvedeny v následující kapitole. 

FJFI byla v r. 2002 organizátorem nebo spoluorganizátorem konferencí a seminářů. Přehled 
nejvýznamnějších je uveden v kapitole 11. 

 
10.4.4 Zahraniční styky 

Spolupráce se zahraničními partnery probíhá v oblasti vědecko-výzkumné i pedagogické. Jde 
o řešení společných výzkumných programů, přípravu společných publikací a učebních textů.  

V oblasti zahraničních styků pokračovala dosavadní rozvinutá spolupráce s řadou zahraničních 
universit a dalších institucí. Trvá např. spolupráce s následujícími zahraničními universitami: 
Université de Montréal, Kanada, Technische Universität Clausthal, Německo, Universita Bialystok, 
Polsko, Universität Ulm, Německo, Universität Wien, Rakousko, Colorado School of Mines, 
Golden, Colorado, Kyushu University Fukuoka, Hiroshima University, Université Paul Sabatiér, 
Toulouse, Université Paris 7 (matematická fyzika), University of Strathclyde, Glasgow, UK 
(fluorescence organických molekul a femtosekundová technika), Université d’ Orleans, Francie 
(Spektroskopické metody studia dynamiky kapilárního výboje), University of New Mexico, USA 
(Vývoj nových typů pevnolátkových laserů), Technická universita v Delftu, Holandsko (aplikace 
radioanalytických metod), Univesitet MIREA, Moskva, Rusko (Modelování hydrodynamiky 
laserového plazmatu - interakce s velmi krátkými impulsy), University of Bergen, Norsko (Ato-
mová fyzika v hustém laserovém plazmatu). Trvá pravidelná výměna studentů z katedry fyzikální 
elektroniky s universitou v Hullu (Velká Británie). Dále pokračovala i dlouholetá spolupráce 
v oblasti materiálového inženýrství jak s EDF Chinon, tak s École Centrale Paris (Francie).  

V rámci smlouvy o spolupráci mezi ČVUT a Westsaschische Hochschule Zwickau byla řešena 
společná problematika zaměřená na výzkum zbytkové napjatosti pomoci rtg difrakčních metod. 
Vědecká spolupráce s Fachhochschule Aachen, Division Julich, Department of Energy and 
Environmental se soustředila na oblast experimentální jaderné fyziky s využitím školního reaktoru 
VR-1 a praktická cvičení a výuka studentů Fachhochschule na reaktoru VR-1rkhoff. 

Významnou zahraniční aktivitou je podíl fakulty na programech CERN, zejména na projektech 
ATLAS a DIRAC. Jde především o spolupráci na vývoji a výrobě neutronového stínění v dopředné 
oblasti detektoru ATLAS, měření doby života atomů (π+ π-) na protonovém svazku synchrotronu 
CERN při energii 24 GeV. 

Spolupráce s DAPNIA CEA Saclay v rámci programu N-N rozptylu bylo pokračováno ve 
společné práci zaměřené na hledání rezonancí ve spinových veličinách pružného pp rozptylu a v to-
tálním účinném průřezu. Práce bude pokračovat i v roce 2003.  

Další dlouhodobou mezinárodní spoluprací je aktivita v oblasti laserového měření družic, 
zastřešovaná European Space Agency, v jejímž rámci je provozována aparatura v laboratoři 
v egyptském Helwanu. Pokračuje také dvoustranná spolupráce s Japonskem v oblasti molekulárních 
věd a nově v oblasti výzkumu vedení laserového záření vlnovody. Fakulta se účastní v aktivi-
tách International Atomic Energy Agency v rámci mezinárodního projektu výzkumu kombino-
vaných technologií při zpracování kapalných radioaktivních odpadů. 

Významné aktivity, jak vědecké, tak pedagogické, jsou soustředěny kolem školního reaktoru 
VR-1, např. participace na mezinárodním Halden Reactor Project. Další spolupráce je rozvinuta se 
Sibiřskou aerokosmickou akademií v Krasnojarsku a s Westsachsische Hochshule Zwickau. Rozvíjí 
se spolupráce s Forschungszentrum Karlsruhe, Institut für Nukleare Entsorgung, týkající se radio-
nuklidů v podzemních vodách.  

Pokračovala spolupráce se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna, Rusko, která je zamě-
řena na studium dvojitého rozpadu beta (experimenty NEMO a TGV), další spolupráce byla 
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uskutečňována na základě protokolu uzavřeného mezi ČVUT a SÚJV č. 3218-4-99/03 s názvem 
“Neutronografický výzkum strukturních parametrů polykrystalických látek a monokrystalů”. Jiná 
spolupráce se týkala použití epitermální neutronové aktivační analýzy jako základní metody pro 
stanovení těžkých kovů a stopových prvků v životním prostředí pomocí analýzy mechů, lišejníků 
a půdy. V rámci spolupráce s SÚJV se organizují odborné exkurze studentů FJFI do laboratoří. 
V roce 2002 se exkurze zúčastnili 22 studentů.  

Rozvíjí se spolupráce s Chinese Academy of Science, Shanghai, Čína na téma Vývoj a testování 
laserového systému pro měření vzdáleností družic. 

V rámci projektu HUPA (Humic substances in performance assessment of nuclear waste 
disposal: actinide and iodine migration in the far-field) 5. rámcového programu EU řešili pracovníci 
KJCH v mezinárodní spolupráci dílčí části projektu: Hodnocení metod analýzy komplexace 
radionuklidů s huminovými látkami. Pracovníci KJCH se také zúčastnili řešení Sorpčního projektu 
OECD/NEA, jehož cílem bylo zdokonalit získávání vstupních dat o interakci radionuklidů 
s horninami a minerály pro modelování migrace radionuklidů z úložišť radioaktivních odpadů při 
hodnocení bezpečnosti takových úložišť. Pokračovala spolupráce s  Indira Gandhi Centre for 
Atomic Research, Fuel Chemistry Division, Kalpakkam-603, India.  

Ve spolupráci s United Kingdom Atomic Energy Authority, Dounreay byly na KJCH testovány 
vybrané sorbenty pro separaci 137Cs, 90Sr a 60Co z radioaktivních odpadů vznikajících při zpracová-
ní Na/K chladiva z rychlého reaktoru. 

S EDF Division R&D Renardières (Francie) pokračoval společný projekt Etude de la 
microstructure de l’acier de cuve autour des zones de dechirure ductile et de clivage. S Centrale 
Recherche S.A. (Francie) řešila KMAT společný projekt Etude par MET des mécanismes plastiques 
des structures de l’acier 16MND5. Výsledky 1. etapy byly obhájeny v rámci pobytu pracovníka 
katedry ve Francii, projekt bude pokračovat v roce 2003. 

  
10.4.5 Hlavní úkoly pro rok 2003 
• Zavedení akreditovaného strukturovaného studia.  
• Příprava podkladů a následná akreditace habilitačního a jmenovacího řízení v oboru Fyzikální 

a materiálové inženýrství. 
• Pokračování rekonstrukce budovy Trojanova.  
• Redislokace budovy v Troji ve spolupráci s MFF UK. 
• Budování zabezpečeného přístupu do prostor fakulty (především počítačových učeben) na 

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

Pro koncepci rozvoje má Fakulta architektury zpracován dlouhodobý záměr, který se každoročně 
aktualizuje. V revizi Dlouhodobého záměru pro rok 2002 byly stanoveny následující priority:  

 

1.  Předpoklady pro úspěšnou akreditaci profesorských oborů v roce 2003.  
2.  Nový studijní plán – od roku 2002/2003 přechod na strukturované studium. 
3.  Rozvoj výzkumné složky činnosti fakulty.  
4.  Kompatibilita studia se standardy EU.  
5.  Uvedení do provozu a rozvoj fakultní knihovny.  
6.  Soustavné zlepšování přístupu studentů k výpočetní technice.  
7.  Dislokace fakulty.  
8.  Uspořádání fakulty – přechod na strukturované studium.  
9.  Zvýšení počtu studentů a rozšiřování studijního programu.  
10. Hodnocení kvality vzdělávání. 

 

Pro každou prioritu byl schválen časový horizont realizace. V roce 2002 byly splněny prioritní 
úkoly číslo 1 a 4, úkol číslo 2 byl nově doplněn o přechod na strukturované studium, jež nabíhá od 
akademického roku 2002/2003; úkoly číslo 5, 6, 8 a 9 byly splněny ve své první etapě a jsou nadále 
průběžně plněny. V bodu 9 zatím nebylo rozhodnuto o formě specializace magisterského stupně 
studia. Bod 10 doplněný do Dlouhodobého záměru pro rok 2002 je plněn počínaje akademickým 
rokem 2002/2003. V roce 2002 bylo dosaženo prvního pokroku v plnění úkolu 7 – Dislokace 
fakulty tím, že byla do dlouhodobého investičního plánu MŠMT zařazena výstavba I. etapy nové 
budovy pro Fakultu architektury ČVUT a probíhají přípravy pro vypsání architektonické soutěže na 
tuto stavbu. I nadále však přetrvává kritický stav limitující možnosti dalšího rozvoje fakulty.  

 
10.5.2 Oblast pedagogická 

Ve druhé polovině roku 2001 byly zahájeny přípravy na reakreditaci studijních programů 
Architektura a urbanismus, včetně úpravy studijních plánů pro tříleté bakalářské a dvouleté 
magisterské studium. Návrh upravených studijních programů, kompatibilní s požadavky Akredi-
tační komise MŠMT, byl schválen Vědecko-uměleckou radou FA a prostřednictvím Rektorátu 
ČVUT předán v únoru 2002 na MŠMT.  

Všechny studijní programy byly akreditační komisí potvrzeny a Fakulta architektury obdržela 
v září 2002 doklad o reakreditaci studijních programů Architektura a urbanismus v etapách 
bakalářského, magisterského navazujícího, magisterského a doktorského studia.  

Do bakalářského studijní programu byly studenti poprvé přijímáni v přijímacím řízení v lednu 
a únoru 2002. U testů ze všeobecného přehledu a matematiky byla nejprve provedena kontrola a no-
velizace. 

K přijímacímu řízení se přihlásilo 745 uchazečů a dostavilo se jich 692. Přijímací zkoušku 
úspěšně absolvovalo 351 uchazečů (min. počet 75 bodů) a přijato bylo 221 uchazečů (schválený 
počet 220). V červnu 2002 se zapsalo 209 studentů. 

Bakalářský studijní program Architektura a urbanismus byl zahájen počínaje akademickým 
rokem 2002/2003. Po absolvování tříletého programu a ukončení bakalářskou zkouškou budou mít 
studenti možnost pokračovat ve dvouletém magisterském programu Architektura a urbanismus. 

Současný šestiletý magisterský program bude ukončen po absolvování všech studentů, kteří byli 
do tohoto programu přijati - naposledy v  akademickém roce 2001/2002. 

V magisterském programu studovalo na počátku ak. roku 2002/2003 celkem 962 studentů, z toho 
v I. bloku studia 440 studentů. 
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V průběhu roku 2002 bylo z důvodu nesplnění studijních povinností studium ukončeno celkem 
71 studentům (3 se nezapsali po přerušení, 41 nesplnilo počet kreditů, 20 neuspělo při druhém 
zápisu do předmětu, 7 nedodrželo lhůty pro ukončení bloku nebo předmětů), 14 studentů zanechalo 
studia. 

Ve dvou termínech obhajob diplomních prací (únor a červen 2002) úspěšně ukončilo studium 
114 absolventů, kteří byli promováni inženýry architekty. Pro objektivnější hodnocení diplomních 
projektů bylo na popud řady přímých účastníků obhajob upraveno složení zkušebních komisí pro 
obhajoby diplomních prací. Diplomní projekty byly v souvislosti s promocemi vystaveny v lapidá-
riu Betlémské kaple. Výstavy sloužily jak pro veřejnou prezentaci výsledků fakulty, tak i pro 
veřejnou kontrolu kvality absolventů. 

Podobně motivované byly i pravidelné semestrální veřejné výstavy studentských projektů, při 
kterých jsou výsledky pedagogické práce jednotlivých ateliérů bezprostředně srovnatelné a slouží 
studentům pro orientace při výběru ateliérů, do kterých se každý semestr zapisují. 

V roce 2002 byly na fakultě otevřeny nebo pokračovaly kursy Univerzity 3. věku - Dějiny české 
architektury a Vybrané kapitoly z dějin světové architektury, Dějiny architektury a péče o nemovité 
památky a Kreslení pro veřejnost.  

První rok probíhal kurs celoživotního vzdělávání - Geografické informační systémy v kontextu 
integrace do EU, připravený na základě uděleného grantu (2001) především pro pracovníky veřejné 
správy.  

Na základě společenské objednávky a získaného grantu z Fondu rozvoje VŠ pro rok 2002 byl 
v průběhu roku připraven dvousemestrální program celoživotního vzdělávání - Péče o kulturní 
dědictví v návaznosti na začleňování České republiky do Evropské unie. Program je rovněž určen 
především pro pracovníky veřejné správy a počínaje rokem 2003 bude probíhat v prostorách Střední 
odborné školy v Telči. 

Fakulta architektury požádala Ministerstvo vnitra ČR o udělení akreditace vzdělávacího progra-
mu “Zvláštní odborná způsobilost zaměstnanců veřejné zprávy na úseku územního plánování (ZOZ 
ÚP)”. Akreditace byla udělena 14. ledna 2003. 

 
10.5.3 Vědecká a výzkumná činnost 

Vědecká a tvůrčí aktivita se stala nedílnou součástí základních povinností akademických 
pracovníků fakulty. Zajišťuje se tak jejich kvalifikační růst, umožňuje integraci vědy s výukou 
a prezentuje fakultu na veřejnosti, nejenom odborné. Díky tomu má fakulta možnost vzdělávat 
doktorandy a garantovat řízení pro habilitace a jmenování profesorem. 

S ohledem na strukturu akademických pracovníků a vybavení pracovišť je výzkum a vývoj na 
fakultě zaměřen více do oblasti badatelské, orientující se na základní výzkum. Od roku 1999 jsou na 
fakultě na základě programu institucionální podpory výzkumu a vývoje ze strany státu v běhu tři 
výzkumné záměry. 

V  roce 2003 proběhne zahraniční oponentura výzkumných záměrů a interní oponentura v rámci 
ČVUT. Z uvedených záměrů jsou dva mezifakultní v rámci ČVUT. Navíc fakulta spolupracovala 
na 2 dalších záměrech, kde řešitelem je jiná fakulta ČVUT. 

 
10.5.4 Zahraniční styky 
Činnost sekce proděkana pro zahraniční styky se v roce 2002 zaměřovala především: 
• na vyrovnání celkového počtu přijímaných a vysílaných studentů při současném dalším nárůstu 

počtu vysílaných studentů, 
• na přechod standardní doby studia v zahraničí z jednoho na dva semestry všude tam, kde pro to 

existují podmínky,  
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• na další integraci pobytů studentů na zahraničních universitách do studia (formou zvýšené péče 
o individuální studijní program jak ve fázi přípravy, tak i operativním kontaktem během studia 
v zahraničí),  

• na organizační integraci cizojazyčné výuky do výuky na FA (rozvrh), včetně lepší informo-
vanosti výměnných studentů o nabízené výuce (zejména ateliery), 

• na integraci a zkvalitnění evidence o výměnných studentech na FA (zařazení do KOS),   
• na přípravu studentů pro výjezd, včetně zajištění předstihu jazykové přípravy (zejména pro 

výjezdy do italského a španělského prostředí).  
 

Zásluhou úzké spolupráce zahraničního oddělení FA a rektorátu se podařilo rozšířit počet 
výjezdů studentů zejména v rámci programu SOCRATES - ERASMUS.  

Výběr studentů pro výměnné programy se řídí Pravidly pro výběr studentů na zahraniční pobyty 
organizované FA ČVUT. Všichni žadatelé podstupují výběrové řízení, kde se hodnotí jejich studijní 
prospěch, jazyková připravenost a motivace.   

Od roku 1997 je Česká republika jako přidružený člen EU oprávněna účastnit se programů EU 
v oblasti vzdělávání SOCRATES s podprogramem ERASMUS - mobilita studentů a pedagogů, 
intenzivní kursy, ECTS (Evropský systém transferu kreditů) a společné vytváření plánů 
LEONARDO, zaměřených na spolupráci VŠ s podniky a organizacemi (stáže a výměny).  

V akademickém roce 2001/2002 proběhla výměna SOCRATES s 23 partnery. Vysláno bylo 58 
studentů, přijato 38 studentů. Novými partnery pro budoucí výměny se staly školy v Madridu 
a Drážďanech. Ze států EU naši studenti mají možnost studia v Německu, Rakousku, Itálii, Francii, 
Španělsku, Nizozemí, Švédsku, Finsku a Řecku. 

FA je členem Evropské asociace pro výuku architektů (AEEA, EAAE) a Asociace evropských 
urbanistických škol (AESOP) – zástupce ČR prof. Maier. Na pravidelném zasedání představitelů 
škol architektury pořádaném EAAE v Řecku se zúčastnil děkan FA prof. Fanta.  

Mimoto jsou někteří pedagogové individuálními členy profesionálních mezinárodních společ-
ností. Profesor Šlapeta je členem komisí UNESCO a německé akademie. Prof. Maier je členem 
německé Akademie pro prostorový výzkum a regionální plánování.  

 
10.5.5 Hlavní úkoly pro rok 2003 

FA má neustálé problémy se svojí dislokací, které je nutno řešit nejen z hlediska současného 
stavu, ale především z hlediska budoucího rozvoje, který vychází z přípravy strukturovaného studia. 

V roce 2002 byla zahájena příprava stavebního programu na novou budovu Fakulty architektury, 
včetně vypracování objemové studie. Ve spolupráci s odd. výstavby R ČVUT byly zahájeny práce 
na vypracování investičního záměru. Předpokládaný termín zahájení výstavby v roce 2004. V roce 
2003 bude vyhlášena architektonická soutěž a vypracována projektová dokumentace pro územní 
řízení. 
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10.6  Fakulta dopravní 
10.6.1 Koncepce a rozvoj fakulty 

Fakulta dopravní ČVUT se rozvíjí v souladu s přijatými dlouhodobými záměry ČVUT a fakulty. 
Ve své koncepci pedagogické i vědecké práce vychází z reakreditovaných a nově akreditovaných 
studijních programů (strukturované studium) pro studium bakalářské, magisterské a doktorské 
a z dynamiky rozvoje oboru, z něhož vyplývají i požadavky subjektů dopravy a spojů na absolventy 
jednotlivých studijních programů (SP). Základní struktura magisterského studia s povinnými 
teoretickými a průpravnými předměty se směrem k vyšším ročníkům zužuje a prostor dostávají 
oborové předměty, které profilují absolventy do čtyř oborů. Důraz je položen na projektově 
orientovanou výuku, kde studenti již od třetího ročníku získávají zkušenosti v samostatné i týmové 
tvořivé práci na projektech z dopravy a telekomunikací, mnohdy na základě požadavků technické 
praxe. 

Další rozvoj fakulty je ovlivňován a usměrňován následujícími aspekty: 
• Fakulta úzce spolupracuje s ostatními fakultami ČVUT a s Dopravní fakultou Jana Pernera 

Univerzity Pardubice. Své studijní programy formuluje na zásadách univerzitního vzdělávání 
v technických oborech, které navazují na vědeckou práci vysokoškolských pedagogů a spolu-
pracujících vědeckých týmů. 

• V současnosti se již stabilizoval počet studentů ve všech formách studia a rozšiřuje se pouze 
kombinované studium. Je však zřejmé, že přechod na strukturované studium si vyžádá 
významné změny na fakultě v její struktuře a práci. Rozvoj fakulty je stále poznamenán 
některými problémy spojenými s technickým a prostorovým zabezpečením jak výuky, tak 
výzkumu. Finanční prostředky na budování potřebných laboratoří se musí obtížně získávat 
jinými formami, např. z FRVŠ, či ze zakázek v rámci doplňkové činnosti a s pomocí spolupra-
cujících firem (např. Eltodo a. s. - vybavení PC učebny). 

• Fakulta dopravní, a tím také ČVUT, je jediným vysokoškolským pracovištěm s akreditovaným 
bakalářským studijním oborem z  oblasti letecké dopravy v ČR − Profesionální pilot. Dopravní 
obory, a to zejména letecký, jsou finančně velmi náročné. Proto za podpory Ministerstva 
dopravy a spojů ČR je usilováno o vytvoření efektivní spolupráce s ČSA. 

• Bylo založeno společné pracoviště FD ČVUT a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK “Biome-
chanika extrémních zátěží”, které se zabývá výzkumem a výukou v oblasti úrazové a forenzní 
biomechaniky, vlivem extrémních zátěží na organizmus člověka a sportovní a rehabilitační 
činností a interakcí svalově-kosterního systému člověka s implantáty. 

• V oblasti výuky designu dopravních prostředků byla uzavřena dohoda o spolupráci na této 
výuce s Fakultou architektury ČVUT. 

• V rámci celoživotního vzdělávání probíhá výuka v Technologickém institutu na pracovišti FD 
ČVUT v Děčíně. V regionu se značnou nezaměstnaností a nízkou kvalifikační strukturou je po 
tomto typu výuky značná poptávka. Rozvoj institutu je podporován Úřadem práce a správními 
i zastupitelskými orgány regionu i města Děčín. FD ČVUT bude tento typ studia podle potřeb 
odběratelů nadále rozvíjet. 

 
10.6.2 Pedagogická činnost 

V roce 2002 byly reakreditovány stávající studijní programy a byly nově akreditovány: 4letý 
bakalářský SP “Technika a technologie v dopravě a spojích” s 5 studijními obory, 2letý magisterský 
“Technika a technologie v dopravě a spojích” se 4 studijními obory a 3leté doktorské SP “Technika 
a technologie a dopravě a spojích” se 3 studijními obory a “Inženýrská informatika” s 1 studijním 
oborem. Od  akademického roku 2003/2004 bude FD zajišťovat výuku v následujících bakalář-
ských studijních oborech: Automatizace a informatika, Dopravní systémy a technika, Letecká 
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doprava, Management a ekonomika dopravy a telekomunikací, Profesionální pilot. Na toto 
bakalářské studium budou navazovat tyto magisterské studijní obory: Dopravní systémy a technika, 
Inženýrská informatika v dopravě a spojích, Management a ekonomika dopravy a telekomunikací, 
Provoz a řízení letecké dopravy. 

