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1. Úvod

1. Úvod
Zpráva o činnosti Českého vysokého učení technického v Praze za rok 2003 shrnuje hlavní
aktivity školy v tomto 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 jejich představiteli podle
stanovené osnovy.
ČVUT v Praze se považuje za technickou univerzitu výzkumného typu, neboť přes velký počet
studentů a patřičnou pedagogickou činnost má rozsáhlé vědecko-výzkumné aktivity v oblastech
základního i aplikovaného výzkumu, propracovaný systém doktorské výuky s velkým počtem
doktorandů a absolventů doktorského studia a odpovídající publikační výstupy. Vedení školy, fakult
a vysokoškolských ústavů (obměněná začátkem roku vzhledem k novému funkčnímu období)
usilovala o naplňování těchto aktivit v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT a jeho aktualizací
pro rok 2003.
V roce 2003, 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 kvalifikační struktury pracovníků školy byl opětovně upraven mzdový předpis ČVUT a zvýšeny mzdy
všech zaměstnanců školy. Již čtvrtým rokem získali akademičtí pracovníci mladší než 35 let pravidelný zvláštní příplatek. Doplňování akademických i ostatních pracovníků mladými talentovanými
lidmi zůstává aktuální a trvalou prioritou školy i jejích součástí. Stejně jako v roce 2002 byla pro
rozdělování finančních prostředků součástem školy použita beze změny alokační formule MŠMT,
takže každá součást dostala prostředky ze státní dotace úměrně jejím výkonům podle pravidel
MŠMT.
V oblasti pedagogické byly dokončeny rozsáhlé práce a přípravy související se strukturovaným
studiem v souladu s Boloňskou deklarací, Dlouhodobým záměrem MŠMT a Dlouhodobým záměrem školy. Na všech fakultách bylo v akademickém roce 2003/04 zahájeno, popř. již probíhá,
bakalářské studium v rámci trojstupňového systému vzdělávání (bakalářské, magisterské, doktorské). Bakalářská studia byla znovu otevřena též na Masarykově ústavu vyšších studií (Specializace
v pedagogice a Učitelství odborných předmětů) a po úspěšné akreditaci nového bakalářského
programu byla zahájena výuka i na Ústavu biomedicínského inženýrství (obor Biomedicínská a klinická technika). Na většině fakult se uskutečňuje akreditované vzdělávání rovněž v anglickém
jazyce. S přechodem na strukturované studium vzrostla důležitost systematického hodnocení a řízení kvality pedagogického procesu, jehož základem je zajištění zpětné vazby pomocí jednotných
anket studentů. Škola se trvale snaží vytvářet příznivé mikroklima jak pro studenty, tak pro všechny
pracovníky školy. Počet studentů ČVUT od akademického roku 2000/01 překračuje 20 000 a zájem
o studium na všech fakultách přesahuje jejich kapacitní možnosti. Počet studentů na všech fakultách
v akademickém roce 2003/04 opětovně narostl, oproti předcházejícímu roku v průměru téměř o 3 %
(na 22 878). V roce 2003 se přihlásilo ke studiu na ČVUT 13 698 uchazečů, přijato bylo 8 895 studentů, avšak zapsalo se jich pouze 6 279. Počet úspěšných absolventů ČVUT (v bakalářském a magisterském studiu) dosáhl v roce 2003 počtu 1 981, což je o 6 % více než v roce 2002. V posledních
letech dochází na všech fakultách k výraznému nárůstu počtu studujících cizinců. Ve srovnání s minulým rokem činí celkový nárůst 14 %, ve srovnání s akademickým rokem 2000/01 je téměř dvojnásobný (nárůst 94 %). Celkově studuje na ČVUT 963 cizinců (nejvíce, 449, na Fakultě elektrotechnické). Univerzita však usiluje o další výrazné zvýšení počtu zahraničních studentů. V souladu
s dlouhodobým záměrem byla značná pozornost věnována rozvoji distančního a e-learning vzdělávání. Jeho podporou a zajištěním multimediálních projektů se zabývá Centrum podpory výuky při
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Vydavatelství ČVUT. Studentům poskytuje potřebné poradenské služby Centrum informačních
a poradenských služeb.
Neméně 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 MPO, výzkumná
centra ČVUT, zahraniční spolupráce, prestižní publikace a provázání výzkumu s praxí. Stejně jako
v předchozím roce bylo i v roce 2003 jednou z hlavních součástí vědecké a výzkumné činnosti
řešení výzkumných záměrů, které představují nejvýznamnější část institucionálního financování
vědy. Celkem bylo řešeno 31 výzkumných záměrů. Na vědeckých výkonech školy se významně
podílela tři výzkumná centra MŠMT (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 2003 pokračovala činnost dvou výzkumných center
ČVUT (Výzkumné centrum průmyslového dědictví a Ústav technické a experimentální fyziky)
a nově založeného Centra pro radiochemii a radiační chemii. Vědecká aktivita pracovníků ČVUT
byla v roce 2003 opětovně podpořena finančním oceněním nejlepších jednotlivců i tvůrčích
kolektivů. V roce 2003 došlo rovněž k významnému nárůstu publikační aktivity, ve srovnání
s předcházejícím rokem v celkových počtech o 11 % (podle databáze RIV o 2,4 %). Poněkud
problematickou oblastí je úspěšnost doktorského studia, i když se počet jeho absolventů neustále
zvyšuje (oproti předchozímu roku o 13 %). Ke zvýšení transferu výsledků vědecko-výzkumné
činnosti do praxe se dále doplňoval nabídkový katalog ČVUT na webových stránkách. ČVUT se
intenzivně věnovalo otázce založení inkubátoru vědeckého parku. Jeho umístění se však v průběhu
roku 2003 nepodařilo uspokojivě vyřešit.
V oblasti mezinárodní spolupráce ČVUT opět zvýšilo počty výměn studentů v rámci programu
Socrates/Erasmus (vycestovalo 259 studentů, tj. o 9 % více než v roce 2002, přijato bylo 157 studentů, tj. o 7 % více než v roce 2002). Významnou aktivitou se stává program ATHENS, spočívající ve spolupráci 20 významných evropských technických univerzit a nabízející týdenní výměnné
intenzivní kurzy studentům vyšších ročníků. V jeho rámci přijalo ČVUT 69 zahraničních studentů
a 52 vyslalo do zahraničí. Další významný podíl na mobilitě studentů i pracovníků má program
CEEPUS. V roce 2003 se ČVUT zapojilo do sdružení TIME, umožňující studentům získání
dvojitých diplomů (double degrees). Celková mobilita pracovníků v roce 2003 zůstala zhruba na
loňské úrovni (2 495 výjezdů, počet přijetí se zvýšil na 1 320). Počty studentů a pracovníků vyjíždějících do zahraničí nebo přijíždějících na ČVUT v rámci přímé spolupráce, popř. na vládní
stipendia, zůstává v posledních letech setrvalý. ČVUT trvale rozšiřuje počet smluv dvoustranné
spolupráce s významnými světovými univerzitami, v roce 2003 jejich počet vzrostl na 73.
ČVUT trvale věnuje mimořádnou pozornost a značné finanční prostředky rozvoji informačních
a komunikačních technologií. V počítačové síti ČVUT je zapojeno kolem 16 tisíc počítačů (z toho
více než 6 tisíc počítačů na studentských kolejích) a jejím prostřednictvím jsou pracovníci školy
a studenti připojeni k celosvětovým informačním zdrojům. Výpočetní a informační centrum
zabezpečuje trvalý růst kvality a rychlosti připojení. V roce 2003 se podařilo dokončit kompletní
přestavbu páteřní sítě ČVUT na gigabitovou technologii. Zároveň došlo k výraznému rozšíření
celoškolského informačního systému budovaného v třívrstvé otevřené architektuře, s využitím
platformy Oracle. IS ČVUT je založen na komponentách pokrývajících jednotlivé činnosti vysoké
školy. Jedná se o komponenty: Finanční informační systém, Pracovníci, mzdy a sociální věci,
Komponenta studium, Věda, výzkum a vnější styky, Soustředěná správa uživatelů, Matrika
studentů, Databáze CARD, GTMajetek a intranetová komponenta Inforek. Komponenty KOS
a VVVS pracují ve webovém prostředí. V oblasti informačních zdrojů byly propojeny dokumentografické databáze a rozšířena nabídka elektronických informačních zdrojů s možností získání plného textu žádaných dokumentů. Výpočetní a informační centrum udržovalo provoz superpočítačo-
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vého komplexu, zajistilo kampusovou licenci Microsoft pro následující tříleté období a prodloužilo
nebo instalovalo nové verze řady licenčních programů pro náročné uživatele.
V oblasti výstavby byla trvalá pozornost věnována přípravám výstavby nové budovy Fakulty
architektury a akademicko-komerčního centra na Vítězném náměstí. V roce 2003 byly realizovány
významné investice (např. rekonstrukce v areálech Karlovo náměstí, rekonstrukce koleje Orlík, přestavba areálu Juliska, dokončení sportovišť Kotlářka, Podolí, Strahov, příprava požárního zabezpečení Fakulty stavební apod.). Podrobnější údaje jsou uvedeny v kapitole 14.
Vedení ČVUT věnuje všem výše uvedeným záležitostem i aktivitám trvalou pozornost,
spolupracuje úzce s Akademickým senátem univerzity i jeho komisemi, pravidelně informuje
akademickou obec o svých aktivitách i námětech k dalšímu rozvoji. Zejména se soustřeďuje na
kvalitu veškeré činnosti univerzity, a proto požádalo o mezinárodní evaluaci ČVUT Asociací
evropských univerzit (EUA). Evaluace byla zahájena v září 2003 a bude ukončena v akademickém
roce 2003/04. Vedení ČVUT věří, že aktivity celé školy vedou k posílení ČVUT jako největší
technické univerzity v naší republice i významné výzkumné univerzity v evropském měřítku.
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2. Organizační schéma ČVUT
Struktura ČVUT a jeho součástí je dána Statutem ČVUT, statuty jednotlivých fakult a organizačními řády ostatních součástí školy. Součástmi ČVUT jsou fakulty, vysokoškolské ústavy, jiná
pracoviště a účelová zařízení.