V současné době studuje v bakalářském SP 179 studentů, v magisterském SP 1 299 studentů 
v prezenční a kombinované formě studia. Ve 2 doktorských SP studovalo k 31. 10. 2002 172 stu-
dentů. Bakalářský studijní program probíhá v 7 semestrovém bloku. Inženýrský blok studia trvá 
11 semestrů, přičemž 11. semestr je zaměřen svou výukovou skladbou na vypracování diplomové 
práce. V roce 2002 absolvovalo celkem 179 studentů. Z toho v bakalářském SP 21 studentů, 
v magisterském SP 158 studentů. 

V zimním semestru 2002/2003 proběhla na Fakultě dopravní ČVUT na vnitrofakultní síti 
studentská anketa. Ankety se zúčastnilo 78 anonymních respondentů z řad studentů, kteří odpoví-
dali na 26 otázek. 

V rámci fakulty bylo v roce 2002 v provozu 15 serverů celofakultního významu. Počet PC 
v počítačových učebnách se zvýšil ze 159 na 195 kusů (z toho v Praze 148 PC). Počet počítačových 
učeben a laboratoří vzrostl na současných 13 pracovišť (v Praze 10). Pro zajištění monitorování 
příchodů a odchodů z PC učeben a PC laboratoří ve všech lokalitách včetně Děčína slouží 
elektronický bezpečnostní kartový systém. Tento systém s centrální databází umístěnou na serveru 
fakulty zabezpečuje bezobslužný provoz učeben. 

 
10.6.3 Vědecká a výzkumná činnost 

V této oblasti byl kladen důraz na účast v grantových a projektových soutěžích, neboť výsledky 
soutěží v minulosti nebyly vyhovující co do množství získaných grantů a přidělených finančních 
prostředků. Celkové účelové prostředky na řešení grantů a projektů byly v roce 2002 výrazně vyšší 
než v předcházejícím roce a dosahovaly výše 6 097 721 Kč (oproti 3 578 751 Kč v roce 2001). 

Struktura grantů a projektů byla následující: Fond rozvoje VŠ 2002 – 7 projektů, GA ČR – 3 
projekty, GA AV ČR – 1 projekt, Grant MŠMT – 1 projekt, spolupráce s FJFI na projektu Atlas 
CERN, 5. RP EU PORTAL, EURONAT – 2 projekty, grant MDS – 3 projekty, Grant MO 2 pro-
jekty, COST – 1 projekt, PHARE – JEAN MONNET – 1 projekt. Dále fakulta pokračovala v řešení 
3 výzkumných záměrů. 

Fakulta spolupracovala na řešení projektu návrhu Národního programu orientovaného výzkumu 
a vývoje ČR a způsobu jeho realizace (zadavatel MŠMT ČR). Řešení probíhalo formou jednotli-
vých panelů. Diskuse v 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 2002 bylo na Fakultě dopravní ukončeno 5 habilitačních řízení a 2 habilitační řízení byla 
zahájena. Současně bylo zahájeno 1 řízení pro jmenování profesorem (v roce 2001 bylo zahájeno 
5 habilitačních řízení a 1 řízení ukončeno, současně byla ukončena 2 jmenování profesorem). 

Během roku 2002 probíhala příprava materiálů pro prodloužení akreditace habilitačních a jmeno-
vacích řízení ve studijním oboru: Dopravní systémy a technika. 

Dne 19. listopadu 2002 na návrh FD ČVUT byla prof. Ing. Stanislavu Teplému, CSc., emeritní-
mu profesorovi University of Alberta v Edmontonu udělena Vědeckou radou ČVUT v Praze čestná 
vědecká hodnost “doktor technických věd”. 

Publikační činnost pracovníků kateder FD zahrnovala v roce 2002 tyto tituly: 8 knižních 
publikací, 95 tuzemských a zahraničních článků v časopisech, 125 článků ve sbornících národních 
a mezinárodních konferencí a vydání 19 vysokoškolských skript. 
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10.6.4 Zahraniční styky a vnější vztahy 
V rámci zahraničních styků se uskutečnilo celkem 100 zahraničních cest (z toho 31 účastí na 

mezinárodních konferencích a seminářích). Z toho bylo 10 cest hrazeno z rozpočtu fakulty, 28 cest 
bylo hrazeno z výzkumných grantů, 19 cest bylo hrazeno z prostředků výzkumných záměrů a 9 hra-
dily plně cizí organizace a 34 cest byly jednodenní observer lety v rámci výuky katedry letecké 
dopravy. Z celkových nákladů (1 038 863 Kč) bylo z prostředků fakulty hrazeno 114 519 Kč. 
Účelem většiny zahraničních cest byla aktivní účast (referáty, spolupořadatelství) na konferencích, 
zasedání mezinárodních výborů nebo komisí a mezinárodní vědecko-výzkumné programy. 

Kromě přijetí zahraničních hostů na fakultě, jejichž pobyt byl organizován jinými organizacemi, 
byli přijati význační odborníci jako hosté fakulty: prof. Stanislav Teplý - Edmonton/Kanada (před-
náška), Bruno Ros - Padova/Itálie, Jeroen Heersema - TNO/Nizozemí (přednáška), prof. Aurelio 
Cappozzo - Roma/Itálie (přednáška). 

V rámci dlouhodobého programu mezinárodní spolupráce se uskutečnily plánované cesty do 
Švýcarska, CERN Ženeva, projekt ATLAS. 

Fakulta pořádala 2. mezinárodní konferenci “Doprava v tržních podmínkách”, která byla zaměře-
na na uplatňování podnikatelských principů v železniční dopravě. Dále pořádala 2. konferenci pro-
jektu EURONAT 5. rámcového plánu EU (druhý výstup z devíti za tříleté trvání projektu 15. 9. 
2001–14. 9. 2004) a mezinárodní seminář “Nové trendy v civilním letectví 2002”, který organizo-
vala katedra letecké dopravy. 

Fakulta dopravní ČVUT s ÚTAM AV ČR organizovala ve spolupráci s FTVS UK v rámci 
integrovaného pracoviště seminář “The Measurement of Human Movement”, kde přednášel prof. 
Aurelio Capozzo z University of Roma a laboratorní demonstrace zajišťovala Laboratory SMART 
System by e-Motion z Padovy. Seminář (garant doc. Ing. Jitka Jírová, CSc.) byl pořádán v rámci 
evropských vzdělávacích programů a absolvovali jej studenti magisterských a doktorských SP 
z celé České republiky. 

V roce 2002 se jako každý rok uskutečnil studentský mezinárodně-dopravní seminář MEPS 2002 
(česko-rakousko-maďarský), tentokráte v České republice v Mladé Boleslavi. Tyto semináře jsou 
velmi úspěšnou reprezentací fakulty s možností mezinárodních kontaktů pro studenty a doktorandy. 

Fakulta dopravní ČVUT má uzavřeny z minulých let dohody o spolupráci s řadou institucí 
a výrobních firem, jako jsou České dráhy s. o., ŠkodaAuto a. s. Mladá Boleslav, Železniční stavitel-
ství Praha a. s., Centrum dopravního výzkumu, ELTODO a. s., dále s Ministerstvem dopravy a spo-
jů ČR a jeho výzkumnou organizací Centrum dopravního výzkumu, s Českou a slovenskou 
kombinova-nou dopravou - INTRANS a. s., s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej university 
v Žilině, s Ekonomickou fakultou TU Košice, s Fakultou tělesné výchovy a sportu University 
Karlovy (FTVS UK). 

 
10.6.5 Rekonstrukce, výstavba a investiční činnost 

V roce 2001 byly MŠMT schváleny investiční záměry na rekonstrukci budov v Konviktské 
a Horské ulici s realizací v letech 2001 až 2003. 

V roce 2002 byla provedena v budovách v Konviktské a v Horské ulici rekonstrukce zastaralých 
sociálních zařízení včetně stoupaček. V Horské byla vybudována ze staré tělocvičny posluchárna 
pro 156 studentů vybavená audiovizuální technikou. V budově v Konviktské bylo instalováno 
klimatizační a vzduchotechnické zařízení ve všech počítačových učebnách a ve dvou velkých 
posluchárnách. V rámci velkých oprav byla provedena nová fasáda na budově v Konviktské ulici, 
modernizace hlavního rozvodu elektrického proudu v budově v Horské ulici včetně detailního 
rozvodu ve 2. patře. Dále se rekonstruovaly rozvody počítačové sítě v budově na Florenci 
a v Konviktské ulici. 
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V roce 2003 budou pokračovat schválené investiční záměry na rekonstrukci budov v Konviktské 
a Horské ulici podle zpracované projektové dokumentace a obě akce budou v r. 2003 dokončeny. 
V roce 2003 bude v budově Konviktské ul. realizována rekonstrukce posluchárny (stupňovitá, 
vybavená moderní audiovizuální technikou). V budově v Horské ul. bude zabudován výtah včetně 
bezbariérového vstupu a dokončena rekonstrukce sociálních zařízení. 

 
10.6.6 Hlavní úkoly pro rok 2003 
• Vytvořit podmínky pro rychlou a efektivní realizaci studijních programů strukturovaného studia 

ve vzdělávací činnosti fakulty od akademického roku 2003/04. 
• Akreditovat na FD nový bakalářský studijní program “Technik osvědčující údržbu letadel”, 

jehož výuka bude zajišťována ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT a Fakultou elektro-
technickou ČVUT. 

• Získávat úspěšné absolventy doktorského studia pro pedagogickou práci, a to především cestou 
adekvátního ohodnocení a zlepšování pracovních podmínek. 

• Vybudovat multimediální jazykovou výukovou učebnu v budově FD v Horské.  
• Pokračovat ve výstavbě a ve vybavení potřebných laboratoří pro potřeby výzkumu a výuky 

akreditovaných studijních oborů. 
• Rozšiřovat studium v rámci celoživotního vzdělávání, zejména podle potřeb průmyslových 

a správních subjektů v Děčíně. 
• Podporovat zavádění moderních výukových metod (výuka s využitím sítě, studijní materiály na 

CD-ROM). 
• Zvyšovat podíl doktorandů a studentů na aktivitách kateder i celé fakulty. 
• Dokončit rekonstrukční práce a opravy v budovách FD v Konviktské a Horské ulici. 
• Provést analýzu nákladovosti činností fakulty a realizovat efektivní úsporná opatření. 
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10.7  Masarykův ústav vyšších studií 
10.7.1 Koncepce a rozvoj ústavu 

Jádrem činnosti MÚVS jsou studijní programy pořádané pro absolventy vysokých škol zaměřené 
na výuku a tréninky manažerských znalostí a dovedností. Jsou to tedy programy, které navazují na 
znalosti získané předchozím studiem posluchačů. Cílem ústavu je, aby se nadále rozvíjel 
“evropský” charakter těchto programů. Již nyní je přibližně polovina výuky zajišťována zahra-
ničními, převážně evropskými odborníky, absolventi získávají evropský univerzitní diplom 
vydávaný britskou Sheffield Hallam University (SHU). Výuka je organizována podle standardů 
ČVUT a SHU.  

Pro další rozvoj v tomto směru považujeme za klíčové zvyšování počtu “evropských” a obecně 
zahraničních studentů v manažerských programech, neboť ti se jich účastní zatím v malém počtu. 
Z tohoto důvodu jsme se zúčastnili World MBA Tour, Autumn 2002, mezinárodní propagační akce, 
která se konala v Praze, Budapešti, Varšavě a v Moskvě. Podobnou akci připravujeme pro jaro 2003 
v Moskvě. 

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

Nadále se úspěšně rozvíjí bakalářské studium “Učitelství odborných předmětů”. Počet studentů 
se opět zvýšil. 

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

 
10.7.2 Pedagogická činnost 
Tříletý program Master of Business Administration  

Kurz pořádaný ve spolupráci se Sheffield Hallam University (kombinované studium). Program 
se zaměřuje na univerzální discipliny managementu a je doplněn intenzivní výukou Business 
English. Je zakončen titulem MBA udělovaným Sheffield Hallam University. 

 

Tříletý program Master of Science in Strategic Human Resources Management 
Manažerské studium specializované na oblast řízení lidských zdrojů je pořádáno ve spolupráci 

s Sheffield Business School a s Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů. Je zakončeno titu-
lem MSc. udělovaným Sheffield Hallam University.  

 

Bakalářské studium Učitelství odborných předmětů (inženýrská pedagogika) 
Bakalářské pedagogické studium je zajišťováno na MÚVS ČVUT prostřednictvím ústavu 

inženýrské pedagogiky MÚVS ve dvou variantách: 
- formou prezenčního pedagogického studia pro denní studenty vyšších ročníků ČVUT, kteří stu-

dují po dobu 4 semestrů. 
- formou kombinovaného pedagogického studia pro inženýry - absolventy vysokých škol technic-

kých, kteří na středních školách již učí nebo o této profesi výhledově uvažují. 
 

Výuka jazyků (JASPEX) 
Součástí vyšších studií je na MÚVS také odborná a specializovaná výuka jazyků – angličtiny 

a němčiny. Vzhledem k tomu, že se jedná o studium, které probíhá v malých skupinách a je pro-
fesně orientováno, má zájem pedagogických pracovníků – učitelů i odborníků z praxe – stále stou-
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pající trend. Studium má potřebnou akreditaci MŠMT a zájemci se proto hlásí z celé republiky. 
Ústav má oprávnění pořádat státní jazykové zkoušky z jazyka anglického i německého. 

 

Certifikát pro tréninkovou praxi 
Desetidenní program je určen pro ty, kteří ve svých firmách nebo v konzultantské praxi trénují, 

školí a instruují a také příslušné aktivity projektují. Program je akreditován britským Institute of 
Personnel Development, absolventi získávají diplom tohoto prestižního institutu. 

V oblasti manažerských programů jsme připravili pro několik vybraných podniků dlouhodobé 
vzdělávací programy charakteru celoživotního vzdělávání, s nimiž se zúčastníme výběrových řízení. 
Pro podniky se uskutečnily tréninkové semináře založené na počítačových manažerských simu-
lačních hrách. 
 
10.7.3 Vědecká a výzkumná činnost 

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

Výzkumný tým MÚVS pod vedením doc. Ing. Jana Petra, DrSc. provádí dlouhodobý výzkum 
v oblasti přípravy technicky orientovaných manažerů na řízení lidí. Celý výzkum, který započal 
v roce 1999, byl rozvrhnut na 5 let a v loňském roce prodloužen o další dva roky. Je zařazen mezi 
státem podporované výzkumné záměry pod evidenčním kódem CEZ:J04/98:219070032. Podílí se 
na něm 8 odborných pracovníků.  

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

 
10.7.4 Zahraniční styky 

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

Záměrem ústavu je rozšířit počet zahraničních partnerů spolupracujících s MÚVS na manažer-
ských programech. Z tohoto důvodu se připravovaly a dále rozvíjejí kontakty s Nottingham Trent 
University. 

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

 
10.7.5 Hlavní úkoly pro rok 2003 
• Získat dostatek studentů pro manažerské programy. 
 

• Spolu s britskými kolegy ukončit vývoj nového modelu programu MBA a úspěšně jej akredi-
tovat na Sheffield Hallam University s tím, aby tento program byl otevřen v Praze v září 2003. 
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10.8  Kloknerův ústav 
10.8.1 Koncepce a rozvoj ústavu 

Rok 2002 byl pro hospodaření Kloknerova ústavu rokem relativně úspěšným. V oblasti výnosů 
došlo k výraznému navýšení oproti roku 2001, a to o 4,1 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst 
o 10 %. Pozitivním rysem je hlavně to, že tento nárůst byl částečně způsoben zvýšením objemu 
zakázek v doplňkové činnosti (nárůst o 1,3 mil. Kč). Oproti tomu klesla úspěšnost Kloknerova 
ústavu v oblasti získávání grantových projektů. Zde došlo ke snížení počtu projektů o 6 a k cel-
kovému poklesu grantových prostředků o 750 tis. Kč. I vývoj úrokových sazeb byl oproti roku 2001 
negativní a i v této oblasti došlo ke snížení výnosů o cca 300 tis. Kč.  

 

V roce 2002 úspěšně proběhla reakreditace Akreditované laboratoře KÚ dle nové normy ČN ISO 
17025. V rámci reakreditace bylo: 
• zásadním způsobem změněno organizační uspořádání AL,  
• provedeno rozšíření akreditovaných zkušebních postupů na celkový počet 45,   
• provedeno rozšíření počtu pracovníků AL. 
 

V rámci modernizace přístrojového vybavení ústavu byla provedena: 
• instalace hydraulického zkušebního tlakového stroje WPM 4000 kN (převzetí od FSv ČVUT), 
• instalace repasovaného univerzálního zkušebního hydraulického stroje WPM 1000 kN vybave-

ného hydraulickými čelistmi, 
• oprava dvou hydraulických válců INOVA 200 kN, 
• pořízení endoskopu EVEREST s flexibilní sondou 1,8 m, 
• zavedení nového metrologického označení měřidel a zkušebních zařízení, 
• výroba nových dynamometrů osazených polovodičovými tenzometry. 
 

V rámci doplňkové činnosti se pokračovalo v KÚ v rozvoji aktivit celoživotního vzdělávání 
pořádáním řady postgraduálních kurzů (které byly zařazeny do koncepce celoživotního vzdělávání 
ČKAIT), v provádění expertní činnosti pro řadu podnikatelských subjektů jak z ČR, tak i ze zahra-
ničí a v rámci soudně znaleckého oprávnění v oboru stavebnictví - pro diagnostiku, analýzu poruch 
a zkoušky betonových, ocelových, dřevěných a zděných objektů a jejich částí, byly zpracovány 
posudky pro státní správu. Velké aktivity byly rozvíjeny při zavádění nových evropských norem pro 
navrhování, kde je ústav zodpovědným pracovištěm. 

 
10.8.2 Pedagogická činnost 
V současné době je v ústavu 20 doktorandů, z toho 4 interní, v oborech: 
• teorie konstrukcí, 
• nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách. 
 

Řada pracovníků ústavu se podílí na výuce na stavební a strojní fakultě ČVUT v inženýrském 
a doktorském studiu. 

Na základě dlouhodobých odborných zkušeností pracovníků KÚ byly v ústavu pořádány v roce 
2002 tyto vzdělávací kurzy, na kterých jsou posluchači seznamováni s nejnovějšími poznatky 
v daném oboru: 
• Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí I. 
• Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí II. 
• Vady a poruchy betonových staveb – poučení z chyb. 
• Reakce kameniva s alkáliemi v betonu. 
• Kritéria pro navrhování trvanlivého betonu a železobetonu. 
• Zkoušení vlastností betonu a jeho složek. 
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• Zkoušení stavebních hmot a konstrukcí. 
• Sanace vlhkých staveb. 
• Zásady navrhování a zatížení podle Eurokódů. 
• Vlastnosti cihlářských výrobků a poruchy stropních konstrukcí z desek HURDIS. 
• Vláknové kompozity. 

Tyto kurzy zvyšují prestiž ústavu u odborné veřejnosti a současně přinášejí i další zakázky 
prováděné v rámci doplňkové činnosti. 
 
10.8.3 Vědecká a výzkumná činnost 
Vědecké a výzkumné aktivity pracovníků byly zaměřeny na problematiku: 

rizikového inženýrství a spolehlivost nových i stávajících konstrukcí podle ČSN a Eurokódů, • 
• 

• 

materiálového inženýrství se zaměřením na technologii, mikro a makromechaniku konstruk-
čních materiálů se zvláštním zřetelem na kompozity, ocel a beton, 
modelování nosných soustav s ohledem na vytváření výpočtových modelů konstrukcí, účinků 
zatížení a odezvy konstrukčních systémů. 

 

V rámci této problematiky byly řešeny následující výzkumné záměry: 
 
Řešitel VZ KÚ 
 

CEZ: J04/98:210000029 – “Rizikové inženýrství a spolehlivost technických systémů” 
Řešitel VZ: prof. Ing. Milan Holický, DrSc. 
 

CEZ: J04/98:210000030 – “Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností 
staveb”  
Řešitel VZ: doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. 
 
Spoluřešitel VZ 
 

CEZ: J04/98:210000004 – “Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií” (FSv - 
doc. Luxemburk)  
Spoluřešitel VZ za KÚ: Ing. Petr Bouška, CSc. 
 

CEZ: J04/98:210000015 – “Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace 
v přístrojové technice” (FEL - prof. Haasz)  
Spoluřešitel VZ za KÚ: Ing. Miroslav Černý CSc. 
 
Grantovou činnost zaznamenává následující tabulka: 

Agentura Počet grantů v Kč 

Fond ministra   2 1 014 550

Grantová agentura ČR 20 6 963 000

COST   1 304 916

MDS ČR   5 2 745 000

GA AV ČR  1 268 000

INGO   1 277 000

IGA ČVUT   2 108 360

Výzkumné záměry   4 7 886 000

Leonardo da Vinci   1 214 565

MDX Jean Monnet   1 11 281

CELKEM: 38 19 792 672
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Počet grantů, oproti minulému roku, poklesl o 6 a jejich objem se snížil o cca 0,7 mil. Kč. 
 
Velký význam má pro KÚ expertní činnost a zkušebnictví. Z významných aktivit lze uvést: 

experimentální vyšetřování styků betonových prvků kartáčovou výztuží (SICON), • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

experimentální vyšetřování plastbetonových odvodňovacích žlabů (SSŽ a. s.), 
statické zatěžovací zkoušky 7 silničních a železničních mostů  (SSŽ a. s., SMP a. s.), 
stavebně-technické průzkumy stropních konstrukcí s deskami HURDIS, 
statické zkoušky tenkostěnných železobetonových střešních desek (EOP a. s.), 
ověření diagnostických metod pro průzkum statické spolehlivosti stropních konstrukcí, 
průkazní zkoušky předpínacích lan a tyčí (SSŽ a. s., SMP a. s., JHP s. r. o, Skanska a. s., 
Dywidag a. s.), 
průkazní zkoušky sanačních malt (Karlomix, VSL, Ytong), 
ověřování spolehlivosti diferenčního kalorimetru (ELSYST s. r. o.), 
zkoušky skel a skleněných výplní (SIPRAL a. s.), 
zkoušky kotev (Skanska a. s.), 
průzkum areálu kasáren Slaný (BÍLEK ASSOCIATES), 
statický výpočet ocelové nosné konstrukce zavěšené lávky včetně dynamického výpočtu kmi-
tání lávky (PONTEX s. r. o.), 
měření a hodnocení vibrací ocelové konstrukce pod reaktorem SO101 (DIAMO s. p.), 
posouzení uložení turbosoustrojí 1000 MW na 1. bloku JE Temelín (Process Consultancy), 
posouzení zadaných otázek týkajících se funkčnosti pilotové stěny u chladící stanice na Kavčích 
horách (ČT), 
sledování posunů bytového souboru “Terasy Červený vrch” (SKANSKA), 
monitorování komínů elektráren Prunéřov I a II (ČEZ a. s.), 
zpracování dat z monitorovacího systému komína elektrárny Tušimice (ČEZ a. s.), 
průzkumy a kontroly komínů a chladících věží v provozovnách ČEZ (ČEZ a. s.), 
dynamické testy základu TG v elektrárně Tisová v rámci kontroly stavu konstrukce po prove-
dené opravě (ČEZ a. s.), 
testování různých technologií, kotvení příčných spár v cementobetonových dálničních vozov-
kách (Dopravní stavby Uherské Hradiště a. s.), 
sledování deformací objektu Okresního soudu Most (OS Most), 
experimentální ověření odezvy ocelové věže a laminátového nástavce mokrého komínu odsíření 
spalin v Teplárně Vřesová (Fortum Engineering Ltd.). 

V souvislosti s poruchami stropních konstrukcí z desek HURDIS KÚ zpracoval revizi ČSN 
72 2645 “Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce – Hurdisky”. 

Dále k velmi významným činnostem KÚ patřila Diagnostika stavebních objektů postižených 
povodněmi v průběhu srpna a září r. 2002. V rámci těchto aktivit byl, ve spolupráci s prof. Ing. J. 
Witzanym, DrSc., připraven formulář Hodnocení stavebně technického stavu objektů zasažených 
povodněmi. Celkem provedl KÚ zdarma diagnostiku cca 550 objektů v Praze, jižních a středních 
Čechách. 

 
10.8.4 Zahraniční styky 

Zahraniční styky v roce 2002 byly dále úspěšně rozvíjeny. Velmi významná byla a je aktivní 
činnost Kloknerova ústavu v těchto mezinárodních nevládních organizacích: 

CIB – Mezinárodní rada pro stavební výzkum, 
IABSE – Mezinárodní společnost pro mosty a inženýrské konstrukce, 
RILEM – Mezinárodní sdružení zkušebních laboratoří materiálů a konstrukcí, 
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• JCSS – Společná komise pro bezpečnost konstrukcí, 
ISO – Mezinárodní organizace pro standardizaci, • 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

CEN – Evropská komise pro normalizaci, 
WTA – Vědecko-technická společnost pro sanace staveb a památkové objekty. 

 

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

Významná byla expertní činnost – např. se v Kloknerově ústavu v roce 2002 prováděly “Zkoušky 
transportních kontejnerů pro transport zboží” jako zakázka pro firmu GOETZ GmbH, SRN, 
“Kontrolní zkoušky mechanických vlastností předpínacích tyčí HPT 32 a 40 mm” pro firmu 
Freysinet, Italie, “Zkoušky izolátorů” pro firmu SEFAG, Švýcarsko a CERAM, Rakousko, 
“Zkoušky na odolnost betonových povrchu vůči rozmrazovacím solím” a “Kontrolní zkoušky 
předpínacích lan” pro firmu GOLDBECK GmbH, SRN a “Zkoušky elektrovodičů” pro firmu 
Alufinal, Slovensko. 

 
10.8.5 Hlavní úkoly pro rok 2003 
V rámci rozvoje Kloknerova ústavu má vedení KÚ tyto priority: 

pokračovat v úspěšně nastartovaném trendu v získávání a plnění externích grantových projektů, 
dále rozvíjet program celoživotního vzdělávání pořádáním odborných kurzů v KÚ a začlenit je 
do systému celoživotního vzdělávání ČKAIT, 
modernizovat následující přístrojové vybavení experimentálních laboratoří KÚ: 

- dokončení repase hydraulického zkušebního systému 10 MN, 
- zhotovení zkušebních přípravků pro zkušební systém Instron 3 MN umožňující analyzovat 

materiálové charakteristiky betonu a zdiva, 
- modernizace automatizovaných měřících řetězců. 
 

V roce 2003 předpokládáme, že ústav bude spolupořadatelem následujících konferencí: 
Structural Mechanics in Reactor Technology, která se bude konat v Praze, 
Sanace a rekonstrukce staveb, která se bude konat v listopadu 2003 v Brně. 
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10.9  Ústav biomedicínského inženýrství 
10.9.1 Koncepce a rozvoj ústavu 

V roce 2002 proběhla nejvýraznější změna v organizaci biomedicínského inženýrství na ČVUT. 
Po šesti letech své činnosti dosáhly aktivity Centra biomedicínského inženýrství (CBMI), jako sou-
části rektorátu ČVUT, takového stupně, že bylo možno přikročit k založení samostatného vysoko-
školského Ústavu biomedicínského inženýrství (ÚBMI). Tento ústav vznikl 1. 9. 2002.  

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

 
10.9.2 Pedagogická činnost 

V současné době přispíval ÚBMI do celoškolské nabídky souborem předmětů v rámci pregra-
duální výuky, která je zajišťována ve spolupráci s externími pracovišti. Jedná se o předměty: 
• Biofyzika 
• Biochemie člověka 
• Biologie člověka 
• Diagnóza a diagnostické metody základních patologických jednotek I 
• Diagnóza a diagnostické metody základních patologických jednotek II 
• Sociální psychologie 
• Základy anatomie a fyziologie I 
• Základy anatomie a fyziologie II 
• Přehled anatomie a fyziologie 
(Bližší informace jsou na http://www.ubmi.cvut.cz/vyuka/vyuka.htm). 

Zájem o tyto předměty ze strany studentů je tak značný, že zvláště u anatomie a biologie přesa-
huje kapacitní možnosti učeben. Předměty využívají v různé míře prakticky všechny fakulty ČVUT. 
 
10.9.3 Vědecká a výzkumná činnost 

Věda a výzkum je hlavní aktivitou ÚBMI a také hlavním finančním zdrojem. Hlavní vědecké 
projekty v roce 2002 byly řešeny v rámci “Výzkumného záměru”, který pokrýval 70 % rozpočtu 
ÚBMI/CBMI. 

 
10.9.4 Zahraniční styky 

V současné době má ÚBMI dva hlavní zahraniční partnery, kterými jsou DKFZ v Heidelbergu 
(Německý ústav pro výzkum rakoviny) a pak klinické pracoviště používající hypertermii k léčbě 
nádorových onemocnění – Vally Cancer Institute v Los Angeles, USA. Zájem ze zahraničí o spolu-
práci s našim ústavem několikanásobně převyšuje naše kapacitní možnosti.  

V roce 2002, podobně jako v předcházejících letech, nesla zahraniční spolupráce ovoce ve formě 
společných projektů a odborných stáží. V průběhu roku proběhlo několik společných odborných 
seminářů v ČR i v SRN a společné projekty jsou řešeny jak v ČR, tak v SRN či v USA. 

 
10.9.5 Hlavní úkoly pro rok 2003 

Dostát závazkům, které má ČVUT k UK; uvést do provozu měřící systém založený na nukleární 
magnetické rezonanci; realizovat 2. etapu rekonstrukce společného pracoviště na Albertově. 

• 

• 
• 
• 

Akreditovat bakalářský studijní program  Biomedicínská a klinická technika. 
Rozvíjet spolupráci s Kladnem; převzít prostory, vybavit je a připravit zahájení výuky. 
Pokračovat v řešení Výzkumného záměru, dostát závazkům i při zmenšeném počtu řešitelů. 
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10.10 Výpočetní a informační centrum 
V souladu s aktualizovanou koncepcí činnosti, schválenou v prosinci 2000, se Výpočetní a infor-

mační centrum v roce 2002 zabývalo více než třiceti sledovanými úkoly a činnostmi v 6 základních 
oblastech aktivity pracoviště. 

 
10.10.1  Počítačové sítě 

Počítačová síť ČVUT existuje více než 10 let a stala se již neodmyslitelnou součástí infra-
struktury vysoké školy. Je rozvedena ve všech hlavních budovách a jsou k ní připojeny osobní 
počítače většiny tvůrčích a administrativních pracovníků, počítačové učebny a laboratoře. Páteřní 
část sítě ve vysokoškolském areálu v Dejvicích je realizována na optických vláknech a také objekty 
mimo tento areál jsou k hlavnímu uzlu počítačové sítě školy připojeny převážně optickými spoji. 
Počítáme-li i studentské počítače na vysokoškolských kolejích ČVUT, je v současnosti v síti více 
než 17 tisíc počítačů. Každému připojenému uživateli síť umožňuje používat elektronickou poštu, 
přenášet soubory, vstupovat do veřejně přístupných databází a využívat bohaté informační zdroje 
počítačových sítí celého světa. Síť zcela běžně používají doktorandi a studenti, kteří jsou na pře-
vážné většině oborů k používání sítě soustavně vedeni a kteří ji velmi intenzivně používají jak ve 
studiu a v práci na katedrách, tak ke vzájemné komunikaci a k rozšiřování svého obzoru. Výraz-
nými podsítěmi sítě ČVUT jsou studentské sítě na kolejích, které byly zřízeny ve spolupráci se Stu-
dentskou unií ČVUT. Sledovanými činnostmi v této oblasti v roce 2002 byly: 

provoz a rozvoj počítačové sítě ČVUT a její připojení k internetu, • 
• konzultační činnost pro správu telefonní ústředny. 

   
10.10.2  Superpočítačové aktivity 

Počítačový komplex IBM SP2, který byl ve VIC instalován v roce 1995, patří stále k nej-
výkonnějším počítačům v České republice a je jedním z mála, který se o skutečně náročné výpočty 
může alespoň pokoušet. Poskytuje výpočetní kapacitu především pro takové vědecké projekty, které 
k řešení problémů používají extrémně náročné výpočty, avšak zároveň je pro svou výjimečnost 
i významným prostředkem pro přípravu uživatelů v paralelním zpracování úloh z nejrůznějších 
oblastí. Výpočetní komplex se pro své vlastnosti stal vhodnou základnou pro instalaci velkého 
množství unikátního programového vybavení, které může být výhodně sdíleno více uživateli. Insta-
lované programové vybavení umožňuje efektivní práci zejména v oblasti matematického 
modelování, proudění, technické mechaniky a chemického inženýrství. Počítačový komplex proto 
velmi aktivně používají desítky uživatelů nejen z ČVUT, ale i z ostatních českých vysokých škol. 
V průběhu uplynulých čtyř let byl počítačový komplex IBM SP2 rozšířen o další uzly a rychlost 
všech jeho uzlů byla zhruba zdvojnásobena. 

 
10.10.3  Informační systémy 

Projektování a provozování informačního systému pro řízení a správu ČVUT je jednou z nejdů-
ležitějších aktivit VIC, která se realizuje ve třech základních směrech, kterými jsou provoz stávají-
cích čtyř základních komponent (Finanční informační systém, Pracovníci, mzdy a sociální věci, 
Studium a Věda a výzkum, vnější styky), vytvořených na zakázku dodavatelskými firmami, 
systémová integrace, tj. zabezpečování systémových návazností mezi jednotlivými komponentami 
a úlohami, a v neposlední řadě selektivní poskytování informací všem oprávněným uživatelům na 
řídicí úrovni školy a fakult. Nedílnou součástí informačního systému pro řízení a správu je postupně 
budovaný intranetový informační systém, který bude obsahovat absorbované externí a produkované 
vnitřní informace, a to řízeně (selektivně) přístupné i veřejné. V návaznosti na komponenty infor-
mačního systému jsou rozvíjeny aktivity, jejichž zavedení si vyžádaly právní normy vydané 
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v posledních několika letech. VIC vydává a prodlužuje studentské průkazy, vede matriku studentů, 
vydává zaměstnanecké průkazy, plní úkoly vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů a začí-
ná působit jako informační centrum pro studenty vysoké školy. Sledovanými úkoly a činnostmi 
v roce 2002 byly: 

systémová koordinace informačního systému, • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

projekt Integrace informačního systému ČVUT, 
provozní zajištění komponenty Pracovníci, mzdy a sociální věci, 
provozní zajištění komponenty Finanční informační systém, 
zavádění a postupné rutinní provozování komponenty Studium, 
zavádění a provozní zajištění komponenty Věda a výzkum, vnější styky, 
provoz intranetového systému, 
provoz systému Inforek, 
veřejné informační sužby, 
správa serverů informačního systému, 
vydávání identifikačních průkazů, 
vybudování centra informačních a poradenských služeb, 
matrika studentů, 
soustředěná správa uživatelských účtů a přístupů na servery a do aplikací informačního sys-
tému, 
bezpečnostní problematika informačního systému, 
zajištění jednotného grafického rozhraní pro komponenty informačního systému, 
technická a provozní evidence objektů. 

 
10.10.4  Knihovnicko-informační služby 

ČVUT nemá ústřední knihovnu a knihovní fondy jsou na fakultách, ústavech a katedrách. VIC 
plní v této oblasti řadu úkolů celoškolské povahy, které si vyžadují jak klasické knihovnické služby, 
tak služby knihovnicko-informační, využívající informační technologie. Integrační snahy posled-
ních let vyústily ve vytvoření unifikovaného prostředí ve všech knihovnách ČVUT. Základním 
jednotícím prvkem a zároveň jedním z hlavních úkolů VIC v této oblasti je integrovaný knihovní 
systém, v jehož rámci byly sjednoceny základní knihovnické procesy a vytvořena virtuální 
knihovna ČVUT na úrovni jednotné (sdílené) tvorby knihovnických záznamů, souborného katalogu 
a systému elektronických služeb. Dalším významným úkolem na úrovni celé školy je zajištění 
dostupnosti elektronických informačních zdrojů. Nezastupitelnou úlohu má metodická činnost, 
která podporuje týmovou spolupráci knihoven a jejímž podstatným prvkem je další vzdělávání 
knihovníků, projevující se ve svých důsledcích v rostoucí kvalitě a šíři poskytovaných knihovnicko-
informačních služeb. V souladu s tím byly tyto aktivity v roce 2002 členěny do následujících úkolů:   

provozní zajištění knihovnického programového vybavení, 
celoškolské knihovnické aktivity, metodické řízení knihoven ČVUT a příprava Národní technic-
ké knihovny, 
sdílená katalogizace knihoven ČVUT a Státní technické knihovny, 
elektronické informační zdroje v síťovém prostředí, 
výchova uživatelů knihovnicko-informačních služeb, 
virtuální polytechnická knihovna, 
integrace a rozvoj elektronických služeb knihoven, 
knihovnické práce pro International Students Club. 
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10.10.5 Licenční politika, osobní prostředky výpočetní techniky,  
školení a konzultace 

VIC zastupuje všechny fakulty a ostatní součásti školy při nákupech programového vybavení 
firmy Microsoft a organizuje licenční nákupy dalších programových produktů, jako jsou např. 
Mathematica, Maple, Matlab, ANSYS, Fluent, Pro-Engineer, SGI-Varsity, překladače jazyků C, 
C++ a FORTRAN, prostředky pro ladění a grafické aplikace. Jednotné licenční nákupy přinášejí 
nejen finanční výhody, protože lze dosáhnout množstevních slev, ale soustředění prostředků 
umožňuje také nákup takových produktů, které by si individuální uživatelé nemohli dovolit koupit. 
Nezanedbatelnou činností je péče o instalované prostředky osobní výpočetní techniky, z nichž 
nemalá část je přístupna všem studentům školy. Sledovanými úkoly v této oblasti v roce 2002 byly: 

sdružené nákupy programového vybavení a multilicence,  • 
• 
• 

• 

• 

• 

zajištění provozu a základních služeb v internetové on-line knihovně, 
technická a systémová péče o osobní počítače a provoz lokální sítě na rektorátě. 

 
10.10.6  Informační technologie ve výuce 

I když ČVUT zatím setrvává u klasického pojetí prezenční vysokoškolské výuky a tento způsob 
výuky bude i v příštích letech převažovat, je třeba nové formy výuky pomocí informačních a komu-
nikačních technologií postupně rozšiřovat, zejména s ohledem na tendence, které se uplatňují na 
zahraničních vysokých školách. VIC pro tyto nové formy výuky připravovalo technické a systémo-
vé zabezpečení a na pilotních projektech toto zabezpečení ověřovalo. V roce 2002 bylo rozhodnuto, 
že všechny tyto aktivity přecházejí do nově vytvořeného Centra podpory výuky ve Vydavatelství 
ČVUT. 

 
10.10.7  Další aktivity 
Podobně jako v minulých letech VIC i v roce 2002  

řešilo vybrané výzkumné a vývojové problémy v oblasti výpočetní techniky a jejích aplikací, 
vyvíjelo a realizovalo programové prostředky informačních systémů, 
zajišťovalo školení, připravovalo a vydávalo účelově zaměřené publikace, poskytovalo konzul-
tace a vykonávalo poradenskou činnost, 
na základě zmocnění, licencí a živnostenských oprávnění vykonávalo expertizní činnost, posky-
tovalo služby automatizovaného zpracování dat, vytvářelo programové produkty, organizovalo 
vzdělávací akce a vyvíjelo další podnikatelské aktivity. 

 

V souladu s aktualizovanou koncepcí připravilo VIC nabídku úkolů a činností pro ČVUT, z níž 
bude podle výše přidělených finančních prostředků sestaven závazný plán činnosti na rok 2003. 
V nabídce je zařazeno více než 40 úkolů ze všech oblastí činnosti pracoviště. 

Podrobněji jsou některé výsledky činnosti VIC rozvedeny v kapitole 5 této výroční zprávy. 
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10.11 Podnikatelské a inovační centrum ČVUT 
Hlavním úkolem Podnikatelského a inovačního centra (BIC – Business and Innovation Centre) 

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 službami. Tyto 
firmy jsou často zakládány vědeckými pracovníky, doktorandy nebo studenty a jsou považovány za 
nejefektivnější způsob využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Centrum těmto firmám nabízí 
nejenom vhodné prostory pro podnikání a vazbu na specializovaná pracoviště ČVUT, ale rovněž 
odborné poradenství (hodnocení podnikatelských plánů, vypracování finančních plánů apod.) 
včetně komplexních služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. Velmi důležitá je vazba na 
síť inovačních center a vědeckých parků ve světě, která umožňuje vyhledávání vhodných partnerů 
ke spolupráci. Činnost centra je podporována prostřednictvím různých projektů Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropskou komisí 
(např. prostřednictvím 5. rámcového programu). BIC ČVUT je členem European Business and 
Innovation Centre Network (EBN) a od roku 1997 sídlem Českého národního komitétu EBN. EBN 
byla založena Evropskou komisí v roce 1984 a v současné době má více než 160 členů v 21 státech. 
Ředitel BIC ČVUT je od roku 2000 členem výboru  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 (ředitel BIC je v současné době prezidentem této společnosti) a jed-
ním ze zakládajících členů Hospodářské komory hlavního města Prahy. 

Činnost BIC ČVUT lze rozdělit do několika oblastí: 
 

10.11.1  Spolupráce s pracovišti ČVUT 
Patentové středisko (PS) inovačního centra poskytuje všem pracovištím ČVUT komplexní služ-

by v rámci ochrany duševního vlastnictví. Tyto služby jsou poskytovány nejenom ve všech oborech 
zajímajících ČVUT, ale také v oblasti chemie a farmacie. PS je zapsáno do seznamu ústavů 
kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru patenty a vynálezy s rozsahem oprávnění pro prů-
myslové vlastnictví. ČVUT je jedinou univerzitou v ČR, která má v současnosti podobné praco-
viště. Všichni patentoví zástupci PS získali kvalifikaci, která jim umožnila, že se v roce 2002 stali 
evropskými patentovými zástupci s oprávněním zastupovat před Evropským patentovým úřadem. 
V roce 2002 bylo ve spolupráci s patentovým střediskem podáno např. 12 nových průmyslových 
vzorů, průmyslových užitných vzorů a ochranných známek. Proti předchozímu roku se však jedná 
o výrazný pokles. 

Ve spolupráci s Fakultou stavební a Kloknerovým ústavem byly v rámci projektu Evropské unie 
Jean Monnet zařazeny do výuky studentů 4. a 5. ročníku jako výběrový předmět přednášky o ochra-
ně duševního vlastnictví a o českém a evropském patentovém právu.  

Ve spolupráci s odborem pro vědecko-výzkumnou činnost rektorátu byly připraveny podklady 
pro Licenční politiku ČVUT, jejíž zásady schválil Akademický senát ČVUT. 

Společně s odborem pro vědeckou a výzkumnou činnost rektorátu zajišťuje BIC v rámci projektu 
OK 420 programu EUPRO MŠMT ČR činnost “Regionální kontaktní organizace”. V rámci tohoto 
projektu jsou poskytovány nejenom informace o programech EU, zejména o 5. a 6. rámcovém 
programu (5RP a 6RP), ale jsou nabízeny i asistenční služby při vypracování projektů, při vyhledání 
vhodného partnera, vytvoření nebo zapojení do konsorcia apod. Tyto služby jsou nabízeny nejen 
vědeckým pracovištím (i mimo ČVUT), ale rovněž průmyslovým podnikům, zejména malým 
a středním inovačním firmám. Významná je v tomto směru spolupráce s Hospodářskou komorou 
hlavního města Prahy, která je spoluřešitelem projektu. Za zmínku stojí příprava pěti “Expression of 
Interest - EOI” v rámci 6RP, z nichž např. návrh na vytvoření “Network of Excellence” pod názvem 
CULTUREX v tematickém okruhu “Science and Technology for the Cultural Heritage” zahrnuje 90 
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institucí z 27 států. V rámci tohoto návrhu BIC inicioval vytvoření skupiny 18 českých řešitelů, 
reprezentujících šest organizací, včetně pěti pracovišť na ČVUT. 

Inovační centrum se rovněž podílelo ve spolupráci s Výpočetním a informačním centrem ČVUT 
na dokončení databáze nabídek, expertů a přístrojů/ zařízení – Dnep. Tato databáze by měla sloužit 
nejenom jako nástroj pro rozhodování a řízení pracovišť ČVUT, ale rovněž jako informační nástroj 
uvnitř i mimo ČVUT. Např. zájemci zde budou mít možnost se seznámit s nabídkou odborných 
pracovišť ČVUT. 

Ve spolupráci s Fakultou strojní byla zajištěna přednáška o inovačním podnikání pro studenty 
oboru “Inovační inženýrství”. Ve spolupráci s Elektrotechnickou fakultou přednáška pro dokto-
randy v rámci předmětu “Metodika vědecké práce” a pro studenty závěrečných ročníků a dokto-
randy Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské přednášky o ochraně průmyslového vlastnictví. 