2.1 Fakulty
Fakulta stavební
Fakulta strojní
Fakulta elektrotechnická
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Fakulta architektury
Fakulta dopravní

(FSv, F1)
(FS, F2)
(FEL, F3)
(FJFI, F4)
(FA, F5)
(FD, F6)

2.2 Vysokoškolské ústavy
Kloknerův ústav
Masarykův ústav vyšších studií
Ústav biomedicínského inženýrství

(KÚ, Ú1)
(MÚVS, Ú2)
(ÚBMI, Ú3)

2.3 Jiná pracoviště
Výpočetní a informační centrum
Technologické a inovační centrum
Výzkumné centrum průmyslového dědictví
Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Centrum pro radiochemii a radiační chemii
Útvar výstavby a investiční činnosti ČVUT

(VIC, P1)
(TIC, P3)
(VCPD, P4)
(ÚTEF, P5)
(CRRC, P6)
(ÚVIČ, P7)

2.4 Účelová zařízení
Rektorát ČVUT
Správa účelových zařízení
Vydavatelství ČVUT

(R ČVUT, Z1)
(SÚZ, Z2)
(VD, Z3)

Celková struktura ČVUT a jeho orgánů je uvedena na obr. 2.1.
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Obr. 2.1:
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3. Složení orgánů ČVUT
Podle § 7 zákona č. 111/1998 Sb. jsou samosprávnými akademickými orgány ČVUT Akademický senát ČVUT, rektor ČVUT, Vědecká rada ČVUT a Disciplinární komise ČVUT. Dalšími
orgány ČVUT jsou Správní rada ČVUT a kvestor ČVUT. Složení těchto orgánů v roce 2003 bylo
následující:

3.1 Akademický senát ČVUT
doc. Ing. Jaromír SODOMKA, CSc., předseda
doc. RNDr. Jaroslav ČERNÝ, CSc., místopředseda (zaměstnanec)
Ing. David BÁRTA, místopředseda (student)
Členové AS - akademičtí pracovníci
Ing. Jaroslava BABÁNKOVÁ
prof. Ing. Jiří BÍLA, DrSc.
doc. Ing. Jan BÍLEK, CSc.
doc. RNDr. Jiří DEMEL, CSc.
prof. 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. arch. Ivan KAPLAN
doc. Ing. Ivo KVASNIČKA, CSc.
prof. Ing. arch. Ladislav LÁBUS
doc. Ing. Rudolf POHL, CSc.
doc. PhDr. Jiří SEMRÁD, CSc.
Ing. Ivo ŠIMŮNEK, CSc.
prof. Mgr. Jan TOMAN, DrSc.
Mgr. Dušan VOPÁLKA, CSc.
Členové AS - studenti
Bc. Radek DOBIÁŠ
Lukáš FILIP
Ing. Martin HAWELKA
Michal HOŠEK
Ing. Marta KOPINCOVÁ
Čestmír KŘÍŽ
Libor LACINA
David MUSIL
Hana SEDMIDUBSKÁ
Ing. Martin SOUKUP
Ing. Miroslav SÝKORA
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 (zemřel 4. 9. 2003)
prof. Ing. Ladislav MUSÍLEK, CSc. – pro vědeckou a výzkumnou činnost
prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc. – pro zahraniční styky
prof. Ing. František VEJRAŽKA, CSc. – pro vnější vztahy
prof. Ing. Josef MACHÁČEK, DrSc. – pro rozvoj ČVUT
prof. Ing. arch. Arnošt NAVRÁTIL, CSc. – pro výstavbu a investiční činnost ČVUT
(od 1. 12. 2003 prof. Ing. arch. Petr URLICH, CSc.)

3.3 Vědecká rada ČVUT
Interní členové:
prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc., předseda
prof. Ing. Zdeněk BITTNAR, DrSc.
prof. Ing. Miloslav HAVLÍČEK, DrSc.
prof. Ing. Václav HLAVÁČ, CSc.
prof. Ing. Milan HOLICKÝ, DrSc.
prof. Ing. Josef JÍRA, CSc.
doc. Ing. Tomáš KLEČKA, CSc.
prof. RNDr. Karel KOZEL, DrSc.
prof. Ing. Vladimír KUČERA, DrSc. Dr.h.c.
prof. Ing. arch. Ladislav LÁBUS
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.
prof. Ing. Adolf PATERA, DrSc. (zemřel 17. 10. 2003)
prof. Ing. Vladimír STEJSKAL, CSc. (zemřel 4. 9. 2003)
prof. Ing. Jiří ŠEJNOHA, DrSc.
prof. Ing. arch. Vladimír ŠLAPETA, DrSc.
prof. Ing. Jan UHLÍŘ, CSc.
prof. Ing. František VEJRAŽKA, CSc.
prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc.
prof. Ing. Miroslava VRBOVÁ, CSc.
prof. Ing. Petr ZUNA, CSc. D.Eng.h.c.
Externí členové:
prof. Dr. Ing. Vladimír BLAŽEK
Ing. Miloš DRDÁCKÝ, DrSc.
prof. Ing. Jiří KAZELLE, CSc.
Ing. Vratislav KULHÁNEK
prof. Ing. arch. Miroslav MASÁK
Ing. Vladimír NEKVASIL, DrSc.
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prof. Ing. Jiří NIEDERLE, DrSc.
prof. Ing. Aleš PROCHÁZKA, CSc.
plk. prof. Ing. Václav PŘENOSIL, CSc.
pplk. doc. Ing. Jiří SOBOTÍK, CSc.
prof. MUDr. Štěpán SVAČINA, DrSc.
doc. PhDr. Michal ŠOBR
prof. Ing. Radim VLČEK, CSc.
prof. Ing. Zdeněk VOSTRACKÝ, DrSc.
prof. RNDr. Jiří ZLATUŠKA, CSc.

3.4 Disciplinární komise ČVUT
doc. 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. Petr HUTLA
Ing. Bořivoj KAČENA
Ing. Pavel KAFKA, CSc.
Ing. arch. Jan KASL
Ing. Vladimír KOLMAN
Ivo MATHÉ
Ing. Václav MATYÁŠ
Ing. Jaroslav MÍL, M.B.A.
JUDr. Jana PEŠKOVÁ
Ing. Václav PETŘÍČEK, CSc.
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
Pedagogická činnost je hlavní činností školy. Snahou vedení ČVUT je těsně propojit pedagogickou činnost s činností vědeckou a výzkumnou tak, aby byl naplněn dlouhodobý záměr růstu
ČVUT jako výzkumné univerzity.

4.1 Studijní programy
Přehled studijních programů uskutečňovaných na ČVUT v roce 2003 uvádějí tabulky 4.1.1 a 4.1.2.
Tabulka 4.1.1: Počty studijních programů a oborů ČVUT
Kód skupiny
kmenových
oborů

Skupiny oborů

bak.

mag.

dokt.