Také řada klientů BIC spolupracuje s pracovišti ČVUT. Významná je spolupráce firmy 
Lightgate, a. s., s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou při činnosti Technologického centra 
difraktivní optiky, které získalo grant MPO ČR a je umístěno v prostorách BIC. Jako další příklad 
lze uvést spolupráci firmy ITS s Fakultou strojní.  

 
10.11.2  Podpora inovačních firem v inkubátoru 

Firmy jsou do inkubátoru přijímány na základě předloženého podnikatelského plánu a doporu-
čení rady BIC. Tato rada je složena ze zástupců fakult a součástí ČVUT, odborníků veřejné správy, 
bankovního a podnikatelského sektoru. Činnost rady je však omezena a je potřeba provést její obno-
vu. V průběhu roku 2002 byla přijata pouze jedna nová inovační firma (UNO – poskytnuty nové 
prostory za zničené povodněmi).  

Mimo poradenských služeb nabízí BIC klientům řadu dalších služeb včetně bezdrátového připo-
jení k internetu, vyhledávání partnerů apod. Jako jeden z výsledků lze uvést, že firma Et Netera se 
stala součástí konsorcia projektu ALTERNE, který byl přijat v rámci programu CRAFT (5RP). 

Koncem roku 2002 bylo v areálu umístěno 14 firem, z nichž 8 je inovačních (mají pronajatu 
většinu ploch). 

 
10.11.3  Podpora firem mimo inkubátor 

Inovační centrum nabízí také služby firmám, které nejsou umístěny přímo v areálu v Motole. 
V uplynulém roce bylo poskytnuto mimo výše zmíněného programu OK 42 asi 130 hodin dalších 
odborných konzultací, vypracováno 9 podnikatelský plánů, bylo podáno téměř 40 nových přihlášek 
vynálezů, užitných vzorů a ochranných známek, vypracováno 7 odborných rešerší a znaleckých 
posudků, podáno 11 mezinárodních přihlášek a provedeno asi 80 dalších patentových služeb. 

V roce 2002 se inovační centrum zapojilo opět do programu MPO ČR “Poradenství” a “Malé 
půjčky”. Program “Malé půjčky” umožňuje získat v krátké době malým a středním firmám 
výhodnou půjčku do výše 1 mil. Kč, zejména na nákup nových technologií. V průběhu roku 
centrum poskytlo informace 30 firmám a předložilo radě programu ke schválení 6 projektů, z nichž 
4 byly přijaty. BIC patří v tomto směru mezi nejúspěšnější konzultační firmy poskytující tyto 
služby v ČR. Centrum se rovněž zapojilo do aktivit, které sloužily k odstranění škod způsobených 
povodněmi. Jednak poskytovalo základní informace o všech programech podpory, jednak je 
kontaktní organizací pro poskytování půjček v rámci programu Obnova (zatím schváleny tři půjčky) 
a programu SAPARD. BIC získalo od Agentury pro rozvoj podnikání ČR osvědčení o absolvování 
distančního kurzu “Vzdělávacích standardů” (16 standardů v různých oblastech poradenství).  

Jak jsme se již zmínili, začal BIC poskytovat informace o programech EU a asistenční služby při 
přípravě projektů. V průběhu roku bylo poskytnuto asi 380 různých typů konzultací, BIC spolupra-
covalo na přípravě 15 projektů, 5 podání EOI (Expression of Interest – 6RP) a ve více než třiceti  
případech pomáhalo s vyhledáním partnera. Ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou 
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Střední Čechy a Agrární komorou se v průběhu roku uskutečnilo v Praze a Středočeském kraji 6 se-
minářů o programech EU. V rámci programu SAPARD byly připraveny tři projekty (dva úspěšné). 

Ve spolupráci se španělskou firmou CIS Galicia Technology and Design byl pro české firmy 
zorganizován workshop o možnostech spolupráce se Španělskem v oblasti vyspělých technologií. 
BIC se podílelo rovněž na setkání firem v rámci projektu “German – Czech Business to Business”. 

 
10.11.4  Školení a výchova odborníků 

Mimo přednášek v rámci ČVUT se BIC podílelo na řadě dalších školení. Ve spolupráci 
s Úřadem vlády ČR zorganizovalo inovační centrum pro delegaci z Malajsie v čele s ministrem pro 
energetiku, komunikace a multimedia panem A. L. Moggiem návštěvu BIC a prezentaci ČVUT 
a českých firem. Zástupci BIC se aktivně podíleli na národní konferenci Průmysl v 21. století, kte-
rou pořádalo MPO ČR, a dvou mezinárodních seminářích (Tübingen a Dortmund). 

Centrum věnovalo rovněž velkou pozornost vzdělávání vlastních pracovníků (5RP a 6RP, vý-
chova k podnikání, evropské patentové právo, ochrana počítačových programů, správní soudnictví 
v ČR, mezinárodní spolupráce apod.). 

 
10.11.5  Spolupráce s ostatními organizacemi 

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

Služby patentového střediska využívá zejména VŠCHT. Centrum se podílelo na zpracování 
Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (rozvoj lidských zdrojů), který umožní v Praze 
přístup ke strukturálním fondům EU v letech 2004 až 2006. BIC se rovněž podílí na mezinárodním 
projektu “Bohemian Regional Innovation Strategy”, který má pomoci vytvořit inovační strategii 
v Praze a Západočeském kraji. Centrum se podílelo na řešení projektu INSME, jehož cílem je 
vytvoření mezinárodní sítě organizací, pomáhajících malým a středním podnikům. Projekt je 
výsledkem jednání ministrů průmyslu a podílí se na něm téměř padesát zemí včetně všech člen-
ských států EU, USA, Japonska, Indie atd. Ředitel BIC je členem pracovní skupiny pro rozvoj 
průmyslu a podnikání Evropské hospodářské komise OSN. Inovační centrum se zapojilo do analýzy 
pro vybudování vědeckého parku v Praze ve spolupráci se švédskou firmou IKANO. Ředitel BIC je 
vedoucím přípravné skupiny odborníků, tzv. SUN Group. 

 
10.11.6  Účast na národních a mezinárodních projektech 

Mimo již zmíněných programů MPO ČR, Jean Monnet a EUPRO je BIC řešitelem dalších 
projektů. Jedná se např. o projekt 5RP“PROWOMEN”, který je koordinován STEINBEIS – 
EUROPA – Zentrum Stuttgartu, a projekt TRANSACT, který je koordinován univerzitou Hohen-
heim (SRN). Do tohoto projektu je zapojena řada evropských univerzit a cílem je pomoci univer-
zitám v asociovaných zemích, zavést podle zkušeností EU postupy pro lepší využití duševního 
vlastnictví. BIC je dále zapojen do tří projektů v rámci programu Leonardo da Vinci, z nichž jeden 
je koordinován Hospodářskou komorou ČR. BIC se rovněž podílí na řešení projektu “Cesta 
k podnikání” v rámci evropské iniciativy EQUAL. Lze říci, že BIC ČVUT je často žádáno o účast 
při řešení národních a mezinárodních projektů. 
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10.12 Výzkumné centrum průmyslového dědictví 
Výzkumné centrum průmyslového dědictví vzniklo na základě interní grantové soutěže ČVUT 

z roku 2002 a bylo zřízeno rozhodnutím Akademického senátu ČVUT ze dne 3. 10. 2001 ke dni 
1. 5. 2002. Definitivní Organizační řád projednaný Akademickým senátem ČVUT dne 19. 6. 2002 
nabyl platnosti od 1. 7. 2002. 

 
10.12.1  Koncepce a rozvoj VCPD 

Prvních šest měsíců činnost Výzkumného centra průmyslového dědictví vychází z předlohy 
k interní grantové soutěži, detailněji specifikované Plánem činnosti na rok 2002 a schválenými 
požadavky na finanční prostředky pro VCPD v roce 2002.  

Výchozím cílem bylo vytvořit základy, organizační a technické předpoklady existence praco-
viště.  

VCPD začalo s realizací dílčích výzkumných projektů, které identifikují, mapují a hodnotí prů-
myslové dědictví v České republice na úrovni průmyslových území, areálů a objektů (včetně 
strojního zařízení a technologií).  

Byla založena databáze vyhodnocených objektů průmyslového dědictví, využitelná pro rozhodo-
vací instituce v územním plánování - obecní úřady, stavební úřady a památkové ústavy. VCPD 
průběžně koordinuje a metodicky podporuje obdobné aktivity na území ČR se záměrem přispět 
k aplikaci srovnatelné metodiky kompatibilní s metodikou, zvyklostmi a přístupy v zemích Evrop-
ské unie. 

Souběžně v roce 2002 spolupracovalo při přípravě konkrétních projektů záchrany průmyslového 
dědictví. 

 
10.12.2  Vědecká a výzkumná činnost VCPD 

Výzkumné centrum průmyslového dědictví se v roce 2002 soustředilo na rozběh tří samostat-
ných výzkumných projektů. 
• Zanikající stavby cukrovarnického průmyslu – stavební vývoj a jejich aktuální stav (prof. Ing. 

arch. Tomáš Šenberger, Ing. Linda Mašková, Ing. Daniel Froněk, Ministerstvo zemědělství ČR). 
 

• Výzkum, evidence a vyhodnocení ohroženého fondu průmyslového dědictví období od vzniku 
Československého státu do 2. světové války /Meziválečná průmyslová architektura a techno-
logické, hospodářské a kulturní souvislosti/ (PhDr. Benjamin Fragner, Ing. arch. Petr Vorlík, 
Ing. Vladimíra Valchářová). 

(Průběžným poznatkům, shromážděným během první etapy v období 2002–2003 bude v roce 
2004 věnována konference předních historiků moderní architektury, s cílem analyzovat obecnější 
souvislosti techniky, průmyslu a moderní architektury 20. století.). 

 

• Brownfields: Průmyslové dědictví a nevyužitá území (doc. Ing. arch. František Štědrý, CSc., Ing. 
Helena Stárková – d´Ambrosová, Ing. arch. Milan Míšek). 

VCPD se zaměřilo na přípravu dlouhodobého programu s následujícími výstupy: informační 
báze k problematice Brownfields v ČR i v zahraničí, navázání kontaktů s potenciálními partnery 
a spolupracujícími institucemi (Czechinvest, Útvar rozvoje města Prahy, FSv – katedry rozvoje 
sídel a geotechniky, Městský úřad Kladno, FA ČVUT – Ústav urbanismu a územního plánování), 
výběr modelových území pro výzkum (Kladno, SHP, Praha) zadáním studií, které jsou účelově 
zaměřeny na vybrané problémy a lokality.  

 

• Doplňkovou činností byly rešerše domácích a zahraničních odborných periodik. 
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10.12.3  Propojení výzkumné a pedagogické činnosti  
Zapojení doktorandů a studentů patří k  principům utváření “ad hoc” týmů při práci na jednot-

livých úkolech. Na probíhajících dílčích výzkumných projektech se podílejí doktorandi Fakulty 
architektury a Fakulty stavební (Zanikající stavby cukrovarnického průmyslu - L. Mašková, 
Meziválečná průmyslová architektura a technologické, hospodářské a kulturní souvislosti - P. 
Vorlík, Průmyslové dědictví a nevyužitá území - Helena Stárková – d´Ambrosová, Konverze prů-
myslových objektů a území ve Francii – Mgr. Lucie Doleželová). 

VCPD začátkem akademického roku 2002/2003 oslovilo vedoucí Ústavů a ateliérů Fakulty 
architektury a Fakulty stavební a v převážné míře poskytlo podklady či konzultace pro zpracování 
studentských projektů s tématem konverze industriálních objektů. Vyústěním propojené výzkumné 
a pedagogické iniciativy bude mezinárodní odborná konference a prezentace studentských prací na 
2. mezinárodním bienále v roce 2003. 

VCPD vypracovalo v rámci projektu CZV návrh kurzu pro Univerzitu 3. věku: INDUSTRIÁLNÍ 
DĚDICTVÍ PRO SOUČASNOST (Vybrané kapitoly ze základů industriální archeologie a příklady 
záchrany a konverze významných technických a industriálních objektů).  

Uskutečnily se přednášky “Typologie a nové využití objektů průmyslového dědictví v ČR” 
v kurzech pro pracovníky památkové péče, pořádaných SÚPP (prosinec 2002). 

Téma průmyslového dědictví, v souvislosti s aktivitami VCPD, zaznělo na přednáškách 
přednesených prof. T. Šenbergerem a doc. F. Štědrým, CSc. na Fakultě architektury a Fakultě 
stavební: aktualizace cyklu přednášek na FA v rámci přednášek Nauka o stavbách (na základě 
poznatků ze studijní cesty do SRN), dále aktualizace přednášek v rámci předmětu Nauka o budo-
vách 51, směr PS na FSv a přednášky Ekonomická infrastruktura sídel pro katedru rozvoje sídel 
a regionů na FSv. Prezentaci poznatků ze studijní cesty do SRN byla věnována samostatná před-
náška v Ústavu průmyslových a zemědělských staveb FA (prosinec 2002). 
 
10.12.4  Kontakty a aplikace zahraničních zkušeností 

První akcí, kterou VCPD spoluorganizovalo a odborně zajišťovalo, byla mezinárodní konference 
Návrat do města (doprovodná konference brněnského stavebního veletrhu 2002). 

Od srpna 2002 je VCPD kolektivním členem  TICCIH (The International Committee for the 
Conservation of Industrial Heritage), významné mezinárodní organizace zabývající se průmyslo-
vým dědictvím. Informace o vzniklém Výzkumném centru průmyslového dědictví ČVUT a pozvání 
ke spolupráci a k účasti na připravovaném 2. bienále 2003 byly předneseny na mezinárodním 
sympoziu Kultureller Mehrwert – Das Industriedenkmal v listopadu 2002 v Lipsku. 

V rámci příprav 2. bienále 2003, pořádaného s podporou inženýrských organizací zemí V4, byli 
korespondenčně osloveni především představitelé řady odborných a akademických pracovišť v Pol-
sku, Maďarsku a Slovensku. Přislíbili účast. 

V říjnu 2002 se uskutečnila studijní cesta tří pracovníků VCPD do Severního Porýní-Vestfálska 
v návaznosti na IBA Emscher Park. Využita je v rámci rozpracovaných výzkumných úkolů 
z hledisek:  

a/ metody a formy nového urbanistického a architektonického využití tzv. brownfields,  
b/ evidence a vyhodnocení meziválečné industriální architektury v evropském kontextu,  
c/ shromažďování podkladů pro metodiku hodnocení a následnou konverzi opuštěných industri-

álních objektů, kompatibilní s metodikou EU (projekt Route der Industriekultur). 
VCPD zpracovává dílčí studie a rozbory zahraničních zkušeností konverze industriálních objektů 

a území se zdůrazněním praxe a zkušeností zemí EU. (V roce 2002: Konverze průmyslových 
objektů a území ve Francii – příklady a rozbory.) 
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10.12.5  Hlavní úkoly pro rok 2003 a tematické body plánu na rok 2003  
Po vyřešení základních organizačních a technických předpokladů se Výzkumné centrum prů-

myslového dědictví intenzivněji soustředí na vlastní výzkumnou činnost, orientovanou na rozšíření 
týmu tvůrčích pracovníků, výměnu zahraničních zkušeností a prezentaci výsledků vlastní práce. 

Odborná činnost VCPD se aktuálně rozšiřuje o záchranu plánů a dokumentace industriálních 
objektů převážně ze sbírek NTM, zasažených povodní v srpnu roku 2002. Některé z výsledků 
budou prezentovány na výstavě v roce 2003. Iniciativa je výsledkem spolupráce Fakulty 
architektury, Fakulty elektrotechnické a VCPD ČVUT. 

 
Pokračují tři dílčí výzkumné projekty  
• Zanikající stavby cukrovarnického průmyslu – stavební vývoj a jejich aktuální stav (výstup 

v podobě dokončených  elaborátů, využitelných pro doporučení k prohlášení vybraných objektů 
za kulturní památku).                

• Výzkum, evidence a vyhodnocení ohroženého fondu průmyslového dědictví období od vzniku 
Československého státu do 2. světové války (v závěru roku příprava konference na rok 2004).  

• Brownfields: Průmyslové dědictví a nevyužitá území (rozpracované příklady, výstup v podobě 
alternativních projektů). Pilotní projekt alternativního využití opuštěného průmyslového území 
Kladna, iniciování projektu cest po průmyslovém dědictví v rámci regionu zemí Visegradské 
čtyřky.  

Vytvoření “velkého registru” industriálních a technických nemovitých památek na území České 
republiky (systematicky doplňovaná databáze - vlastním výzkumem a excerpcí podkladů z jiných 
zdrojů). 

 

Pedagogika:   
• spolupráce při přípravě alternativních studentských projektů nového využití významných 

objektů průmyslového dědictví – s využitím výsledků na 2. mezinárodním bienále Industriální 
stopy,  

• účast doktorandů na dílčích výzkumných projektech,  
• obsahová a personální příprava přednáškového cyklu pro pracovníky státní správy o industri-

álním dědictví a problému tzv. “brownfields”,  
• příprava mezinárodního studentského Workshopu pro rok 2004. 
 

Kontakty a aplikace zahraničních zkušeností:  
• účast na mezinárodním kongresu The International Committee for the Conservation of the 

Industrial Heritage, který proběhne v Moskvě v červnu 2003,  
• výměna informací (Francie) v rámci rozpracovaného dílčího výzkumného projektu Meziválečná 

industriální architektura,  
• rešerše aktuálních příkladů a institucionálních přístupů k řešení problémů konverze industri-

álních objektů v zemích Evropské unie (studijní cesta do Velká Británie); doplňování rešerší 
a databáze zahraničních příkladů a kontaktů z oblasti nového využití industriálního dědictví,  

• vstupní podklady pro iniciování regionálního programu, který naváže na projekt European 
Route of Industrial Heritage. 

 

Prezentační, odborná činnost:  
• VCPD v roce 2003 organizuje a odborně zajišťuje 2. mezinárodní bienále INDUSTRIÁLNÍ 

STOPY, konané pod záštitou ministra kultury v červnu 2003. 
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10.13 Ústav technické a experimentální fyziky 
10.13.1  Koncepce a rozvoj ústavu 

Ústav technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen 
ÚTEF) je novým vědecko-pedagogickým pracovištěm Českého vysokého učení technického v Pra-
ze se zaměřením na fyziku mikrosvěta a její aplikace. ÚTEF byl založen rozhodnutím rektora 
ČVUT v Praze dne 1/5/2002 jako experimentální základna ČVUT pro takový výzkum. Založení 
ústavu bylo schváleno Akademickým senátem ČVUT a MŠMT ČR. Základním posláním ÚTEF je 
experimentální fyzikální výzkum, jenž je zdrojem poznání přírodních zákonitostí a trvalým zdrojem 
technického a technologického pokroku.  
ÚTEF zejména:  
• je pracovištěm ČVUT zaměřeným na výzkum a výuku v oboru fyziky mikrosvěta a aplikací 

experimentálních metod osvojených v této oblasti bádání. Spolupracuje s fakultami a zajišťuje 
součinnost pracovišť ČVUT na úkolech řešených v mezinárodních vědeckých ústavech jako 
jsou CERN, SÚJV Dubna, ILL a ESRF Grenoble apod., v nichž je Česká republika členskou 
zemí; 

• je hlavním řešitelským pracovištěm ČVUT v této oblasti v souladu s programem zformulo-
vaným v experimentální části výzkumného záměru “Fundamentální experimenty ve fyzice 
mikrosvěta”. Nosným výzkumným projektem s dlouhodobou perspektivou je experiment 
“ATLAS na LHC v CERNu”; 

• řeší další vybrané výzkumné a vývojové úkoly spadající do oblasti částicové a jaderné fyziky 
a aplikuje v praxi jejich výsledky tak, jak jsou získávány v ustavené spolupráci s řadou dalších 
zahraničních pracovišť (university v Montrealu, Glasgow, Freiburgu, LMU a TU v Mnichově 
a ústavy MPI Mnichov, NIKHEF Amsterdam);  

• připravuje fyzikální laboratoře s celoškolskou využitelností; 
• usiluje o propojení výzkumných aktivit se specializovanou výukou na ČVUT a o vytváření 

prostoru pro rozvoj nových oborů (jako např. dvou- či tří-rozměrné on-line zobrazování v medi-
cíně a technice, velmi nízké teploty, nanotechnologie apod.); 

• podílí se na výuce magisterských a doktorských studijních programů a usiluje o přenos fyzikál-
ních metod do inženýrské výuky studentů ČVUT. 

 
10.13.2  Hlavní činnost  

Vedením ČVUT byla ústavu po jeho založení poskytnuta samostatná budova s užitnou plochou 
zhruba 560 m2, z toho přibližně 300 m2 tvoří laboratorní prostory. ÚTEF sídlí na adrese 128 00 Pra-
ha 2 - Albertov, Horská 3a/22. Z organizačního pohledu bylo hlavním úkolem v roce 2002 
zformovat kolektiv pracovníků ústavu a rozběhnout jeho činnost v přidělených prostorách. Ke konci 
roku 2002 měl ústav 19 zaměstnanců, z nichž 10 je mladších 33 let. Během léta 2002 většina 
pracovníků vynaložila značné úsilí na přestěhování do nových prostor v ÚTEF a během další části 
roku na uvádění nových laboratoří v ÚTEF do provozu. Program rozbíhající se vědecko-výzkumné 
činnosti v ÚTEF v roce 2002 odpovídal profilu činnosti ústavu jak je v souladu s organizačním řádem 
ÚTEF ČVUT nastíněným výše.  

Pedagogická činnost v ústavu je v počátcích. Pracovníci ÚTEF se v roce 2002 podíleli na výuce 
fyziky v magisterských a doktorských studijních programech na FJFI na základě smluv uzavřených 
mezi ÚTEF a FJFI ČVUT. V ústavu pracuje pod vedením jeho zaměstnanců 9 mladých lidí, kteří 
jsou studenty doktorského studia na ČVUT. Prvními kroky učiněnými směrem k vlastní pedago-
gické činnosti ústavu v rámci ČVUT byly projekty přípravy magisterského studijního programu 
“Aplikovaná subatomová fyzika” (předloženo v rámci programu na podporu a rozvoj vzdělávací 
činnosti veřejných vysokých škol) a přípravy kurzu “Tajemství mikrosvěta pro seniory” (program 
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podpory celoživotního vzdělávání). Oba projekty byly MŠMT přijaty a budou v nadcházejících 
3 letech uváděny do života.  
 