16/74

9/52

0

0

1/1

9/52

39/167

Technické vědy
a nauky

21 až 39

13/40

Pedagogika,
učitelství

75

1/1

Celkem

Σ

Studijní programy/obory

14/41

16/74

38/166

Tabulka 4.1.2: Přehled o akreditovaných studijních programech na ČVUT
(stav k 31. 12. 2003)
fakulta/
ústav

bakalářský
studijní program

obory

magisterský
studijní program

obory

doktorský
studijní program

obory

F1

5

11

3+9*

10 + 23*

2

9

F2

1

6

1+1*

13 + 13*

1

14

F3

2

8

1+2*

12 + 24*

1

15

F4

1

5

1+1*

5 + 5*

1

5

F5

1

1

1+1*

2 + 1*

1

4

F6

2

8

1+2*

4 + 8*

2

3

MÚVS

1

1

0

0

0

0

KÚ

0

0

0

0

1

2

ÚBMI

1

1

0

0

0

0

ČVUT

14

41

8+16*

46 + 74*

9

52

*magisterský studijní program (obor) navazující na bakalářský studijní program
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Tabulka 4.1.3: Seznam akreditovaných studijních programů ČVUT
1)

Studijní program: B - bakalářský, N - magisterský navazující na bakalářský, M - magisterský,
P - doktorský.
2)
Čísla v závorkách označují standardní dobu studia v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program.
3)
Forma studia: P – prezenční, D – distanční, K – kombinovaná; A – studijní programy (studijní
obory) akreditované v anglickém jazyce (Pozn.: programy A na F3, F4, F5, F6 jsou akreditované
v češtině i v angličtině).
Fakulta stavební
Standardní doba studia
v ak. rocích2)

Studijní
program1)

Název
studijního
programu

Kód
KKOV

Název studijního
oboru

Platnost

B 3647

Stavebnictví

3647R005

Realizace pozemních a inženýrských staveb

20. 7. 06

3,5

P

3647R007

Stavební
management

20. 7. 06

3,5

P

3647R012

Informační
systémy ve
stavebnictví

15. 8. 10

4,0

P

3904R007

Inženýrství životního prostředí

15. 8. 10

4,0

P

3647R013

Konstrukce
a dopravní stavby

15. 8. 10

4,0

P

3608R008

Konstrukce
pozemních staveb

15. 8. 10

4,0

P

3647R014

Management
a ekonomika ve
stavebnictví

15. 8. 10

4,0

P

3647R015

Vodní
hospodářství
a vodní stavby

15. 8. 10

4,0

P

B 3607

Stavební
inženýrství

B

M(N)

P

FS3)

B 3648

Civil
Engineering

3647R016

Building
Structures

15. 8. 10

4,0

PA

B 3646

Geodézie
a kartografie

3646R003

Geodézie
a kartografie

15. 8. 10

4,0

P

B 3502

Architektura
a stavitelství

3501R011

Architektura
a stavitelství

15. 11. 07

4,0

P

M(N)3607

Stavební
inženýrství

3608T003

Pozemní stavby
a konstrukce

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

5,5
(3,0)

P
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M(N)3607

Stavební
inženýrství

3607T010

Konstrukce
a materiál

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

5,5
(3,0)

P

3607T009

Konstrukce
20. 7. 10 (20. 7. 05)
a dopravní stavby

5,5
(3,0)

P

3607T027

Vodní hospodář- 20. 7. 10 (20. 7. 05)
ství a vodní
stavby

5,5
(3,0)

P

3904T007

Inženýrství život- 20. 7. 10 (20. 7. 05)
ního prostředí

5,5
(3,0)

P

3607T014

Podnikání a říze- 20. 7. 10 (20. 7. 05)
ní ve stavebnictví

5,5
(3,0)

P

3902T034

Systémové inže- 20. 7. 10 (20. 7. 05)
nýrství ve stavebnictví a investiční
výstavbě

5,5
(3,0)

P

3607T011

Management
a ekonomika

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

5,5
(3,0)

P

M(N)3646

Geodézie
a kartografie

3646T003

Geodézie
a kartografie

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

5,5
(3,0)

P

M(N)3608

Pozemní
stavby
a architektura

3608T002

Pozemní stavby
a architektura

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

6,0
(3,0)

P

N 3607

Stavební
inženýrství

3607T032

Informační
systémy ve
stavebnictví

15. 8. 05

(1,5)

P

3904T007

Inženýrství životního prostředí

15. 8. 05

(1,5)

P

3607T009

Konstrukce
a dopravní stavby

15. 8. 05

(1,5)

P

3608T008

Konstrukce
pozemních staveb

15. 8. 05

(1,5)

P

3607T011

Management
a ekonomika ve
stavebnictví

15. 8. 05

(1,5)

P

3607T033

Projektový
management
a inženýring

15. 8. 05

(1,5)

P

3607T027

Vodní hospodářství a vodní
stavby

15. 8. 05

(1,5)

P

N 3646

Geodézie
a kartografie

3646T003

Geodézie
a kartografie

15. 8. 05

(1,5)

P

N 3649

Budovy
a prostředí

3608T006

Budovy
a prostředí

15. 8. 05

(1,5)

P

N 3502

Architektura
a stavitelství

3501T011

Architektura
a stavitelství

15. 11. 06

(2,0)

P
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N 3650

Buildings and
Environment

3608T007

Buildings and
Environment

15. 8. 05

(1,5)

PA

N 3648

Civil
Engineering

3607T030

Building
Structures

15. 8. 05

(1,5)

PA

3607T031

Computational
Engineering in
Advanced Design

15. 8. 05

(1,5)

PA

1604V001

Aplikovaná a krajinná ekologie

20. 7. 05

3,0

PK

3608V001

Pozemní stavby

20. 7. 09

3,0

PK

3607V009

Konstrukce
a dopravní stavby

20. 7. 09

3,0

PK

3607V027

Vodní hospodářství a vodní
stavby

20. 7. 09

3,0

PK

3607V004

Ekonomika
a řízení ve
stavebnictví

20. 7. 09

3,0

PK

3607V034

Matematika ve
stavebním
inženýrství

20. 7. 09

3,0

PK

3902V034

Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční
výstavbě

20. 7. 05

3,0

PK

3911V005

Fyzikální
a materiálové
inženýrství

20. 7. 09

3,0

PK

3646V003

Geodézie
a kartografie

20. 7. 09

3,0

PK

P 3607

P 3646

Stavební
inženýrství

Geodézie a
kartografie
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Fakulta strojní
Standardní doba studia
v ak. rocích