10.13.3  Vědecká a výzkumná činnost  

Po založení ÚTEF bylo primárním úkolem rozběhnutí vědecko-výzkumných prací v rámci 
tohoto nového pracoviště. Většina této činnosti spadala obsahově do výzkumných záměrů ČVUT 
MSM 210000018 “Fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta” a MSM 210000019 “Využití 
radionuklidů a ionizujícího záření”. Programy byly realizovány ve spolupráci s fakultami ČVUT 
(FJFI, FSI a FD). 
Základní orientace vědecko-výzkumných prací v ÚTEF byla směřována na:  
(a) projekty z oblasti fyziky vysokých energií a vývoje detekčních systémů,  
(b) projekty z oblasti fyziky atomového jádra,  
(c) projekty z oblasti aplikované jaderné spektroskopie.  
 

Část orientovaná na projekty z oblasti fyziky vysokých energií vycházela z programů meziná-
rodní spolupráce koordinované přes CERN. Šlo především: 
• o nosný dlouhodobý projekt v této oblasti, kterým je experiment ATLAS. Pracovníci ÚTEF se 

v rámci experimentu ATLAS podíleli na testování a vývoji detekčních modulů pro polovo-
dičovou část vnitřního detektoru experimentu a na návrhu fyzikálního a technického řešení 
masivního neutronového stínění v experimentu ATLAS včetně přípravy technické dokumentace 
k jeho realizaci; 

• o výzkumně-vývojové projekty zaměřené na vývoj instrumentace pro fyziku vysokých energií. 
Tyto aktivity spadaly pod mezinárodní projekty RD50 – “Vývoj radiačně odolných polovo-
dičových zařízení pro urychlovače s vysokou luminozitou” a Medipix2 – “Vývoj pixelových 
detektorů pro detekci fotonů X-záření v medicině” a v rámci EU FP5 projektu 3D-RID (“3D-
Radiation Imaging Detectors”).  

 

Část orientovaná na projekty jaderné fyziky vycházela z programů spolupráce se SÚJV Dubna. 
Šlo především: 
• o mezinárodní projekt studia dvojitého rozpadu beta (experimenty NEMO a TGV),  
• o studium vlastností středně těžkých deformovaných atomových jader pomocí radiačního zá-

chytu neutronů a přímých reakcí.  
 

V části věnované aplikované jaderné spektroskopii byla činnost orientována na:  
• koincidenční gama spektrometrii pro instrumentální aktivační analýzu (CIAA), 
• aplikovanou spektrometrii záření alfa, záření X a detekci neutronů jmenovitě pro vývoj polovo-

dičových detektorů pro zobrazování s pomocí záření. Pokračovaly i práce věnované metodice 
určování nízkých koncentrací dceřinných produktů radonu. 

 

Výsledky vědecko-výzkumné činnosti pracovníků ÚTEF ČVUT byly v r. 2002 publikovány ve 
formě 22 publikací, z toho 8 prací v recenzovaných mezinárodních časopisech, 11 prací ve sborní-
cích z konferencí (většinou mezinárodních) a 3 práce ve formě zpráv CERNu. V rámci programu 
ÚTEF byla obhájena diplomová práce, druhá byla během r. 2002 připravena k obhajobě. Řešení 
úkolů probíhalo v mezinárodní spolupráci a o výsledcích bylo mnohokrát referováno na meziná-
rodních poradách jak v CERNu, tak ve spolupracujících institucích. Vědecká aktivita v subprojektu 
ATLAS-Stínění přinesla v roce 2002 významné průmyslové zakázky čs. podniků z CERN. Byly 
uzavřeny kontrakty ve výši cca 30 MKč s perspektivou jejich dalšího růstu. To je společensky 
významný výsledek vědecké práce v ÚTEF. Ohlasy vědecké činnosti ÚTEF se promítly i do toho, 
že pracovníci ústavu byli přizváni k působení v 11 vědeckých či řídicích výborech mezinárodních 
vědeckých konferencí a projektů.  
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Celkově rámcově spadala vědecko-výzkumná činnost ÚTEF v roce 2002 do 8 externích projektů 
a z jejich zdrojů byla podpořena částkou zhruba 2 300 000 Kč.  

 
10.13.4  Zahraniční styky 

Všechny vědecko-výzkumné projekty jsou řešeny v mezinárodní spolupráci  
(viz. http://www.utef.cvut.cz).  
Jde především o výše uvedené projekty ATLAS na LHC, RD50 a Medipix řešené ve spolupráci 

s CERN a projekty spolupráce se SÚJV Dubna. Další zahraniční styky jsou postaveny na následu-
jících vědeckých vazbách: 
• Běžící projekt EU FP5 “3D-RID” (3D ”Radiation Imaging Detectors”). Spolupráce s Freiburg 

University, Glasgow University, KTH Stockholm, MidSweden University Sundsvall a s dalšími 
partnery z Finska, Švédska a z Velké Británie. 

• Připravovaný EU FP6 projekt NOVANUC TMD (“Network of Excellence in Novel 
Applications of Nuclear Detection in the Field of Threat Material Detection”). 28 partnerů ze 13 
evropských zemí, Austrálie a IAEA, koordinuje Padova University. 

• Připravovaný EU FP6 projekt IDEPHIX (Integrated Project “Semiconductor Imaging Arrays for 
Medicine, Proteomics and Drug Studies with Synchrotron Light”). Spolupráce 20 partnerů 
z Evropy pod koordinací Midsweden University, Sundsvall. 

• Působení pracovníků ústavu ve vědeckých výborech čtyř mezinárodních konferencí (4th 
IWoRID 2002, 8–12/9/2002, Amsterdam; 8th Russian Conf. GaAs2002, 1–4/10/2002, Tomsk; 
5th IWoRID 2003, 7–11/9/2003, Riga, Latvia; celosvětová konference IEEE 2003 
NSS/MIC/RTSD Portland, Oregon, 19–25/10/2003, USA).  

 

Výrazem kontaktů se zahraničím je i to, že Rada ústavu je vedle 4 členů z domácích institucí 
tvořena 4 profesory ze zahraničních universit (Freiburg, Glasgow, Montreal, KTH Stockholm). 
Konkrétně se spolupráce se zahraničními pracovišti realizuje formou společného využívání přístro-
jového vybavení a výměnnými pobyty zahraničních pracovníků v ÚTEF stejně jako pobyty 
pracovníků ÚTEF v zahraničí. 

 
10.13.5  Hlavní úkoly pro rok 2003 

Z hlediska organizační činnosti stojí před ústavem v roce 2003 dva hlavní úkoly. Zprovoznit 
technologickou laboratoř pro výrobu a testování detektorů na potřebné úrovni (čistota prostředí 
a stálost podmínek) a zprovoznit radiochemickou laboratoř. 

Vědecko-výzkumný program v ÚTEF je definován s dlouhodobou perspektivou. Spočívá na stá-
vajících projektech spadajících do tří směrů, které jsou určeny: 
(a) projekty z oblasti fyziky vysokých energií a vývoje detekčních systémů,  
(b) projekty z oblasti fyziky atomového jádra,  
(c) projekty z oblasti aplikované jaderné spektroskopie. 

 

Všechny projekty řešené v ÚTEF jsou podporovány externími grantovými agenturami. V pří-
padě základního výzkumu budou aktivity vázány především na projekt ATLAS a na spolupráci 
se SÚJV Dubna. K projektu ATLAS i ke spolupráci se SÚJV jsou závazky ÚTEF definovány 
smluvně (dohody podepsané rektorem ČVUT). V r. 2003 bude zřejmě akceptováno i pozvání 
University v Montrealu k účasti na experimentu Picasso. 

 

V aplikačním směru budou plněny závazky vůči EU FP5 "3D-RID" projektu, jež jsou rovněž 
stanoveny smluvně. Účast na EU FP6 projektech NOVANUC a IDEPHIX je připravována 
s perspektivou let 2004–6. Vedle toho půjde nadále o: 
• projekty spolupráce s CERNem (nové typy detektorů, projekty Medipix a RD50); 
• testování pixelových detektorů Medipix 2 (hustota 256x256 pixel na 1cm2); 
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• rozvoj metody XRDD v defektoskopii hliníkových slitin a metody zobrazování s pomocí 
neutronů (spolupráce s ÚJF a ÚTAM AV ČR a s NIKHEF Amsterdam); 

• aplikaci unikátní CIAA aparatury vybudované v ÚTEF pro analýzy vzorků životního prostředí. 
Spolupráce ÚTEF s SÚJV Dubna na tomto CIAA projektu je podložena smlouvou, jež byla 
podepsána rektorem ČVUT a ředitelem SÚJV Dubna. 
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11.  Další aktivity ČVUT v roce 2002 
11.1  Přehled významných konferencí a seminářů 
Fakulta stavební pořádala následující konference 
 

• Mezinárodní konference “TECHSTA 2002 – Technologie pro udržitelný rozvoj ve stavebnic-
tví”, 16.–18. 10. 2002, cca 50 účastníků (K122). 

 

• Seminář “Ekologické stavění 1”, 19. a 26. 9. 2002 k výzkumnému záměru VZ MSM 
211100005 “Aspekty životního prostředí ve stavebnictví” (K135). 

 

• 3. ročník celostátního semináře “Aktuální problémy fotogrammetrie a dálkového průzkumu 
Země”, 4. 12. 2002, cca 50 účastníků (K153). 

 

• “Geoinformatika ve státní správě” - výroční celostátní seminář organizovaný ve spolupráci 
s Českou asociací pro geografickou informaci - CAGI, Betlémská kaple, 11. 12. 2002, cca 70 
účastníků (K153). 

 

• Mezinárodní seminář “Czech bentonites” při příležitosti spuštění mezinárodního experimentu 
Mock-Up-Cz, 7. 5. 2002 na FSv ČVUT, cca 50 účastníků, a navazující seminář “Mock-Up-CZ 
Phase 1”, 5. 9. 2002 k vyhodnocení 1. fáze mezinárodního experimentu Mock-Up-Cz (K181 
a K182). 

 

• Seminář “Ocelové konstrukce”, 4. 6. 2002, 120 účastníků. Seminář byl zařazen do systému 
vzdělávání ČKAIT. 

 

• Workshop se zahraniční účastí “NSF Advance Workshop on Model-Based Simulation of 
Durabi-lity of Materials and Structures” 3.–8. 7. 2002, cca 50 účastníků. 

 

• Workshop se zahraniční účastí “The Sixth International Conference on Computational Structu-
res Technology and The Third International Conference on Engineering Computational 
Technology”, 4.–6. 9. 2002, cca 246 účastníků. 

 
Přehled konferencí a významných seminářů pořádaných na Fakultě strojní 
 

V roce 2002 se FS ČVUT v Praze jako organizátor nebo spoluorganizátor podílela na těchto 
seminářích a konferencích: 

 

• Odborný seminář “Instrumentation for Physics”, 15. 2. 2002, Praha. 
 

• 9. mezinárodní konference “Vstřikování plastů”, 12.–13. 3. 2002, Praha. 
 

• Konference v rámci doprovodného programu veletrhů měřicí, regulační a řídicí techniky 
“PRAGOREGULA 2002” a elektrotechniky “EL-EXPO 2002”, 26.–27. 3. 2002, Praha. 

 

• 40. mezinárodní konference “Experimentální analýzy napětí”, 3.–6. 6. 2002, Praha. 
 

• 9. konference “Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů”, 19.–21. 6. 2002, Lázně 
Libverda. 

 

• “NATO Advanced Study Institute on Virtual Nonlinear Multibody Systems”, 23. 6.–3. 7. 2002, 
Praha. 

 

• Satelitní seminář mezinárodní konference CHISA – “Synergy of Engineering Branches”, červe-
nec 2002, Praha. 

 

• Konference “Procesní a zpracovatelská technika”, 13. 9. 2002, Praha. 
 

• The 16th European Conference on Solid-State Transducers “EUROSENSORS XVI”, 15.–18. 9. 
2002, Praha. 
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• 3. mezinárodní konference “Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků”, tematicky 
zaměřené na “Produktové strategie v průmyslových podnicích”, doprovodný program MSV 
Brno 2002, 17. 9. 2002, Brno. 

 

• “International Symposium on Mechanics of Composites”, 14. 10. 2002, Praha. 
 

• 2. národní konference  IBPSA-CZ “Simulace budov a techniky prostředí”, 7. 11. 2002, Praha. 
 

• “45th Meeting on Fluidised Bed Conversion”, International Energy Agency, 18. 11. 2002, 
Praha. 

 
Fakulta elektrotechnická byla pořadatelem nebo spolupořadatelem řady mezinárodních 
konferencí. Přehled nejvýznamnějších akcí je následující 
 

• 27. 2.–3. 3.   IFIP User Interface Workshop. 
 

• 10. 6.–13. 6.   20th Symposium on Plasma Physics and Technology (130 účastníků). 
 

• 26. 6.–28. 6.   Advanced A/D and D/A Conversion Techniques and Their Application. 
 

• 26. 6.–28. 6.   letní škola “Data Acquisition Systems”. 
 

• 29. 6.–4. 7.   IST-RTD-OCERA. 
 

• 3. 9.–6. 9.    ISPS 02. 
 

• 10. 9.–12. 9.   ISEM 2002. 
 

• 15. 9.–18. 9.   Eurosensors XVI (560 účastníků).  
 

• 23. 9.–24.9.   PSC Prague Stringology Conference '02. 
 

• 23. 9.–24. 9.   ELEKTROENERGETIKA 2002 (112 účastníků). 
 

• 27. 10.–1. 11.  ASTRA 2002. 
 

FJFI byla v r. 2002 organizátorem nebo spoluorganizátorem následujících konferencí a semi-
nářů 
 

• “11th International Colloquium Quantum Groups and Integrable Systéme”, Praha, 20.–22. 6. 
2002, 45 účastníků (prof. Burdík předseda organizačního výboru). 

 

• “5th International Conference Renormalization Group 2002”, Tatranská Štrba, High Tatra 
Mountains, Slovakia, March 10–16, 2002, 100 účastníků, (prof. Burdík, člen organizačního vý-
boru). 

 

• Spolupořádání konference Advanced Study Institute “Symmetries and Spin”, Praha, 14. 7.–
28. 7. 2002, cca 170 účastníků. 

 

• “Objekty 2002”, Praha, 14. 11., 15. 11. 2002, 110 účastníků. 
 

• “XXV. Dny radiační ochrany” Jáchymov, 27. 29. 11. 2002, cca 200 účastníků. 
 

• Mezinárodní seminář “High Current Pulsed Discharge Plasma”, Praha, 4. 11. 2002. 
 

• Pořádání: KFE ve spolupráci s Výzkumným centrem laserového plazmatu, 42 účastníků. 
 

• “RadChem 2002 – 14th Radiochemical Conference”, 14.–19. 4. 2002, Mariánské Lázně, 200 
účastníků. 

 
 

Mimoto FJFI uspořádala či se podílela na uspořádání následujících vědeckých setkání 
 

• “Infiltrace a radonová problematika II”. Modely přísunu radonu do objektu a distribuce radonu 
v objektu Horní Hutě, 4.–6. 6. 2002. 
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• “Budoucnost jaderné energetiky” (Transmutační technologie), ve spolupráci s Kungl Tekniska 
Högskolan Stockholm, 30. 4. 2002. 

 

• “Intensive Course on Practical Approach to Nuclear Techniques”, 21. 1.–1. 2. 2002, pro stu-
denty ISIB Brusel a  UPV Valencie. 

 
Fakulta architektury pořádala nebo spolupořádala v r. 2002 následující mezinárodní akce 
 

a) pořádané na FA  
 

• Cyklus přednášek nejvýznamnějších rakouských architektů pod záštitou rakouského Úřadu 
spolkového kancléře – říjen 2001 – květen 2002. 

 

• Mezinárodní konference “Město, venkovský prostor a krajina” – prosinec 2002. 
 
b) pořádané/spolupořádané FA  
 

• Mezinárodní symposium “Transformace nevyužívaných území Litoměřice”, duben 2002. 
 

• Konference s výstavou a exkurzí konaná dne 26. 3. 2002 - Obnova památek - téma “Střechy 
historických budov”. 

 

• Workshop “New Forms of Housing in Abandoned Buildings – Recycling of Our Historic Heri-
tage” – červen až červenec 2002 Budapešť, spolupořadatelé FA z Barcelony, Soluně, Olden-
burgu a Budapešti. 

 

• Workshop “Touching of Renaissance” – listopad 2002 Florencie, v rámci nadace Romualdo del 
Bianco. 

 
Přehled konferencí a významných seminářů pořádaných na Fakultě dopravní 
 

• 2. mezinárodní konference “Doprava v tržních podmínkách”. Konference byla zaměřena na 
uplatňování podnikatelských principů v železniční dopravě. 

 

• 2. konference projektu EURONAT 5. rámcového plánu EU (druhý výstup z devíti za tříleté 
trvání projektu, 15. 9. 2001–14. 9. 2004). 

) 

• Mezinárodní seminář “Nové trendy v civilním letectví 2002”, který organizovala katedra letecké 
dopravy. 

 

• Fakulta dopravní ČVUT s ÚTAM AV ČR organizovala ve spolupráci s FTVS UK v rámci 
integrovaného pracoviště seminář “The measurement of human movement”, kde byl přednáše-
jící prof. Aurelio Capozzo z University of Roma a laboratorní demonstrace zajišťovala Labora-
tory SMART system by e-Motion z Padovy. Seminář absolvovali studenti magisterských a dok-
torských SP z celé České republiky. 

 

• V roce 2002 se jako každý rok uskutečnil studentský mezinárodně-dopravní seminář MEPS 
2002 (česko-rakousko-maďarský), tentokráte v České republice v Mladé Boleslavi. Tyto semi-
náře jsou velmi úspěšnou reprezentací fakulty s možností mezinárodních kontaktů pro studenty 
a doktorandy. 

 
KÚ pořádal, resp. spolupořádal, následující konference 
 

• Konference s mezinárodní účastí “Speciální betony. Vlastnosti – technologie – aplikace” (Otro-
kovice 5.–6. 3. 2002). 

 

• Mezinárodní konference “CONSTRUMAT 2002 Conference about Structural Materials” (Čer-
nice 12.–13. 9. 2002). 

 

• Mezinárodní sympózium “Mechanic of Composits”, (14. 10. 2002). 
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• Národní konference “Technologie, zkoušení a jakost betonu” (Praha 25. 10. 2002). 
 

• Národní konference “Zděné a smíšené konstrukce 2002” (Praha 4. 11. 2002). 
 

• konference s mezinárodní účastí “Sanace a rekonstrukce staveb 2002”, (Praha 5.–6. 11. 2002). 
 
11.2  Výstavy a veletrhy 
Fakulta strojní se v roce 2002 aktivně (s exponáty, případně v hodnotících grémiích) účastnila na 
následujících výstavách a veletrzích: 
 

• 9. mezinárodní výstava povrchových úprav, tepelného zpracování, barev a laků “PROTECH 
2002”, 14.–16. 5. 2002, Praha.  

 

• Veletrh strojírenských technologií “MACH 2002”, 14.–16. 5. 2002, Praha. 
 

• “Mezinárodní strojírenský veletrh Brno”, 16.–20. 9. 2002, Brno. 
 

• 4. mezinárodní veletrh inovačních materiálů, technologií a aplikací “Materialica 2002”, 
Mnichov. 

 

• “INVENCE 2002” – Týden vědy a techniky 2002, 17.–19. 10. 2002, Kongresové centrum 
Praha,  

• “INOVACE 2002” – Týden vědy, výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 9. ročník mezinárodního 
veletrhu invencí a inovací, 3.–6. 12. 2002, Praha. 

 
11.3  Další aktivity  
Fakulta elektrotechnická 
 

V akademickém roce 2001/2002 slavila škola 295 let od svého založení. Oslavy byly koncipo-
vány podobně jako oslavy padesátého výročí fakulty v minulém roce, jako řada větších i drobných 
akcí. Fakulta se k oslavám připojila celou řadou aktivit. Významným počinem je vydání publikace 
České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, Almanach profesorů a docentů, který 
doplňuje vloni vydanou knihu České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, Historie – 
současnost – perspektivy, Almanach absolventů fakulty. K oslavám se připojila pracoviště fakulty 
další řadou akcí, pořádaných konferencí a vydaných publikací. Pracoviště se zúčastnila výstavy 
Inženýrská odysea, která byla v lapidáriu Betlémské kaple. 

Fakulta iniciovala práce na grafickém manuálu ČVUT, kdy kostra grafického manuálu fakulty 
sloužila jako základ grafického manuálu školy. Začátkem roku 2003 byl tento manuál uveden 
v každodenní používání. Pokračovala činnost propagace fakulty pomocí různých předmětů a doplň-
ků tak, aby zaměstnanci i studenti byli na fakultu hrdí a mohli její jméno šířit mezi veřejností. 

Výrazně pokročily práce na informačním systému. Cílem je zvýšit komfort zaměstnanců, kteří 
cestují do zahraničí, při vyplňování nezbytných žádostí a příloh. Jde o náročný projekt, který 
zasahuje do mnoha komponent a musí vyhovovat řadě vyhlášek, zákonů a předpisů, a proto jeho 
vývoj během jednoho roku je nutné považovat za veliký kus práce všech zúčastněných. Druhá 
komponenta informačního systému o zahraničních spolupracích umožní všem pracovníkům ihned 
získat informace o spolupracujících organizacích, osobách a potřebných kontaktech. 

Každým rokem je na výstavišti v Brně organizována akce s názvem Gaudeamus, které se fakulta 
zúčastňuje společně s dalšími fakultami ČVUT. Cílem této akce je informovat zájemce z řad středo-
školáků o studijních programech. Na tuto akci pak navazují fakultní “Dny otevřených dveří”. 
V akademickém roce 2002/03 proběhl Den otevřených dveří 13. 11. 2002. Účast byla značná, nevy-
dařil se přenos informací mezi posluchárnami a prezentace byly příliš dlouhé. Další Dny otevřených 
dveří jsou plánovány na 12. 2. 2003 a 8. 3. 2003.     
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K těmto aktivitám je možno zařadit také akci Podzimní škola 2002 pořádanou v rámci společné-
ho projektu ASTRA 2002, zajišťovaného Nadací Charty 77 a podporovaného elektrárenskou spo-
lečností ČEZ. Podzimní škola byla určena pro středoškolské profesory gymnázií přírodovědného 
zaměření a jejím cílem bylo poskytnout jim nové informace, které by přispěly ke zvýšení 
aktuálnosti výuky, a tím i ke zvýšení zájmu o tento typ gymnázií. 

Tým studentů z katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd (P. Chaloupka, J. Knyttl, D. 
Kostić) se účastnil soutěže Euromanager (The Global Management Challenge), která je meziná-
rodní týmovou soutěží představující simulaci vnitrofiremních procesů a jejich rozvoje v oblasti 
marketingu a prodeje, financí, logistiky a personálního řízení. Účastníky nejsou jen studenti, ale též 
řídící pracovníci významných mezinárodních firem. Ročník 2001–2002 probíhal v ČR za účasti 196 
týmů, včetně řady renomovaných společností. Na slavnostním vyhlášení vítězů národního finále 
získal tým fakulty šesté místo. Úspěch studentů vyvolal velký ohlas a pro nový ročník 2002–2003 
se přihlásilo pět týmů (kombinovaná účast doktorandů a studentů) opět z katedry ekonomiky, mana-
žerství a humanitních věd.  

Při fakultě působí ELEKTRA, spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT. Spo-
lek každoročně pořádá setkání absolventů vybraných ročníků, spolupracuje při organizačním 
zajištění promocí absolventů a pořádá kulturní akce. Svou činností napomáhá absolventům fakulty 
při hledání odpovídajícího uplatnění v praxi. 

 
11.4  Emeritní a hostující profesoři  
Emeritní profesoři jmenovaní v roce 2002:  
 

Fakulta elektrotechnická  
prof. Ing. Přemek Neumann, CSc.  

 
Fakulta stavební  

prof. Ing. Václav Novák, DrSc. 
prof. Ing. arch. Vladislav Dlesek, DrSc. 

 

Hostující profesor jmenovaný v roce 2002: 
 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská  
prof. David J. S. Birch  
obor Aplikovaná fyzika 

 
11.5  Odbor vnějších vztahů v r. 2002 

Odbor vnějších vztahů (OVV) se kromě už obvyklých činností zabýval v r. 2002 oslavami 
295. výročí vzniku ČVUT. To ovšem bylo spojeno s problémem nedostatečných finančních zdrojů 
pro plánované akce. Proto byl navázán kontakt s celkem 66 podniky, institucemi a společnostmi, 
kterým bylo nabídnuto partnerství, jehož součástí bylo sponzorování oslav. Podařilo se získat cel-
kem 10 společností, které finančně přispěly na pořádané akce, z toho 4 společnosti byly generálními 
sponzory všech akcí (ČEZ, a. s.; Eurotel Praha, spol. s r. o.; E.ON Bohemia s. r. o.; Skanska CZ, 
a. s.), 6 společností participovalo pouze na některých vybraných projektech (Dálniční stavby Praha, 
a. s.; KB, a. s.; Pražská plynárenská, a. s.; Pražská teplárenská, a. s.; VČE, a. s.; Středočeská plyná-
renská, a. s.). 

Za den vzniku ČVUT se považuje 18. leden 1707, kdy císař Josef I. vydal reskript, kterým vy-
jádřil podporu vyučování inženýrství v Čechách. Proto byly oslavy zahájeny dne 18. 1. 2002 slav-
nostním koncertem v Betlémské kapli.  

V souvislosti s konáním vědeckého semináře WORKSHOP 2002 se OVV podílel na přípravě 
tiskové konference, která se konala v den zahájení třídenního semináře 11. 2. 2002.   
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Začátkem měsíce dubna (5. 4. 2002) bylo na ČVUT zasedání České konference rektorů (ČKR). 
OVV zajišťoval organizaci tohoto významného setkání. Jeho dopolední část probíhala v zasedací 
místnosti Rektorátu ČVUT, oběd byl v Masarykově koleji a zde zároveň pokračovalo i odpolední 
jednání. V předvečer zasedání byl připraven pro účastníky jednání společenský večer v Betlémské 
kapli, jemuž předcházela jízda historickou tramvají z Dejvic na Národní třídu. 

Ve spolupráci s katedrami tělesné výchovy fakult byl připraven 14. 5. 2002 Sportovní rektorský 
den pod záštitou rektora ČVUT a starosty Městské části Praha 6. Na této akci se podílelo celkem 12 
sponzorů.   

Hlavním dnem oslav 295 let ČVUT byl 20. červen 2002. Na slavnostní zasedání Vědecké rady 
ČVUT byli pozváni kromě členů ČKR zahraniční rektoři, velvyslanci, zástupci MŠMT ČR a další 
významné osobnosti z vědecké a politické sféry. Pro tyto významné osobnosti byl pořádán v prosto-
rách lapidária Betlémské kaple slavnostní oběd. Den byl zakončen večerním slavnostním koncertem 
Talichova komorního orchestru. 

OVV pořádal od 25. 9. do 31. 10. 2002 ve vybraných objektech ČVUT také veřejnou sbírku na 
postižené letními povodněmi. Získané finanční prostředky byly předány k obnově knižního fondu 
Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, obci Majdaléna k obnově zařízení a vybavení školy 
a Speciální škole K. Herforta rovněž k obnově zařízení a vybavení školy.  

Slavnostní zahájení školního roku 2002/2003 se konalo dne 1. 10. 2002 v Betlémské kapli a jeho 
součástí bylo krátké koncertní vystoupení. 

Schůzka s výchovnými poradci s pracovním názvem “Seminář o studiu a perspektivách absol-
ventů ČVUT na trhu práce” se uskutečnila dne 11. 10. 2002 v kongresovém sále Masarykovy kole-
je. Vedle zástupců ČVUT zasedlo u předsednického stolu několik zástupců předních podniků 
(České aerolinie, a. s.; Eurotel Praha, spol. s r. o.; Skanska CZ, a. s.; Aero Vodochody, a. s.; Škoda-
Auto, a. s.; Unicorn, a. s.). Na seminář byli pozváni výchovní poradci a ředitelé středních škol 
z regionů Praha, Středočeský kraj a Ústecký kraj. Cílem semináře bylo propagovat studium na 
ČVUT. 

V týdnu od 22. do 25. 10. 2002 se ČVUT zúčastnilo veletrhu pomaturitního vzdělání Gaudeamus 
2002 v Brně. Této účasti předcházela příprava tiskových materiálů, úprava výstavních panelů a řada 
dalších nezbytných prací. Výstavní stánek byl vybaven plasmovou projekcí zapůjčenou zdarma 
společností Complex, spol. s r. o., obsluhu zajišťovali pracovníci VIC. Bylo možné zde zakoupit 
vybrané tituly publikací ČVUT (zajišťovalo Vydavatelství ČVUT), informace podávali 2 až 3 pra-
covníci rektorátu ČVUT, 2 pracovníci FJFI a jedna pracovnice Fakulty elektrotechnické.  

Další významnou akcí, které předcházela rozsáhlá týmová spolupráce s pracovníky fakult 
a ostatních ústavů a součástí ČVUT, byla příprava výstavy o historii ČVUT “Inženýrská odysea – 
295 let České techniky v Praze”. Vernisáž výstavy se konala dne 5. 11. 2002 v lapidáriu Betlémské 
kaple a výstava trvala do 29. 12. 2002. 

Vánoční koncert 18. 12. 2002 v Betlémské kapli ukončil oslavy 295 let ČVUT. Uskutečnil se při 
něm také křest reprezentační publikace o historii ČVUT “Česká technika”. Křtěná kniha obsahuje 
bohatý obrazový materiál a je dvojjazyčná. Kmotrem při křtu byl primátor hl. m. Prahy MUDr. 
Pavel Bém. Přípravné práce na vydání publikace, stejně tak jako příprava výstavy, probíhaly po ce-
lý rok.  

Dalšími významnými projekty, které se podařilo dokončit, zahájit, či ve kterých se nadále pokra-
čuje byly:  
• vydání medaile ČVUT; autorem medaile je ak. sochař Zdeněk Kolářský, 
• spolupráce s ACR Alfa při zpracování podkladů o ČVUT pro publikaci o významných místech 

v ČR, 
• spolupráce s nakladatelstvím  P. F. ART Brno při vytvoření požadovaných údajů o fakultách pro 

bezplatnou inzerci, 
• spolupráce s Prague Business Journal při sestavení seznamů VŠ v Praze, 
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• spolupráce s Campus International, s. r. o.; v jejím rámci byly dodány podklady o ČVUT pro 
brožuru “Profily veřejných, státních a soukromých univerzit, vysokých škol a akademií v České 
republice 2003”, 

• spolupráce s Asociací mladých debrujárů, v jejímž rámci byla v prosinci 2002 zajištěna exkurze 
na ČVUT,   

• grafický manuál pro tvorbu webové prezentace ČVUT; zhotovitel KLUBKO55 Kladno předal 
dílo dne 4. 7. 2002, 

• grafický manuál pro písemnou prezentaci ČVUT; zhotovitel KLUBKO55 Kladno předal základ-
ní verzi dne 2. 10. 2002,   

• uzavřen dodatek smlouvy o spolupráci mezi ČVUT a Městskou částí Praha 6 dne 17. 10. 2002, 
• spolupráce se spolkem Česká technika, 
• spolupráce se studentskými aktivitami – Studentská unie, IAESTE, Rádio Strahov, 
• vedení pracovního týmu při přípravě transformace CBMI na ÚBMI včetně následné přípravy 

akreditace studijního programu Biomedicínská a klinická technika, 
• příprava propagačních předmětů, 
• zpracovávání denního zpravodajství z ČTK a monitoring tiskového zpravodajství z ostatních 

periodik, rozhlasu a televize, 
• udržování kontaktu se sdělovacími prostředky a zpracovávání tiskových zpráv informujících 

o událostech na ČVUT. 
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12.  Péče o studenty 
12.1  Činnost SÚZ 
12.1.1 Koncepce a rozvoj SÚZ 

V roce 2002 pokračovala SÚZ v rozvíjení záměrů, které byly stanoveny pro přeměnu této 
součásti na efektivně fungující a tržně orientovanou správní organizaci, jejímž hlavním posláním je 
všestranné zajištění pracovního a životního zázemí pro studenty i zaměstnance ČVUT v Praze. 

Cíle stanovené pro rok 2002 byly ve všech podstatných bodech splněny. Od počátku roku byl 
realizován nový model zajišťování údržby vlastní kapacitou. Tento způsob organizace se osvědčil 
a přinesl výrazné úspory v nákladech na údržbu při zlepšení její kvality a pružnosti poskytování. 

V oblasti gastronomických služeb došlo díky zvyšování kvality a pestrosti stravy včetně zvýšení 
kultury jejího výdeje k výraznému nárůstu počtu vydaných jídel. K většímu zájmu studentů i ostat-
ních strávníků o stravování v menzách SÚZ přispělo i zavedení bezlimitního stravování studentů 
a rozšiřování výdeje stravy o sobotách a nedělích pro studenty i doplňkovou činnost. Zvýšení počtu 
vydaných jídel si vyžádalo podstatnou změnu v organizaci práce při přípravě jídel i při jejich výdeji, 
mělo však dopad i na ekonomickou situaci SÚZ. Výše dotace pro rok 2002 na stravování neodrá-
žela tento zvýšený zájem o stravování v menzách SÚZ a musela proto být přijata úsporná opatření 
v rámci provozu menz a rovněž i výpomoc ve financování stravování od vedení ČVUT. 

Realizací nejpodstatnějšího koncepčního záměru v oblasti gastronomie však byla totální rekon-
strukce menzy Strahov (v rekordně krátké době 76 dnů během prázdnin) včetně zavedení nové 
technologie přípravy a následného šokového zchlazení hotových jídel. Rozvinutím tohoto záměru 
bude v roce 2003 zavedení systému přechovávání a regenerace zchlazované stravy na ostatních 
menzách ČVUT. To povede k výrazným úsporám v nákladech na rekonstrukce a provoz menz, ve 
kterých již bude strava pouze vydávána. Tím se stane menza Strahov jedním z největších výrobců 
zchlazované stravy s kapacitou cca 20 000 jídel. Přitom příprava i výdej stravy bude splňovat ty 
nejpřísnější hygienické předpisy a obstojí i v mezinárodní konkurenci. 

V oblasti ubytovacích služeb pokračovala SÚZ v realizaci nových pravidel pro ubytování stu-
dentů, která odrážejí požadavky studentů a zprůhledňují postupy při přidělování ubytování. I nadále 
byly rozšiřovány informační služby studentům a funkcionářům (připojení na internet, informace 
o ubytování, cenách a další služby). Vycházelo se vstříc i sportovnímu vyžití studentů podporou 
nadstandardního vybavení kolejí sportovními potřebami z tříkorunového fondu. Bylo kompletně 
zrekonstruováno hřiště v areálu Strahov, které je často využíváno. S rekonstrukcí i novou výstavbou 
sportovišť na ostatních kolejích se počítá i v následujícím období. 

V oblasti podnikatelských aktivit pokračoval obchodně marketingový úsek ve vyhledávání 
a efektivním využití všech nevyužitých volných prostor a ploch k pronájmu za tržní ceny. Byly rov-
něž rozšiřovány služby v oblasti kongresových aktivit a catteringu. 

V oblasti provozně ekonomické byl realizován systém sledování a kontroly hospodaření jednotli-
vých středisek. V následujícím roce bude rozpočet v tomto systému rozepsán na jednotlivá střediska 
a průběžně hodnocen s cílem dosažení vyšší efektivnosti hospodaření a k tomu motivujícího systé-
mu odměňování. 

I v roce 2002 pokračovala SÚZ ve vydávání informačního občasníku “INFO SÚZ”, ve kterém 
informuje studenty a celou akademickou obec o aktuálních problémech činnosti SÚZ. Občasník vy-
chází v nákladu cca 10 000 výtisků a každé vydání má značný ohlas. 
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12.1.2 Hlavní činnost SÚZ 
Ubytování studentů 

V r. 2002 bylo pro ubytování studentů k dispozici 8 370 lůžek ve vlastních objektech. Tento 
počet byl v období 10–12/2002 smluvně navýšen o dalších 600 lůžek v tzv. náhradních lokalitách 
s cílem uspokojit co největší počet žadatelů o ubytování. Pro 11 050 žadatelů o ubytování bylo tedy 
k dispozici celkem 8 970 lůžek a výsledkem bylo uspokojení žadatelů s dojezdovou vzdáleností nad 
85 km (stav k 31. 12. 2002). 

V průběhu letních povodní nabídlo ČVUT již 12. srpna, jako jediná veřejná pražská vysoká ško-
la, všechny své volné kapacity pro ubytování pražskému krizovému štábu, včetně stravování. 
Následně pak bylo na koleji Strahov, Podolí a v dalších ubytovacích kapacitách SÚZ zajištěno kva-
litní ubytování a stravování pro evakuované osoby. Většina z nich pocházela z nejhůře postižené 
oblasti Karlína. Od 12. 8. 2002 do 7. 10. 2002 bylo ubytováno a všestranně zajištěno 942 osob. 
I když ubytování evakuovaných částečně zasáhlo do zahájení výuky na ČVUT, byla situace díky 
pochopení studentů a organizačnímu úsilí pracovníků SÚZ zvládnuta bez větších problémů. 

V přidělování lůžek podle Scénáře ubytování došlo proti minulým rokům k zásadní změně v tom 
smyslu, že kriteria pro přidělování lůžek byla uplatněna pro všechny žadatele. Tzn. jak pro nové 
žadatele z prvních ročníků, tak pro již ubytované studenty ročníků vyšších. Důsledkem této změny 
bylo ubytováno 1 150 žadatelů z prvních ročníků v r. 2002 oproti 550 nových žadatelů v r. 2001 - 
takže se dá konstatovat, že změna splnila svůj účel a usnadnila přístup ke kolejím pro studenty 
prvních ročníků. 

 
Tabulka 12.1.2.1: Vývoj odbydlených lůžkodnů 

Rok Počet LD v hlavní činnosti 

1998 1 832 856 

1999 1 942 195 

2000 1 878 197 

2001 2 322 643 

2002 2 406 657 

Index 2002/2001 1, 036 tzn. 103,6 % 

 
V oblasti investic došlo v r. 2002 mimo hlavní akci – rekonstrukci menzy Strahov – k částečné 

rekonstrukci bloků 11 a 12 na Strahově, k rekonstrukci sportovního areálu na Strahově a celé řadě 
drobných akcí v oblasti údržby a vybavenosti kolejí. 

Trvalou snahou zůstává zlepšení komunikace se zástupci studentů, a to jak s Radou studentských 
samospráv, Komise pro SÚZ AS ČVUT a Studentské unie, tak i s dalšími neformálními aktivitami 
a sdruženími v rámci kolejí. Důležitým a užitečným orgánem v této oblasti zůstává poněkud přehlí-
žená koordinační skupina složená se zástupců ČVUT a studentů, která se schází jedenkrát za měsíc. 

 
Stravování studentů 

I v roce 2002 pokračoval trend v podstatném nárůstu počtu vydaných jídel. Jestliže v roce 2001 
vzrostl po několik let trvajícím poklesu počet vydaných jídel proti roku 2000 o 24 %, pak nárůst 
v roce 2002 proti roku 2001 byl o téměř 10 % vyšší (33, 4 %). Již v roce 2001 působil tento nárůst, 
díky dotační politice MŠMT, potíže ve financování činnosti menz. Disproporce byla vyvažována 
dotací z doplňkové činnosti na úkor údržby a modernizace. V roce 2002 však tento deficit již SÚZ 
nemohla vyrovnávat tak jako v předchozím roce a podařilo se jej překlenout pouze při finanční 
výpomoci R ČVUT. 
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Tabulka 12.1.2.2: Počty podaných jídel studentům v menzách SÚZ ČVUT v Praze 

CELKEM za SÚZ ČVUT v Praze  

Souhrn za 1.–12. 
1998 1999 2000 2001 2002 2002/2001  

% 

snídaně 72 933 38 813 30 430 41 088 61 170 148,88 % 

obědy 726 494 689 493 661 414 780 910 985 420 126,19 % 

večeře 249 366 233 089 226 643 322 696 503 345 155,98 % 

st. večeře 84 033 51 133 42 693 45 369 37 457 82,56 % 

Studenti 

dv. večeře 98 946 5 262 1 146 239 0 X 

STUDENTI  
JÍDLA CELKEM   1 231 772 1 017 790 962 326 1 190 302 1 587 392 133,36 % 

 
Při důsledné realizaci vytčené koncepce bylo nutné vyřešit řadu organizačních, technologických, 

zásobovacích i personálních problémů. Po konsolidaci pracovních týmů v jednotlivých menzách 
bylo dosaženo výrazného posunu v pestrosti a kvalitě podávaných jídel, rozšíření provozní doby 
o sobotách a nedělích, poskytování doplňkových služeb a zlepšení kultury stolování. 

Organizačně i ekonomicky nejsložitější akcí byla příprava a provedení totální rekonstrukce 
menzy Strahov, která znamená zásadní obrat v technologii přípravy a distribuce stravy pro studenty 
ČVUT a při najetí na plnou kapacitu výroby 20 000 zchlazených porcí denně i pro ostatní vysoké 
školy nebo jiné odběratele. Rekonstrukce prováděná firmou SKANSKA CZ byla zahájena na 
počátku vysokoškolských prázdnin dne 1. 7. 2002 a byla dokončena ještě před začátkem výuky dne 
15. 9. 2002. Celkové náklady na tuto rekonstrukci dosáhly 162 592 tis. Kč. Bylo poprvé využito 
nové formy financování akce, na kterou byla poskytnuta investiční dotace MŠMT ve výši 69 750 
tis. Kč. Zbývající částka ve výši 92 842 tis. Kč byla financována formou dodavatelského úvěru 
firmy SKANSKA CZ, který bude splácet SÚZ z vlastních zdrojů do roku 2007. Celou rekonstrukci 
zvládl kolektiv vedení SÚZ i pracovníci menzy bez větších problémů. V dalším období budou však 
řešit neméně náročnou etapu, kterou bude plné zvládnutí nové technologie zchlazování stravy, její-
ho uchování a následné regenerace v ostatních menzách. 

Bohužel rekonstrukce menzy probíhala i v období povodní, kdy v areálu Strahov, Podolí a v dal-
ších ubytovnách bylo nutno zajistit stravování evakuovaných osob. Celá akce prověřila schopnosti 
všech pracovníků zvládnout svou práci i v takovýchto extrémních podmínkách. Přitom strava 
musela být pro cca 1 000 strávníků 3x denně v menze Studentský dům a na Strahov a Podolí pro 
evakuované převážena. Zde se pak vydávala ve stanech ve skutečně polních podmínkách, přitom 
nedošlo ze strany hygienické služby k žádným zásadním stížnostem. To nasvědčuje tomu, že zave-
dení nové technologie by i mj. v případě opakování podobné živelní katastrofy podstatně zlepšilo 
možnost řešení. Již nyní řeší magistrát hl. m. Prahy spolu s příslušnými složkami armády zapojení 
kapacit SÚZ do krizových plánů. 
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Tabulka 12.1.2.3: Péče o studenty – ubytování, stravování 

ČVUT - SÚZ 

Lůžková kapacita kolejí VŠ celková 8 325
Počet lůžek určených k ubytování studentů 8 150
Počet lůžek určených k ubytování zaměstnanců 100
Počet lůžek k příležitostnému ubytování hostů školy 75
Počet lůžek v pronajatých zařízeních 550
Počet podaných žádostí o ubytování v přísluš. ak. roce 10 700
Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování  
k 31. 10. příslušného ak. roku 8 613

Výše kolejného v Kč za 1 měsíc podle kategorií studenti zaměst. VŠ ostatní 
A – buňkový systém v průměru 51,- 74,- 400,- 
B – vícelůžkové pokoje v průměru 22,- 50,- 120,- 
C – ostatní v průměru 26,- 56,- 220,- 

studenti zaměst. VŠ ostatní 
Výše stravného v Kč za 1 hlavní jídlo (*) 

+ ++ ++ 
Z toho: 

studenti zaměst. VŠ ostatní Počet hlavních jídel vydaných v přísluš. roce celkem 
1 587 392 369 676 239 733 

 

+   hradí cenu kalkulovaných surovin na dané hlavní jídlo v intervalu 14 až 23 Kč + 2 Kč. 
++ hradí vykalkulovanou cenu v intervalu cca 46 až 61 Kč. 

 
V následujících tabulkách je možno získat přehled o kolejích a menzách ČVUT. 
 