Studijní
program

Název
studijního
programu

Kód
KKOV

Název studijního
oboru

Platnost

B 2341

Strojírenství

2301R001

Dopravní a manipulační technika

27. 2. 09

4,0

PK

3901R003

Aplikovaná mechanika pro bakaláře

27. 2. 09

4,0

PK

2612R022

Informační a automatizační technika

27. 2. 09

4,0

PK

3904R024

Technika životního
prostředí, tepelná
a procesní technika

27. 2. 09

4,0

PK

2301R033

Výrobní technika

27. 2. 09

4,0

PK

2303R009

Strojírenská technologie a management

15. 11. 09

4,0

PK

3909T003

Procesní inženýrství 1. 4. 11 (1. 4. 07)

5,5
(2,0)

PK

3901T029

Inženýrská mechani- 1. 4. 11 (1. 4. 07)
ka a mechatronika

5,5
(2,0)

PK

M(N)2301
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Strojní
inženýrství

Bc. M (N)

P

FSA

2301T004

Letadlová technika

1. 4. 11 (1. 4. 07)

5,5
(2,0)

PK

3901T008

Biomedicínské
a rehabilitační
inženýrství

1. 4. 11 (1. 4. 07)

5,5
(2,0)

PK

3911T011

Materiálové
inženýrství

1. 4. 11 (1. 4. 07)

5,5
(2,0)

PK

2301T026

Technika životního
prostředí

1. 4. 11 (1. 4. 07)

5,5
(2,0)

PK

2302T006

Energetické stroje
a zařízení

1. 4. 11 (1. 4. 07)

5,5
(2,0)

PK

2301T034

Přístrojová a řídící
technika

1. 4. 11 (1. 4. 07)

5,5
(2,0)

PK

2301T001

Dopravní a manipulační technika

1. 4. 11 (1. 4. 07)

5,5
(2,0)

PK

2302T039

Výrobní stroje
a zařízení

1. 4. 11 (1. 4. 07)

5,5
(2,0)

PK

2305T003

Řízení a ekonomika 1. 4. 11 (1. 4. 07)
podniku

5,5
(2,0)

PK

3902T027

Matematické mode- 1. 4. 11 (1. 4. 07)
lování v technice

5,5
(2,0)

PK

3909T008

Výrobní inženýrství 1. 4. 11 (1. 4. 07)

5,5
(2,0)

PK
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P 2301

Strojní
inženýrství

3911V011

Materiálové
inženýrství

27. 2. 09

3,0

PK

2302V004

Dopravní stroje
a zařízení

27. 2. 09

3,0

PK

2302V039

Výrobní stroje
a zařízení

27. 2. 09

3,0

PK

2302V006

Energetické stroje
a zařízení

27. 2. 09

3,0

PK

3909V004

Procesní technika
a zpracovatelské
systémy

27. 2. 09

3,0

PK

2303V002

Strojírenská
technologie

27. 2. 09

3,0

PK

2301V024

Technika prostředí

27. 2. 09

3,0

PK

2301V010

Přesná mechanika
a optika

27. 2. 09

3,0

PK

3901V024

Mechanika tuhých
a poddajných těles
a prostředí

27. 2. 09

3,0

PK

3901V010

Biomechanika

27. 2. 09

3,0

PK

3901V028

Termomechanika
a mechanika tekutin

27. 2. 09

3,0

PK

2612V045

Technická
kybernetika

27. 2. 09

3,0

PK

3901V020

Matematické
a fyzikální
inženýrství

9. 4. 09

3,0

PK

2305V003

Řízení a ekonomika
podniku

9. 4. 05

3,0

PK
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Fakulta elektrotechnická
Studijní
program

Název studijního
programu

Kód KKOV

B 2612

Elektrotechnika
a informatika

M(N)2612

54

Elektrotechnika
a informatika

Standardní doba studia
v ak. rocích

Název studijního
oboru

Platnost

2642R005

Silnoproudá
elektrotechnika

30. 9. 08

3,5

PKA

2612R018

Elektronika
a sdělovací technika

30. 9. 08

3,5

PKA

2612R029

Kybernetika
a měření

30. 9. 08

3,5

PKA

2612R051

Výpočetní technika

30. 9. 08

3,5

PKA

2642R005

Silnoproudá
elektrotechnika

30. 9. 08

3,0

PKA

2612R018

Elektronika
a sdělovací technika

30. 9. 08

3,0

PKA

2612R029

Kybernetika
a měření

30. 9. 08

3,0

PKA

2612R051

Výpočetní technika

30. 9. 08

3,0

PKA

2642T004

Elektrické stroje,
přístroje a pohony

30. 9. 10
(30. 9. 06)

5,5
(2,5)

PKA

3907T001

Elektroenergetika

30. 9. 10
(30. 9. 06)

5,5
(2,5)

PKA

2602T012

Technologické
systémy

30. 9. 10
(30. 9. 06)

5,5
(2,5)

PKA

2612T015

Elektronika

30. 9. 10
(30. 9. 06)

5,5
(2,5)

PKA

2601T010

Radioelektronika

30. 9. 10
(30. 9. 06)

5,5
(2,5)

PKA

2601T013

Telekomunikační
technika

30. 9. 10
(30. 9. 06)

5,5
(2,5)

PKA

2601T003

Měření a přístrojová
technika

30. 9. 10
(30. 9. 06)

5,5
(2,5)

PKA

2612T045

Technická
kybernetika

30. 9. 10
(30. 9. 06)

5,5
(2,5)

PKA

2612T051

Výpočetní technika

30. 9. 10
(30. 9. 06)

5,5
(2,5)

PKA

2608T001

Ekonomika a řízení
elektrotechniky
a energetiky

30. 9. 10
(30. 9. 06)

5,5
(2,5)

PKA

Bc.