Tabulka 12.1.2.4: Seznam jednotlivých kolejí s uvedením lůžkové kapacity 

Ubytovací zařízení Počet lůžek 

Strahov areál celkem 4 707 

Děčín 84 

Sinkuleho kolej 361 

Dejvická kolej 97 

Hlávkova kolej 235 

Podolí  1 367 

Bubenečská kolej 534 

Masarykova kolej 722 

Orlík 218 

Celkem 8 325 
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Tabulka 12.1.2.5: Kapacitní údaje menz 

Název menzy, adresa Plánovaná kapacita provozů 

STRAHOV, Jezdecká 1, Praha 6 24 000 

TECHNICKÁ, Jug. partyzánů 3, Praha 6 3 600 

STUDENTSKÝ DŮM, Bílá 90, Praha 6 4 000 

PODOLÍ, Na lysině 12, Praha 4 1 000 

MASARYKOVA KOLEJ, Thákurova 1, Praha 6 300 

 
12.1.3 Hlavní úkoly pro rok 2003 

V roce 2003 bude SÚZ v rámci možností (zejména finančních) pokračovat i nadále v naplňování 
všech záměrů, které si nové vedení předsevzalo. Hlavním úkolem s nejvyšší prioritou bude zvládnu-
tí nové technologie přípravy, uchování a distribuce zchlazované stravy na menze Strahov. V sou-
vislosti s tím bude přizpůsobena organizace i technologie regenerace (ohřev) zchlazené stravy na 
ostatních menzách a výdejních místech. Bude stanoven i nový způsob optimalizace výdeje stravy 
pro studenty a další strávníky, který povede k zdravějšímu jídelníčku a k větší spokojenosti s kva-
litou stravy. 

Nový způsob přípravy a výdeje stravy povede k pružnějšímu výdeji, operativnější reakci na 
požadavky strávníků, pestřejšímu jídelníčku, úspory času strávníků a k dodržení všech přísných 
hygienických předpisů. 

V oblasti ubytování bude SÚZ v rámci finančních možností pokračovat v rekonstrukci a moder-
nizaci ubytovacích kapacit. Jde zejména o realizaci nových ubytovacích kapacit na Strahově 
a rekonstrukce kolejí v Podolí a Dejvicích. V současné chvíli, v důsledku náhlého zásadního snížení 
investičních dotací ze strany MŠMT bez jakékoliv výstrahy, se plány pro letošní rok přehodnocují. 
Mimo to v roce 2003 bude provedena rekonstrukce vstupních prostor bloku 1 na Strahově, kde bude 
vytvořena centrální recepce a centrální informační a jednací místo ubytovacího úseku pro studenty, 
včetně dokonalejšího systému ochrany objektu a kontroly pohybu osob. Centrální recepce zlepší 
komunikaci ze studenty a zvýší komfort a rychlost jejich odbavování, v neposlední řadě usnadní 
doplňkovou činnost v průběhu letních měsíců. 

Bude pokračovat i zlepšování ekonomiky SÚZ při rozpisu rozpočtu na jednotlivá střediska 
s provázáním na účinnou hmotnou zainteresovanost pracovníků na zvyšování efektivnosti 
hospodaření středisek v HČ i DČ. 

 
12.1.4 Další aktivity SÚZ ČVUT v Praze 
Přehled ocenění získaných pracovníky SÚZ v roce 2002 

Za mimořádně aktivní a obětavý přístup pracovníků SÚZ při letních povodních roku 2002 byli 
oceněni děkovnými listy a odměnou rektora ČVUT 3 pracovníci SÚZ.  

V průběhu povodní navštívil areál Strahov pan prezident Havel s chotí a dalšími hosty, po pro-
hlídce vyjádřil poděkování všem, kteří zajišťovali péči o evakuované občany. Následně tři pracov-
níci SÚZ byli pozváni na děkovný večer na Pražském hradě spolu s dalšími vybranými záchranáři 
a humanitárními pracovníky. 

Dále při povodních areál Strahov navštívili: p. ministryně zdravotnictví Dr. Součková, p. primá-
tor Prahy I. Němec, velitel zdravotní služby A ČR gen. Petráš, starosta M. Č. Prahy 6 a Prahy 8 p. 
Dr. Bém a p. Nosek, vojenský atašé velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska a další. Všichni 
vyjádřili díky a uznání pracovníkům SÚZu a pracovníkům spolupracujících subjektů: vojákům 
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z Centra pro výzkum stresu armády ČR, vojákům Hradní stráže, pracovníkům pečovatelské služby 
Prahy 6, dobrovolným humanitárním pracovníkům atd. 

Areál Strahova byl největším ubytovacím centrem pro evakuované osoby v ČR, přičemž většina 
byla ze sociálně jen obtížně přizpůsobivých částí populace naší i zahraniční. Díky jednotnému 
vedení a koordinaci všech subjektů zde nedošlo k větší mimořádné situaci a k prakticky  žádným 
větším škodám.   

 
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 může být přiznáno za vynikající 
vědecké, výzkumné a další tvůrčí výsledky, za zcela výjimečné studijní výsledky, v případě tíživé 
sociální situace studenta, na podporu výměnných studentských projektů (studium na zahraniční uni-
versitě), jako stipendium sportovní apod. Do účelových stipendií jsou zahrnuta i stipendia mimo-
řádná – např. vyhlášená k různým příležitostem, výročím apod.  

Největší podíl na stipendiích vyplácených ze stipendijního fondu mají stipendia za vynikající 
studijní výsledky.  

 
Tabulka 12.2.1: Stipendia vyplacená v roce 2002: 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 ČVUT 
 
Stipendium 

      Vyplacená stipendia 
celkem (Kč) 

prospěch. 2 340 480 1 224 974 4 749 442 726 270 414 120 691 580 5 871 866
účelové 204 300 10 500 263 848 183 224 659 000 144 556 1 465 428
mimořádné 150 000 44 000 100 004 0 138 900 0 432 904

 
Studenti všech fakult mají možnost získat stipendia hrazená nejenom z dotace, ale také z mimo-

školních prostředků. Jde především o stipendia Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla a o sti-
pendia poskytovaná Nadací PRECIOSA. Kromě toho tomuto účelu slouží i další nadace zřízené na 
jednotlivých fakultách, např. Zvoníčkova nadace na Fakultě strojní apod. 

Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla uděloval stipendia poprvé v roce 2000. O udělení stipen-
dia rozhoduje Správní rada nadačního fondu a stipendia studentům vyplácí přímo Nadační fond 
(peníze neprocházejí účetnictvím ČVUT). Přehled o udělených stipendiích Nadačního fondu ČVUT 
Stanislava Hanzla v roce 2002 udává tabulka 12.2.2. 

 
Tabulka 12.2.2: Stipendia Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla v roce 2002 

fakulta počet žádostí počet udělených stipendií celkem vyplaceno 
Kč 

F1 1 0 0 

F2 4 3 30 000 

F3 1 1 10 000 

F4 4 4 40 000 

F5 5 3 26 000 

F6 0 0 0 

Celkem 15 11 106 000 
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ČVUT spravuje prostředky, které dostává od Nadace PRECIOSA. Stipendium PRECIOSA může 
získat student kterékoliv fakulty, jistou přednost mají studenti Fakulty strojní. Přehled o stipendiích 
PRECIOSA udělených v roce 2002 uvádí tabulka 12.2.3.  

 
Tabulka 12.2.3: Stipendia Nadace PRECIOSA v roce 2002 

Počet žádostí Počet udělených stipendií  
Fakulta Inženýrský 

studij. program 
Doktorský 

studij. program 
Inženýrský 

studij. program 
Doktorský 

studij. program 

Celkem
Kč 

Stavební 2 0 1 0   6 000 

Strojní 6 2 6 2  50 000 

Elektrotechnická 1 3 1 3  33 000 

Jaderná a fyzikálně 
inženýrská 

1 0 1 0    5 000 

Architektury 0 0 0 0 0 

Dopravní 3 0 1 0    6 000 

Celkem 13 5 10 5 100 000 
 

V podzimním kole výběrového řízení pro akademický rok 2002/2003 bylo rozděleno pouze 
100 000 Kč, na jaře 2003 bude v 2. kole rozděleno dalších 100 000 Kč. 

 
12.3  Vydavatelská činnost v roce 2002 

Výrobu skript, monografií a dalších tiskovin a tvorbu výukových videoprogramů a multimedi-
álních interaktivních programů na CD-ROM zajišťuje Vydavatelství Českého vysokého učení 
technického v Praze. Prodejna technické literatury, která je jeho součástí, nabízí vedle skript, 
monografií, videoprogramů a AVMM programů na CD-ROM i široký sortiment odborné literatury, 
a to nejen studentům všech fakult ČVUT, ale i širší veřejnosti. Oddělení Redakce a DTP připravuje 
a redakčně i graficky zpracovává dvě periodika - časopisy Pražská technika a Acta Polytechnica, 
vycházející 6x ročně, dále neperiodický časopis CTU Reports, sborník CTU RAR a sborník 
Workshop a další informační brožury a propagační materiály. 

 

12.3.1 Redakce a DTP 
Oddělení Redakce a DTP se stalo od roku 2000 plně výkonnou jednotkou Vydavatelství. Na 

základě požadavků školy byla během dvou let blíže vymezena a značně rozšířena náplň jeho 
činnosti. Ve druhé polovině roku se podařilo stabilizovat nyní pětičlenný pracovní tým. V roce 2002 
podstatně stoupl oproti minulému roku počet realizovaných zakázek. Oddělení realizovalo zakázky 
především pro rektorát školy, konkrétně pro odbory vnějších vztahů, vědy a výzkumu, rozvoje 
a pedagogiky a další součásti. 
Redakčně a graficky zpracovaná periodika a ostatní publikace 
 

• Časopis Pražská technika. Bylo vydáno šest čísel časopisu Pražská technika se dvěma příloha-
mi. Jedno speciální číslo bylo určeno k propagaci školy na veletrhu pomaturitního vzdělání 
Gaudeamus 2002. V tomto ročníku (6 čísel) bylo uveřejněno přes 200 příspěvků o dění na 
ČVUT. Pracovníci zajišťují i distribuci dvoutisícového nákladu. S tištěnou verzí časopisu je 
ve spolupráci s Výpočetním a informačním centrem vystavována i jeho internetová verze. 

 

• Časopis Acta Polytechnica. Byla vydána čtyři čísla tohoto anglicky psaného profesního 
časopisu a uveřejněno zhruba 50 odborných příspěvků. Redakce se zaměřila na masivnější 
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propagaci, která spočívala například v distribuci propagačních materiálů na mezinárodních 
konferencích, otevření možnosti publikovat i ostatním vysokým školám a oslovení doktorandů. 
Odborné články jsou excerpovány Státní technickou knihovnou a excerpce jsou přístupné i 
v databázích Národní knihovny. Fakultám byla dána možnost zdarma inzerovat své mezinárodní 
konference v časopisu. Někteří této možnosti využili. Na internetových stránkách byly doplněny 
anotace příspěvků i z minulých let. Nyní oddělení spolupracuje s Výpočetním a informačním 
centrem na databázi, která by uměla vyhledávat anotace příspěvků podle klíčových slov. 

 

• Edice CTU Reports. Bylo vydáno  pět čísel. Pro zvýšení kvality a úrovně bude v roce 2003 po-
žadována odborná recenze a jazyková korektura příspěvků. 

 

• Jsou připravovány další dvě edice, a to “Profesorské přednášky” a “Habilitační přednášky”. Od-
dělení navrhlo grafické provedení obálek, které jsou v současné době ve schvalovacím řízení. 

 

• Sborník Workshop. Pro odborný seminář Workshop 2002 byly připraveny tiskové předlohy 
dvou sborníků, brožury a záložky. Pro příští rok se počítá i s elektronickým vydáním na CD-
ROM. Sborník je připravován ve spolupráci s odborem pro vědu a výzkum. 

 

• Sborník CTU Research Activity Reports. Sborník byl vydán ve spolupráci s odborem pro vě-
du a výzkum a s Výpočetním a informačním centrem. V příštím roce se počítá i s elektronickou 
verzí. 

 

• Výroční zpráva. V součinnosti s odborem pro rozvoj byla připravena předloha pro tisk výroční 
zprávy školy.  

 

• Reprezentativní publikace Česká technika. Aktivní podíl oddělení na přípravě reprezentativní 
publikace, zejména pak na její organizaci, korekturách a dalších činnostech spojených s výro-
bou. Tento projekt se uskutečnil za spolupráce odboru vnějších vztahů, archivu, zahraničního 
odboru a externích spolupracovníků. 

 

• Skripta a monografie. Grafické zpracování obálek a předtisková příprava.  
 

• Ostatní tiskoviny. V roce 2002 se zvýšil počet vyráběných tiskovin především na základě 
požadavků odboru vnějších vztahů. Celý rok probíhal ve znamení oslav 295. výročí založení 
školy, což kladlo na oddělení zvýšené nároky. Dále je uveden přehled tiskovin, jejichž před-
tiskovou přípravu, redakční a grafické zpracování a u většiny i výrobu oddělení zajistilo: logo 
oslav, program oslav, pozvánka na Workshop 2002, brožura “Přehled akcí 2002”, barevná 
brožura o ČVUT, pozvánka na jednání České konference rektorů, pamětní list s pečetí – 
k jednání ČKR, obálka brožury – rektorský den, tři pozvánky na slavnostní zasedání Vědecké 
rady ČVUT, logo ČVUT na trika, barevná brožura “Insignie ČVUT”, barevné desky s chlopně-
mi, barevná skládačka o ČVUT, volná vstupenka do Betlémské kaple, barevný kalendář na rok 
2003, inzerát – Výstava, logo na skleničky, novoročenky, pozvánka – koncert Hlávkova nadace, 
pozvánka – vánoční koncert, brožury: Přehled vydaných skript, Ediční plán, objednací lístky, 
AVTC – brožura a ceník, záložka na veletrh knihy, inzerát do časopisu Slaboproudá technika, 
obálka monografie, letáky, nabídka skript a monografií, tisk diplomů pro odbor vědy a výzku-
mu, tisk diplomů CŽV na základě požadavků fakult, barevný jídelníček pro akademickou 
restauraci Masarykovy koleje, brožura “info SÚZ” – SÚZ, hotelové karty pro Masarykovu ko-
lej, stravenky pro Masarykovu kolej, vstupenky do Betlémské kaple pro R ČVUT, pozvánky 
apod. 

 

• Ostatní činnosti. Aktivní účast na veletrzích Svět knihy a Gaudeamus 2002. Prodej publikací 
školy na dnech otevřených dveří jednotlivých fakult. Spoluúčast na provozu databáze, 
především na odstraňování problémů spojených s přechodem na operační systém Windows 
2000. Spoluúčast na tvorbě nových webových stránek školy a  vytváření design manuálu školy. 
Aktualizace internetových stránek Vydavatelství. 
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12.3.2 Výroba 
Výroba skript, monografií a dalších tiskovin pro celou školu je zajišťována ve vlastní tiskárně 

vybavené dvěma ofsetovými a dvěma průtiskovými stroji. Součástí výrobní linky tiskárny je i dobře 
vybavená knihárna. 

V roce 2002 (2001) bylo vydáno a ve vlastní tiskárně vyrobeno 200 (193) titulů. Z toho dvě 
monografie (11). Celkem bylo vyrobeno 107 523 (101 147) výtisků. 
Ostatní ukazatelé výroby skript a monografií v roce 2002: 
(v závorkách jsou pro srovnání uvedeny údaje z roku 2001) 
• Prodejní produkce    104 683 (98 327) výtisků 
• Prodejní produkce    11 686 251 Kč (10 953 589 Kč) 
• Průměrná cena skripta  111,60 Kč (111,40 Kč) 
• Průměrný počet výtisků na titul včetně autorských a povinných výtisků  537,6 (524) 
• Cena VA (vydavatelského archu) byla pro rok 2002 stanovena na 7,50 Kč  
• Celková spotřeba papíru 47 284 kg (46 596 kg). 
 
Výroba celoškolských zakázek 
 

Bylo vyrobeno celkem 195 (146) zakázek, z nichž uvádíme alespoň některé: 
• časopis Pražská technika, 5x (6x), 236 (272) tiskových stran, v celkovém nákladu 10 000 

(12 500) výtisků, 
• časopis Acta Polytechnica, 5x (4x), celkem 380 (308) tiskových stran, v nákladu 1 370 (1 100) 

výtisků, 
• CTU Reports č. 1, 2, 3, 4, celkem 501 (204) tiskových stran, v celkovém nákladu 950 (350) 

výtisků, 
• CTU RAR, 552 (526) tiskových stran, v celkovém nákladu 500 (500) výtisků, 
• CTU Workshop, 1 237 (1 111) tiskových stran, v celkovém nákladu 1 000 (1 000) výtisků, 
• informační a propagační materiály pro veletrh GAUDEAMUS, 7 (7) brožur, v celkovém 

nákladu 18 850 (16 600) výtisků, 
• materiály k 295. výročí ČVUT: pozvánky na koncerty, brožurka o přehledu akcí - 15 tiskových 

stran, v celkovém nákladu 500 výtisků, 
• Prospectus pro zahraniční studenty, 154 (152) tiskových stran, v celkovém nákladu 1 350 

(1 200) výtisků, 
• Výroční zpráva ČVUT, 137 tiskových stran, 150 výtisků, 
• v rámci spolupráce s fakultami byla zajištěna řada sborníků, např. NATO pro mír, 530 tiskových 

stran, 250 výtisků a další, 
• nabídkový katalog patentů a vynálezů ČVUT pro Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, 72 

listů, 200 výtisků, 
• studijní program, 95 stran, 400 výtisků, 
• informační brožury: Rektorský den, Celoživotní vzdělávání, Strukturované studium, Zásady 

tvorby audiovizuálních a multimediálních programů, Zásady ediční činnosti, řada pozvánek 
a dalších materiálů. 

 

Zájem o tisk celoškolských aktivit vzrůstá. V roce 2000 bylo realizováno 126 zakázek, v roce 
2001 to bylo 146 zakázek a v roce 2002 již 195 zakázek. Jde především o tisky informačních brožur 
pro studenty, sborníky atd. Drobné tisky formulářů, obálek apod. již nejsou prakticky zajišťovány. 
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Modernizace a obnova strojového vybavení 
 

V souladu s plánem obnovy strojového vybavení byla zakoupena a uvedena do provozu nová 
lepička knižního bloku Bourg 3001, která umožňuje i použití nového nízkotavného lepidla, což 
příznivě ovlivňuje pevnost slepeného bloku a zvyšuje kvalitu vydávaných titulů. 

V závěru roku 2002 byla využita sleva nabízená firmou Xerox a zakoupen digitální tiskový 
a kopírovací stroj Docu Color 2240. Stroj bude uveden do provozu na začátku roku 2003 a umožní 
lépe reagovat na zvyšující se potřebu malonákladového tisku – obálek časopisů a knih, barevných 
a černobílých tónových příloh do skript a zpráv apod. 

Závěr 
 

V roce 2002 bylo vydáno o 7 titulů skript více než v roce 2001, což představuje se zvýšením 
průměru o 13 výtisků nárůst výroby o 6 376 výtisků. Prodejní produkce vzrostla o 732 662 Kč při 
téměř shodné průměrné ceně skript. (V roce 2001 byla průměrná cena skripta 111,40 Kč, v roce 
2002 to bylo 111,60 Kč). Jednoznačně vzrostl zájem o další celoškolsky potřebné tisky – infor-
mační a propagační materiály, sborníky apod. 
 
12.3.3 Audiovizuální a technické centrum (AVTC) 
Vyrobené AVMM programy  
 

1. Reprezentační CD – České vysoké učení technické v Praze. Návrh a realizace etikety a obalu, 
příprava na vypalování 50 kusů pro konferenci rektorů. Vylisování 1 300 kusů, speciální obaly 
pro 150 kusů. 

2. Informační CD pro uchazeče o studium na ČVUT, 2. vydání. Vylisování 1 000 kusů. 
3. Matematika pro přijímací zkoušky na ČVUT (CD). Vylisování 1 000 kusů. 
4. Prezentační CD o ČVUT – nekonečná smyčka o délce cyklu cca 35 min.  
5. MIRACLE – Centre of Excellence (prezentace katedry) – CD. 
6. 40 let TECHFILMU – CD. Vylisováno 1 000 kusů (sponzorováno nakladatelstvím Vogel 

Publishing). 300 kusů je k dispozici pro ČVUT. 
7. Elastomechanika III – CD. 
8. Brownův pohyb – videoprogram. 
9. Kloknerův ústav – propagační videoprogram česky a anglicky. 
 
Dokumentární videozáznamy 
 

• 5. 2. 2002     Den otevřených dveří F2,  
• 11. 2. 2002   Workshop 2002 – 80 min,  
• 13. 2. 2002   Den otevřených dveří F2, F3, F4 – 45 min, Anketa se studenty F1, F2, F3 – 

56 min,  
• 5. 4. 2002   Česká konference rektorů – 80 min,  
• 14. 5. 2002   Sportovní rektorský den – 80 min,  
• 20. 6. 2002   Oslavy 295 let ČVUT – 300 min, Vědecká rada – promoce, předávání 

medailí, slavnostní oběd, Vědecká rada – čestný doktorát prof. Doležal, 
koncert,  

• 29. 7. 2002   Přednáška prof. Vlacha z Kanady – 78 min,  
• 30. 9. 2002   Otevření menzy na Strahově – 19 min,  
• 1. 10. 2002   Slavnostní zahájení školního roku – 90 min,  
• 8. 11. 2002   Promoce absolventů MBA – Masarykův ústav – 90 min,  
• 30. 10. 2002   Představení kandidátů na rektora ČVUT v Praze – 150 min,  
• 19. 11. 2002   Vědecká rada – čestné doktoráty prof. Blažek, prof. Teplý – 100 min,  
• 17. 12. 2002   Slavnostní zasedání vědecké rady – 90 min,  
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• 18. 12. 2002   Vánoční koncert, křest reprezentační publikace – 150 min.  
 

      Některé záznamy (sportovní rektorský den, čestný doktorát prof. Doležal, otevření menzy na 
Strahově, představování kandidátů na rektora) byly zpracovány a předány příslušným pracovištím 
na kopiích VHS. Ostatní budou uloženy v archivu a budou sloužit pro střihový dokument z oslav 
295. výročí ČVUT v Praze (viz požadavek pror. Vejražky). 
 

Fotodokumentace 

• 5. 4. 2002    Česká konference rektorů – 84 fotografií,  
• 6. 5. 2002    Tomská polytechnická univerzita – 16 fotografií,  
• 9. 5. 2002    Veletrh Svět knihy 2002 – 90 fotografií,  
• 14. 5. 2002    Sportovní rektorský den – 170 fotografií, 78 digitálních fotografií,  
•        Oslavy 295 let ČVUT v Praze – 197 fotografií,  
•        Konference 24th Annual EAIR Forum Prague 2002 – 30 fotografií,  
• 30. 9. 2002    Otevření menzy na Strahově – 36 fotografií,  
•        Slavnostní zahájení školního roku – 50 fotografií,  
• 1. 11. 2002    Kotlářka – uvedení areálu do provozu – 49 digitálních fotografií,  
• 5. 11. 2002    Zahájení výstavy v Betlémské kapli – 50 fotografií,  
•        Otevření Willenbergovy posluchárny na F1 – 14 digitálních fotografií,  
•        Setkání pedagogických poradců – 33 digitálních fotografií,  
• 10.–15. 11. 2002  Techfilm 2002 – 120 fotografií, 112 digitálních fotografií,  
•        Čestné doktoráty – 72 fotografií,  
•        Slavnostní zasedání vědecké rady – 45 fotografií,  
• 18. 12. 2002  Vánoční koncert, křest reprezentační publikace – 99 fotografií, 51 digi-

tálních fotografií. 
U každé akce je zajišťována výroba požadovaného počtu kopií podle výběru, digitální fotografie 

jsou podle potřeby vystavovány na internetu. Všechny fotografie zůstávají v archivu v AVTC. 
 

Prezentace na výstavách, festivalech a konferencích 
• Mezinárodní výstava učebních pomůcek Schola Nova 2002 – účast v přípravném výboru, 

v doprovodném programu, práce v hodnotitelské komisi soutěže o nejlepší exponát, prezentace 
na výstavě – realizace tří panelů, propagační materiály. 

 

• Mezinárodní festival ACADEMIA film Olomouc – na festival byl poslán multimediální pro-
gram “Lineární regrese” a videoprogramy “Synchrotronové záření – buzení a využití”, “Tomo-
grafické zobrazovací metody v lékařství – CT” a “Inteligentní dopravní systémy”.  Do soutěže 
byl přijat multimediální program a videoprogram “Synchrotronové záření – buzení a využití”. 

 

• Veletrh Svět knihy 2002 – spolupráce při přípravě expozice, služby na stánku. 
 

• Veletrh GAUDEAMUS – příprava panelů pro stánek ČVUT, propagační materiály. 
 

• Mezinárodní festival filmů o vědě, technice a umění TECHFILM 2002 (ČVUT je spoluvyhla-
šovatelem a odborným garantem festivalu) – práce v organizačním štábu na přípravě festivalu, 
v průběhu festivalu, ve výběrové komisi, v porotě národní soutěže multimediálních programů na 
CD-ROM. Do soutěže byly přihlášeny dva videoprogramy a tři multimediální programy z pro-
dukce AVTC. Videoprogram “Inteligentní dopravní systémy” získal cenu Nadání Josefa, Marie 
a Zdeňky Hlávkových, videoprogram “Tomografické zobrazovací metody v lékařství – CT” 
získal cenu MŠMT (medaile II. stupně), multimediální program “Lineární regrese” byl oceněn 
Čestným uznáním. 
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Prodej programů 
 

V roce 2002 bylo prodáno 426 kusů kazet s videoprogramy a 516 kusů programů na CD-ROM 
v celkovém objemu 129 712 Kč do PTL bylo předáno 1 000 kusů programu Matematika pro přijí-
mací zkoušky na ČVUT (CD) v celkovém objemu 100 000 Kč. 

 
Různé 
 

• Realizace prezentačního CD o AVTC – výběr ukázek, jejich digitalizace, zpracování prezentač-
ního programu. 

 

• Příprava nového vydání katalogu vyrobených programů (revize dat, úpravy textů, doplnění 
údajů, příprava pro tisk). 

 

• Průběžná aktualizace www stránek AVTC - adresa: http://web.cvut.cz/ph/avtc/ a Vydavatelství 
ČVUT. 

 

• Aktualizované vydání ceníku AVMM programů. 
 

• Postupná obnova matric programů vyrobených od roku 1993 (podle opotřebení). 
 

• Práce spojené se stěhováním části pracoviště.  
 

• Práce spojené s přípravou pracoviště na broušení a lakování oken. 
 

• Beseda se studenty 29. 11. 2002 – informace o AVTC + promítání prezentačního CD. 
 
Doplňková činnost 
 

• Statistika III na CD-ROM pro Institut Svazu účetních. 
 
12.3.4 Prodejna technické literatury (PTL) 
• Maloobchodní obrat (tržby) celkem            13 133 626,10 Kč 
• Prodej skript, monografií, výukových videoprogramů a CD-ROM  10 204 134,70 Kč 
• Prodej knih a ostatního sortimentu (DČ)             2 929 492,40 Kč 
 

Prodejna vedle své hlavní pracovní náplně zajišťuje i komplexní informační servis, připravuje 
podklady pro webovou prezentaci ČVUT (databáze skladované produkce) a podílí se na přípravě 
odborných nástrojů pro evidenci a kontrolu správnosti předávaných informačních podkladů pro 
plánování ediční činnosti. V součinnosti s jednotlivými fakultami provedla i vyřazení nadbytečných 
nevyužitých zásob skript. Ve spolupráci s oddělením Redakce a DTP zajišťovala prodej skript, 
monografií a výukových programů na dnech otevřených dveří jednotlivých fakult.  
Prodejna se věnuje rovněž zásilkovému prodeji a prodeji na faktury: 
• Prodané zboží na faktury         820 354 Kč 
• Prodané zboží na dobírku         112 030 Kč 
• Vnitropodnikové faktury         344 840 Kč 
• Celkem expedováno zboží za    1 277 224 Kč 
 

Propagací vlastní produkce Vydavatelství ČVUT tak zprostředkovává seznámení široké odborné 
i laické veřejnosti s vědeckým a pedagogickým potenciálem autorskému okruhu ČVUT. 
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13.  Rozvoj vysoké školy v roce 2002 
13.1  Investiční rozvoj vysoké školy 
Přehled čerpání investičních systémových výdajů a FRIM v roce 2002 na stavbách (v tis. Kč) 

z toho prostavěno v r. 2002 Fakulta / součást investiční 
náklady 

celkem ze SR z FRIM 

dokončeno 
akcí 

stavební 135 414 27 397 3 522 23 875 3 

strojní 32 359 16 954 2 059 14 895 3 

elektrotechnická 24 420 13 582 0 13 582 7 

jader.a fyz. inženýrská 22 389 8 475 3 393 5 082 1 

dopravní 30 163 22 735 14 973 7 762 2 

správa účel. zařízení 209 701 161 864 82 474 79 390  6 

rektorát 117 927  62 813 0 62 813 1 

celkem ČVUT 572 373 313 820 106 421 207 399 23 

 
Fakulta stavební 
 

Rozhodujícími akcemi byly dokončení rekonstrukce a modernizace nevyhovujících sociálních 
zařízení v budově A-D a zejména vestavba posluchárny v budově D. Pokračovala také příprava 
a zpracování další části projektové dokumentace pro náročnou akci Požární zajištění budov A-D, 
která bude v období leden 2003–2006 financována ze státního rozpočtu formou individuální dotace. 
 

Fakulta strojní  
 

Dokončila rekonstrukci a modernizaci pracovišť vedení fakulty a přináležejícího zázemí v pří-
zemí obj. A1 a C1 v Dejvicích a též rekonstrukci laboratoří v Dejvicích. Pokračovala v rekonstruk-
čních pracích na topení v areálu Karlovo nám. a na energetických zařízeních v areálu fakulty 
v Dejvicích. 
 
Fakulta elektrotechnická 
 

K nejdůležitějším akcím fakulty patřilo dokončení rekonstrukce části vnitřních prostor halových 
laboratoří, rekonstrukce fasády části A3 a rekonstrukce dalších poslucháren, učeben a laboratoří 
v částech A3, A4, B3 a C4 monobloku – všechno v Dejvicích. Fakulta všechny akce realizovala bez 
dotací ze SR. 
 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
 

Soustředila se na pokračování nástavby severního křídla a na rekonstrukci vnitřních prostor  části 
C v Trojanově ul. (akce vyvolaná zatopením pronajatých prostorů v Tróji), na vybudování parko-
viště před objektem FJFI v Děčíně a na realizaci první části požárních úseků v obj. v Trojanově 
ulici. 
 
Fakulta dopravní 
 

Vzhledem k tomu, že měla příslib a nakonec i dostala (i když opožděně) bezmála 15 mil. Kč do-
tací ze SR, práce na rekonstrukci objektů v Konviktské a Horské ul. se rozjely naplno. Zároveň 
financovala z vlastních prostředků vylepšení pracovních podmínek pedagogů i studentů instalace 
klimatizace a chlazení v objektu v Konviktské ulici. 
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Správa účelových zařízení 
 

Nejdůležitější akcí r. 2002 – i v rámci celého ČVUT – byla rekonstrukce vnitřních instalací 
(elektro, sanity, plynu), VZT, ÚT a komplexní rekonstrukce a modernizace gastronomického úseku 
v menze Strahov, na které bylo prostavěno 140,6 mil. Kč, na čemž se podílela systémová dotace 
69,7 mil. Kč a další prostředky získané úvěrem. ČVUT tak získala nejenom vysoce moderní vý-
robnu chlazených jídel, umožňující zásobování i ostatních menz v rámci školy, ale i zmodernizo-
vání výdeje stravy a zlepšení prostředí v jídelně objektu. 

Dalšími důležitými akcemi byly zejména rekonstrukce ÚT na blocích 1, 11, 12 a rekonstrukcí 
menzy vyvolaná rekonstrukce trafostanice TS 7881 – obě na Strahově. Menší finanční prostředky 
byly použity na zpracování projektové dokumentace a na nutné drobné stavební akce v areálu 
Strahov. 

Vzhledem k nedostatku vlastních prostředků z FRIM se nepokračovalo na další etapě 
rekonstrukce Technické menzy v Dejvicích. 

 
Rektorát ČVUT  
 

Byla komplexně dokončena 1. stavba sportovního areálu ČVUT Kotlářka – polyfunkční plocha, 
instalace elektrického osvětlení, 1. etapa sadových úprav, objekt šaten a také práce podmiňující 
zahájení 2. stavby v r. 2003, která bude obsahovat dvě hřiště pro plážový volejbal a nezbytné 
sadové a terénní úpravy. 

Na akci Přestavba těžkých laboratoří Juliska na sportovní zařízení se realizovaly potřebné 
průzkumné a projektové práce, vybudovaly dvě tělocvičny včetně bloku šaten se zázemím, přeložka 
vodovodu a kanalizace. 

 

13.1.1 Důležitější stavební akce plánované na realizaci v r. 2003  
F1   Požární zajištění budov A - D, Dejvice. 
 

F2   Rekonstrukce oken v monobloku Dejvice. 
I. část revitalizace areálu Karlovo nám. - budova A. 
 

F3   Další část rekonstrukce komplexu halových laboratoří. 
Pokračování v rekonstrukci fasádního pláště na monobloku Dejvice. 
 

F4   Dokončení nástavby severního křídla a požár. úseků v objektu na Trojanově ul. 
 

F5   Přípravné a projektové práce pro novou výukovou budovu FA, Dejvice. 
 

F6   Dokončení rekonstrukce posluch., soc. zařízení a výstavba výtahu, Konviktská ul. 
Dokončení výstavby laboratoří dopr. techniky, výtahu a rekonstrukce poslucháren, Horská 
ulice. 
 

SÚZ  Rekonstrukce Dejvické koleje na buňkový systém. 
Rekonstrukce instalací a střechy na koleji Orlík (Dimitrovova kolej). 
Rekonstrukce obvodového pláště Studentského domu, Dejvice (1. etapa). 
Rekonstrukce sportovišť na Strahově a v Podolí. 
 

R   Sportovní areál Kotlářka - 2. stavba, Dejvice. 
Dokončení přestavby TL Juliska na sportovní zařízení, Dejvice. 
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13.1.2 Přehled čerpání neinvestičních systémových výdajů v r. 2002 na opravy  
budov a staveb (v tis. Kč) 

Oprava budov a staveb ČVUT – I. část (8 akcí) 
(fakulty: F3, F4, F6) 

9 506 

Oprava budov a staveb ČVUT – II. část (8 akcí) 
(fakulty: F1, F5, F6) 

9 847 

Oprava budov a staveb ČVUT – III.část (6 akcí) 
(fakulta: F2 a SÚZ) 

9 936 

Oprava budov a staveb ČVUT – IV.část (8 akcí) 
(fakulta: F2 a SÚZ) 

9 988 

Oprava budov a staveb ČVUT – V.část (1 akce) 
(Rektorát ČVUT) 

419 

Celkem  39 696 

 
13.1.3 Čerpání investičních  systémových výdajů v r. 2002 v rámci projektu  
   FRVŠ - 333 320  

Rozvoj laboratoří a informační technologie 
(fakulty: F1, F2, F3, F4) 

8 312 

Inovace studijních programů 
(fakulty: F1, F2, F3, F4, F6 a Rektorát) 

2 130 

Celkem  10 442 

 
13.1.4 Čerpání investičních systémových výdajů v r. 2002 v rámci Transfor-

mačních a rozvojových programů pro VVŠ  
Zavádění nebo rozšiřov. inform. a komunikač. technologií do činností VVŠ  9 734 
(fakulta: FEL a VIC) 
 
13.1.5 Čerpání investičních  systémových výdajů v r. 2002 v rámci pod-

programu 333 328 - Obnova přístrojového a strojního vybavení  VŠ 
Obnova přístrojového a strojního vybavení ČVUT v Praze – 1. část 
(fakulty: F1, F3) 

8 071 

Obnova přístrojového a strojního vybavení ČVUT v Praze – 2. část 
(fakulty: F1, F4, F5, F6 a Rektorát) 

7 472 

Celkem  15 543 

 
13.2  Zapojení do projektů Fondu rozvoje vysokých škol  

Fond rozvoje vysokých škol představuje každoročně pro ČVUT významný zdroj finančních 
prostředků. V tabulce 13.2.1 jsou uvedeny počty udělených grantů FRVŠ v roce 2002 a přidělené 
finanční prostředky.  
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Tabulka 13.2.1: Projekty  FRVŠ v roce 2002 

Fakulta Počet přijatých 
projektů 

Přidělené IV 
tis. Kč 

Přidělené NIV 
tis. Kč 

Celkem 
tis. Kč 

F1 11 1 815 745 2 560 

F2 9 1 463 832 2 295 

F3 35 3 402 3 318 6 720 

F4 9 2 709 895 3 604 

F5 0 0 0 0 

F6 7 296 229 525 

VIC 2 99 308 407 

KÚ 0 0 0 0 

Σ ČVUT 73 9 784 6 327 16 111 
 

Tabulka 13.2.2 uvádí pro informaci počet přijatých projektů spolu s udělenými finančními 
prostředky sumárně za celé ČVUT v posledních pěti letech. 
 
Tabulka 13.2.2: Přehled o projektech FRVŠ na ČVUT v letech 1998–2002 

 
Rok 

Počet 
přijatých 
projektů 

Přidělené  
IV  

tis. Kč 

Přidělené  
NIV  

tis. Kč 

 
Σ 

tis. Kč 

Průměrná výše 
přísp. na 1 projekt 

tis. Kč 

1998 44 6 988 5 656 12 644 287,4 

1999 56 10 363 7 447 17 810 318,0 

2000 57 10 343 6 698 17 041 299,0 

2001 86 7 774 10 107 17 881 207,9 

2002 73 9 784 6 327 16 111 220,7 

 
13.3 Zapojení ČVUT v Rozvojových programech pro veřejné vysoké 

školy v roce 2002 
V roce 2001 byl systém financování vysokých škol doplněn o možnost zapojit se do rozvojových 

programů pro veřejné vysoké školy, které vypsalo MŠMT. ČVUT této možnosti využilo i v roce 
2002 a do těchto programů své rozvojové a transformační granty přihlásilo. 

 

Přehled o zapojení ČVUT v Rozvojových programech v minulém roce uvádějí následující dvě 
tabulky. 
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Tabulka 13.3.1: Zapojení ČVUT v Transformačních a rozvojových programech pro rok 2002  

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy  
Počet 

podaných 
projektů 

Počet 
přijatých 
projektů 

Přidělené fin. 
prostředky  

v tis. Kč 

Program rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz 
podpory realizace Boloňské deklarace a Program podpory 
vybraných studijních programů 

10 10 10 892 

Program podpory celoživotního vzdělávání 10 6 1 227 

Program podpory mezinárodní mobility studentů veřejných 
vysokých škol 1 1 2 380 

Program podpory studijních programů garantovaných VVŠ  
a realizovaných na VOŠ 0 0 0 

Program podpory rozvoje učitelských vzdělávacích programů  
a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2002 2 1 364 

CELKEM 23 18 14 863 

 
Tabulka 13.3.2: Zapojení ČVUT v Transformačních a rozvojových programech pro rok 2002- 

pokračování  

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy  
Počet podaných 

projektů 
Počet 

přijatých 
projektů 

Přidělené fin. 
prostředky  

v tis. Kč 

Program na podporu a rozvoj vzdělávací činnosti 2 (+1) 2 3 250 

Program na podporu zavádění nebo rozšiřování 
informačních a komunikačních technologií a metod do 
vzdělávací činnosti a do veřejné vysoké školy 

3 (+3) 3 32 000 

Program na podporu komplexního řešení technických 
požadavků stanovených obecně závaznými předpisy, nebo 
pokyny orgánů státní správy 

1 (+2) 1 2 276 

Program na podporu integrace zdravotně handicapovaných 
studentů do studia; vyrovnávání příležitostí přístupu ke 
studiu uchazečů z různě znevýhodněných sociálních skupin 

0 0 0 

Program podpory mezinárodní mobility studentů na základě 
mezinárodních smluv 1 1 20 

CELKEM 7 (+6) 7 37 546 
 

Čísla uvedená v závorce vyjadřují tu skutečnost, že spolu s projekty prioritními pro ČVUT byly 
podány ještě tzv. doplňkové projekty. 
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14.  Činnost Správní rady Českého vysokého učení 
technického v Praze 

V roce 2002 zasedala Správní rada Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen SR) 
jednou. Bylo to 9. zasedání, které se konalo ve středu 26. června 2002 s programem: 

 
1.  Schválení zápisu z 8. zasedání SR. 
2.  Výroční zpráva o činnosti za rok 2001.  
3.  Výroční zpráva o hospodaření za rok 2001. 
4.  Rozpočet na rok 2002. 
5.  Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT v Praze na období 2002–2003. 
6.  Dohoda o záměru a Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o dostavbě Vítězného náměstí v Praze 6. 
7.  Informace o připravovaném studiu zaměřeném na problematiku památkové péče v Telči. 
8. Program reprodukce majetku: a) Investiční program, 

  b) Rozvoj materiálně technické základny ČVUT. 
9. a) Darovací smlouva na kanalizační stoku ve prospěch Obce hl. města Prahy. Předmětná stoka 

bude zrealizována v souvislosti s výstavbou sportovního areálu Kotlářka. 
b) Věcné břemeno (nástěnné svítidlo a jedna připojovací skříňka veřejného osvětlení). 
c) Věcné břemeno (optický kabel). 

10. Zpráva o výstavbě sportovních areálů na Kotlářce a na Julisce. 
11. Informace o přípravě studijního programu “Biomedicínské inženýrství”. 
12. 295. výročí založení ČVUT v Praze. 
13. Výsledky šetření škodní komise ČVUT ve věci inventáře Masarykovy koleje.  
14.  Různé. 
 

Správní rada ČVUT v Praze nebyla schopna se usnášet (7 omluvených členů SR). Přítomní čle-
nové SR jednomyslně vyslovili souhlas s uspořádáním hlasování “per rollam” v souladu s článkem 
5, odstavcem 8, Statutu SR. 

 
K jednotlivým bodům programu přijali přítomní členové SR tato usnesení: 

• Výroční zpráva o činnosti za rok 2001.  
 

Usnesení: Správní rada bere Výroční zprávu o činnosti za rok 2001 na vědomí. 
  Usnesení bylo přijato jednomyslně. 
 

• Výroční zpráva o hospodaření za rok 2001. 
 

Usnesení: Správní rada bere Výroční zprávu o hospodaření za rok 2001 na vědomí. 
  Usnesení bylo přijato jednomyslně. 
 

• Rozpočet na rok 2002. 
 

Usnesení: Správní rada projednala rozpočet schválený Akademickým senátem ČVUT na jeho schů-
zi dne 19. června 2002 a se souhlasem ho vzala na vědomí. 

  Usnesení bylo přijato jednomyslně. 
 

• Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT v Praze na období 2002–2003. 
 

Usnesení: SR bere na vědomí předloženou aktualizaci Dlouhodobého záměru ČVUT. 
  Usnesení bylo přijato jednomyslně. 
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• Dohoda o záměru a Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o dostavbě Vítězného náměstí 
v Praze 6. 

 

Usnesení: SR nedoporučuje uzavření takové smlouvy mezi ČVUT a VŠCHT, ve které by bylo 
zakotveno uzavření kupní smlouvy až po uvolnění prostor, které ČVUT v budovách 
VŠCHT užívá. 

    Usnesení bylo přijato jednomyslně. 
 

• Darovací smlouva na kanalizační stoku ve prospěch Obce hl. města Prahy. Předmětná 
stoka bude zrealizována v souvislosti s výstavbou sportovního areálu Kotlářka. 

• Věcné břemeno (nástěnné svítidlo a jedna připojovací skříňka veřejného osvětlení). 
• Věcné břemeno (optický kabel). 
 

Usnesení: V souladu se stanoviskem Akademického senátu ČVUT v Praze, který problematiku 
smluv projednal a jejich uzavření schválil na svém zasedání 15. června 2002, souhlasí 
Správní rada s vydáním předběžných písemných souhlasů s uzavřením výše uvedených 
smluv tak, jak to vyžaduje písm. a) odst.1 §15 zákona č. 111/1998 Sb. 

     Usnesení bylo přijato jednomyslně. 
 

Protože v korespondenčním hlasování vyslovil potřebný počet členů SR souhlas s vydáním před-
chozích písemných souhlasů, oznámil dne 7. srpna 2002 předseda SR prof. JUDr. Karel Malý, 
DrSc., rektorovi ČVUT písemně jejich vydání. 
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