M(N)

P

FSA
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M(N)2612

N 2612

P 2612

Elektrotechnika
a informatika

Elektrotechnika
a informatika

Elektrotechnika
a informatika

3901T009

Biomedicínské
inženýrství

31. 10. 10
(31. 10. 06)

5,5
(2,5)

PKA

2612T031

Letecké informační
a řídící systémy

30. 9. 10
(30. 9. 06)

5,5
(2,5)

PKA

2612T015

Elektronika

30. 9. 06

(2,0)

PKA

2608T001

Ekonomika a řízení
elektrotechniky
a energetiky

30. 9. 06

(2,0)

PKA

2612T029

Kybernetika
a měření

30. 9. 06

(2,0)

PKA

2642T005

Silnoproudá
elektrotechnika

30. 9. 06

(2,0)

PKA

2601T014

Telekomunikace
a radiotechnika

30. 9. 06

(2,0)

PKA

2612T051

Výpočetní technika

30. 9. 06

(2,0)

PKA

2612T015

Elektronika

30. 9. 06

(3,0)

PKA

2608T001

Ekonomika a řízení
elektrotechniky
a energetiky

30. 9. 06

(3,0)

PKA

2612T029

Kybernetika
a měření

30. 9. 06

(3,0)

PKA

2642T005

Silnoproudá
elektrotechnika

30. 9. 06

(3,0)

PKA

2601T014

Telekomunikace
a radiotechnika

30. 9. 06

(3,0)

PKA

2612T051

Výpočetní technika

30. 9. 06

(3,0)

PKA

1701V011

Fyzika plazmatu

30. 9. 08

3,0

PKA

2609V001

Akustika

30. 9. 06

3,0

PKA

3901V021

Matematické
inženýrství

30. 9. 10

3,0

PKA

2642V004

Elektrické stroje,
přístroje a pohony

30. 9. 06

3,0

PKA

3907V001

Elektroenergetika

30. 9. 06

3,0

PKA

2612V015

Elektronika

30. 9. 10

3,0

PKA

2602V009

Elektrotechnologie
a materiály

30. 9. 10

3,0

PKA

2601V006

Měřicí technika

30. 9. 10

3,0

PKA

2601V010

Radioelektronika

30. 9. 10

3,0

PKA

2608V003

Řízení a ekonomika
podniku

30. 9. 06

3,0

PKA

3902V035

Umělá inteligence
a biokybernetika

30. 9. 10

3,0

PKA
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P 2612

Elektrotechnika
a informatika

2612V042

Řídicí technika
a robotika

30. 9. 10

3,0

PKA

2601V013

Telekomunikační
technika

30. 9. 06

3,0

PKA

2602V013

Teoretická
elektrotechnika

30. 9. 10

3,0

PKA

2612V025

Informatika
a výpočetní technika

30. 9. 10

3,0

PKA

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Standardní doba
studia v ak. rocích

Studijní
program

Název studijního
programu

Kód
KKOV

Název studijního
oboru

Platnost

B 3913

Aplikace
přírodních věd

3901R021

Matematické
inženýrství

31. 8. 08

3,0

P

3902R023

Inženýrská
informatika

31. 8. 08

3,0

P

3901R016

Jaderné
inženýrství

31. 8. 08

3,0

P

3901R012

Fyzikální
inženýrství

31. 8. 08

3,0

P

3901R015

Jaderně chemické
inženýrství

31. 5. 06

3,0

P

3901T021

Matematické
inženýrství

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

5,0
(3,0)

PA

3902T023

Inženýrská
informatika

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

5,0
(3,0)

PA

3901T016

Jaderné
inženýrství

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

5,0
(3,0)

PA

3901T012

Fyzikální
inženýrství

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

5,0
(3,0)

PA

3901T015

Jaderně chemické
inženýrství

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

5,0
(3,0)

PA

3901V021

Matematické
inženýrství

31. 5. 10

3,0 PKA

3901V016

Jaderné
inženýrství

31. 5. 10

3,0 PKA

3901V012

Fyzikální
inženýrství

31. 5. 10

3,0 PKA

1403V001

Analytická chemie

31. 5. 04

3,0 PKA

1408V001

Jaderná chemie

31. 5. 06

3,0 PKA

M(N)3913

P 3913
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Aplikace
přírodních věd

Bc. M(N)

P

FSA
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Fakulta architektury
Standardní doba studia
v ak. rocích

Studijní
program

Název studijního
programu

Kód
KKOV

Název studijního
oboru

Platnost

B 3501

Architektura
a urbanismus

3501R002

Architektura

30. 9. 08

M(N)3501

Architektura
a urbanismus

3501T002

Architektura

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

6,0
(2,0)

PA

3501T005

Prostorové
plánování

15. 8. 10

6,0

P

3501V007

Teorie architektonické tvorby

15. 8. 10

3,0

PK

3501V010

Urbanismus a územní plánování

15. 8. 10

3,0

PK

3501V004

Dějiny architektury a rekonstrukce památek

15. 8. 10

3,0

PK

3501V003

Architektura a pozemní stavitelství

30. 9. 06

3,0

PK

P 3501

Architektura
a urbanismus

Bc.

M(N)

P

FSA

3,0

P

Fakulta dopravní
Studijní
program
B 3709

B 3710

Název studijního
programu

Kód
KKOV

Standardní doba studia
v ak. rocích

Název studijního
oboru

Platnost

Dopravní techno- 3708R013
logie a spoje

Logistika v dopravě
a telekomunikacích

15. 8. 07

3,5

PK

3708R030

Profesionální pilot

1. 2. 06

3,5

P

Automatizace
a informatika

15. 8. 08

4,0

PK

Dopravní systémy
a technika

15. 8. 08

4,0

PK

3708R031

Letecká doprava

15. 8. 08

4,0

PK

3707R002

Management
a ekonomika dopravy a telekomunikací

15. 8. 08

4,0

PK

3708R030

Profesionální pilot

15. 8. 08

3,5

PK

30. 10. 08

4,0

P

Technika a tech- 2612R004
nologie v dopravě
a spojích
3708R009

3708R033 Technologie údržby
letadel

Bc.

M(N)

P

FSA
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M(N)3708

N 3710

P 3710

3706T004 Dopravní infrastruktura v území

15. 8. 10
(15. 8. 07)

5,5
(3,0)

PK

3707T002

Management a ekonomika dopravy
a telekomunikací

15. 8. 10
(15. 8. 07)

5,5
(3,0)

PK

3711T001

Automatizace
v dopravě a telekomunikacích

15. 8. 10
(15. 8. 07)

5,5
(3,0)

PK

3708T017

Provoz a řízení
letecké dopravy

15. 8. 10
(15. 8. 07)

5,5
(3,0)

PK

Dopravní systémy
a technika

15. 8. 06

(2,0)

P

3902T036 Inženýrská informatika v dopravě
a spojích

15. 8. 06

(2,0)

PA

3708T017

Provoz a řízení
letecké dopravy

15. 8. 06

(2,0)

P

3707T002

Management
a ekonomika dopravy a telekomunikací

15. 8. 06

(2,0)

PK

Technika a tech- 3708V024 Technologie a mananologie v dopravě
gement v dopravě
a spojích
a telekomunikacích

31. 12. 10

3,0

PK

31. 12. 10

3,0

PK

31. 12. 10

3,0

PK

Dopravní inženýrství a spoje

Technika a tech- 3708T009
nologie v dopravě
a spojích

3708V009
P 3902

Inženýrská
informatika

Dopravní systémy
a technika

3902V036 Inženýrská informatika v dopravě
a spojích

Vysokoškolské ústavy
Masarykův ústav vyšších studií
Studijní
program

Název studijního
programu

Kód KKOV

B 7507

Specializace
v pedagogice

7504R100
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Název
studijního oboru

Platnost

Učitelství odborných předmětů

20. 7. 05

Standardní doba studia
v ak. rocích
Bc.
3,0

M (N)

P

FSA
PK
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Kloknerův ústav
Studijní
program

Název
studijního
programu

Kód
KKOV

Název studijního oboru

3607 P

Stavební
inženýrství

3607V025

Teorie konstrukcí

3906V002

Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

Platnost

Standardní doba studia
v ak. rocích
Bc M (N)

P

FSA

20. 7. 09

3,0

PK

20. 7. 09

3,0

PK

Ústav biomedicínského inženýrství
Studijní
program

Název studijního
programu

Kód KKOV

B 3921

Biomedicínská
a klinická technika

3901R031

Název studijního
oboru

Platnost

Biomedicínská
a klinická technika

25. 6. 07

Standardní doba studia
v ak. rocích
Bc
3,0

M (N)

P

FSA
P
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Tabulka 4.1.4: Změny v akreditacích studijních programů ČVUT registrované v roce 2003
Název stud.programu
-formy studia
F2

Strojní inženýrství - M

Název studijního oboru
Biomedicínské a rehabilitační inženýrství

Změna
prodloužení platnosti

Dopravní a manipulační technika
Energetické stroje a zařízení
Inženýrská mechanika a mechatronika
Letadlová technika
Matematické modelování v technice
Materiálové inženýrství
Procesní inženýrství
Přístrojová a řídící technika
Řízení a ekonomika podniku
Technika životního prostředí
Výrobní inženýrství
Výrobní stroje a zařízení
F2

Strojní inženýrství - M(N)

Biomedicínské a rehabilitační inženýrství

prodloužení platnosti

Dopravní a manipulační technika
Energetické stroje a zařízení
Inženýrská mechanika a mechatronika
Letadlová technika
Matematické modelování v technice
Materiálové inženýrství
Procesní inženýrství
Přístrojová a řídící technika
Řízení a ekonomika podniku
Technika životního prostředí
Výrobní inženýrství
Výrobní stroje a zařízení
F6

Technika a technologie
v dopravě a spojích B

ÚBMI Biomedicínská a klinická
technika B

Technologie údržby letadel

rozšíření akreditace

Biomedicínská a klinická technika

udělení akreditace

4.2 Studijní programy realizované mimo sídlo vysoké školy či
fakulty
V roce 2003 F1, F3, F4, F5, F6 ani ÚBMI neuskutečňovaly žádné akreditované programy na
detašovaných pracovištích.
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Fakulta strojní uskutečňuje akreditovaný studijní program na dislokovaném pracovišti v Sezimově Ústí. Probíhá zde výuka 1. ročníku pro skupinu cca 37 posluchačů v základním studiu. Výuka
probíhá v plném souladu se studijním plánem prvního ročníku a je plně zajištěna akademickými
pracovníky fakulty, kteří do Sezimova Ústí dojíždějí. Laboratorní cvičení, které není možné zajistit
na detašovaném pracovišti, absolvují studenti v Praze.

4.3 Kreditní systém
Pro kvantifikaci studijní zátěže jednotlivých předmětů se užívá jednotný kreditní systém. Kreditní systém ČVUT je kompatibilní s ECTS (European Credit Transfer System) usnadňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. Na ČVUT plní ECTS především funkci
akumulační, funkce transferová není plně využívána.

4.4 Program celoživotního vzdělávání a U3V
Celoživotní vzdělávání (CŽV) na ČVUT 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.
CŽV se řídí vnitřními předpisy školy: Řádem celoživotního vzdělávání na ČVUT a Směrnicí
kvestora č. 48/2001 k realizaci tohoto řádu.
Pro popularizaci tohoto typu vzdělávání je od roku 2001 vydávána brožura Program kurzů celoživotního vzdělávání na ČVUT, která zahrnuje jak kurzy připravené na základě společenské objednávky, tak kurzy připravené fakultami na základě vlastní úvahy a kurzy Univerzity 3. věku (U3V).
V akademickém roce 2002/03 byly mezi 178 nabízenými kurzy zařazeny i 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
většinou prezenční, v případě přípravných kurzů z matematiky je nabízen i kurz korespondenční.
Absolventi všech kurzů, kromě přípravných k přijímacímu řízení, obdrží Osvědčení o absolvování
kurzu.
V rámci akreditovaných studijních programů nejsou na ČVUT nabízeny pro CŽV žádné kurzy.
Tabulky 4.4.1 a 4.4.2 uvádějí statistiky nabízených a realizovaných kurzů a účastníků v nich.
Tabulka 4.4.1: Počet kurzů nabízených v ak. roce 2002/2003
Skupiny oborů

Kód skupiny
kmenových oborů

Fakulta

Počet kurzů
celkem

Placené
kurzy

Bezplatné
kurzy

Technické vědy a nauky

21 až 39

F1

13

11

2

F2

37

37

0

F3

80

69

11

F4

5

4

1

F5

12

12

0

F6

11

11

0

KÚ

11

11

0

MÚVS

9

9

0

ČVUT

178

164

14

Pedagogika, učitelství
Celkem

75
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Tab 4.4.2: Statistika kurzů CŽV na ČVUT
Realizované kurzy
Součást Celková Placené
nabídka kurzy

vybrané
součástí

na zakázku

Počet

U3V

celkem

účastníků

absolventů

9

1065

707

0

12

141

141

8

10

137

137

1

45

45

12

634

634

FSv

13

11

9

FS

37

37

FEL

80

69

FJFI

5

4

FA

12

12

10

FD

11

11

4

4

346

346

KÚ

11

11

15

15

473

473

MÚVS

9

9

7

7

433

138

ČVUT

178

164

47

70

3 274

2 621

12
2
1

2

13

10

Graf 4.4.2.1: Počty nabízených a realizovaných kurzů CŽV v roce 2003
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Graf 4.4.2.2: Počty účastníků a absolventů v kurzech CŽV v roce 2003
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4.5 Zájem o studium na vysoké škole
Na ČVUT se celkově hlásilo 13 698 uchazečů, přijímacím řízením úspěšně prošlo 8 895 uchazečů a zapsáno bylo 6 279 uchazečů. Podrobnosti udává tabulka 4.5.1.
Tabulka 4.5.1: Zájem uchazečů o studium na ČVUT v roce 2003
Skupiny oborů
Technické vědy
a nauky

Kód skupiny
kmenových oborů
21 až 39

Celkem

přihlášek

Počet
přijetí

13 698

8 895

6 279

13 698

8 895

6 279

zapsaných

Tabulka 4.5.2: Přijímací řízení na ČVUT pro akademický rok 2003/2004
F1

F2

F3

F4

F5

F6

ÚBMI

MÚVS

ČVUT

přihlášeno

3 176

3 397

3 636

1 057

757

1 323

168

184

13 698

dostavilo se

2 639

3 053

3 074

880

708

1 015

133

147

11 649

% z přihlášeno

83,1

89,9

84,5

83,3

93,5

76,7

79,2

79,9

85,1

přijato

2 034

2 352

2 670

751

238

618

92

140

8 895

% z dostavilo se

77,1

77

86,8

85,3

33,6

60,9

69,2

95,2

76,4

zapsáno

1 567

1 671

1 709

446

231

425

90

140

6 279

% z přihlášeno

49,3

49,1

47

42,2

30,5

32,1

53,6

76,1

45,8

77

71

64

59,4

97,1

68,8

97,8

100

70,1

% z přijato

Grafické znázornění počtu přihlášených a zapsaných studentů na jednotlivé fakulty podle tabulky
4.5.2:
Graf 4.5.2.1: Přihlášení studenti

1 323

Graf 4.5.2.2: Zapsaní studenti

168 184

425
3 176

757

F1
F2
F3

1 057

231

90 140
1 567

446

F4

F5

F5

F6

F6

ÚBMI
3 636

F2
F3

F4

3 397

F1

MÚVS

ÚBMI
1 709

MÚVS
1 671

O přezkoumání neúspěšného přijímacího řízení požádalo celkem 373 uchazečů, rektor nevyhověl
žádnému z nich.
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4.6 Počty studentů
Největší počet studentů studuje v magisterských programech. Podrobněji viz tabulka 4.6.1.
Tabulka 4.6.2 navazuje na tabulku 4.6.1 a uvádí naplnění jednotlivých typů programů a forem
studia. Pro porovnání jsou v tabulce 4.6.4 uvedeny počty studentů za desetileté sledovací období. Je
potěšitelné, že dlouhodobý trend počtu studentů je od školního roku 1992/93 rostoucí.
Tabulka 4.6.1: Počty studentů ČVUT v roce 2003 (včetně cizinců)
Skupiny oborů

Kód skupiny
kmenových oborů

Technické vědy
a nauky

21 až 39

Pedagogika,
učitelství

75

Σ

Studenti ve studijním programu
bak.

mag.

dokt.

5 748

14 063

2 622

0

0

14 063

2 622

445

Celkem

6 193

22 433
445
22 878

Tabulka 4.6.2: Počet studentů české státní příslušnosti na fakultách ČVUT k 31. 10. 2003
(včetně studentů s přerušeným studiem)
F1

F2

F3

F4

F5

F6

ÚBMI

MÚVS

KÚ

ČVUT

Bakalářské
prezenční

1 466

504

1 602

589

374

367

88

212

0

5 202

Bakalářské
kombinované

0

1

328

0

0

143

0

231

0

703

Magisterské
prezenční

4 328

3 453

2 973

517

730

935

0

0

0

12 936

Magisterské
kombinované

0

274

231

0

0

107

0

0

0

612

Doktorské
prezenční

368

323

479

147

80

146

0

0

9

1 552

Doktorské
kombinované

245

245

136

87

104

72

0

0

21

910

Celkem

6 407

4 800

5 749

1 340

1 288

1 770

88

443

30

21 915
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Grafické znázornění počtu studentů české státní příslušnosti na jednotlivých fakultách v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech podle tabulky 4.6.2:
Graf 4.6.2.1: Bakalářské a magisterské
studium
1 104

Graf 4.6.2.2: Doktorské studium
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4 232

Tabulka 4.6.3: Počet studentů české stát. příslušnosti na jednotlivých typech a formách studia
Typ studia

Forma studia

bakalářské

magisterské

doktorské

prezenční

kombinované

5 905

13 548

2 462

19 690

2 225

Grafické vyjádření tabulky 4.6.3 v procentech:
Graf 4.6.3.1: Typy studia
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Graf 4.6.3.2: Formy studia
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Tabulka 4.6.4: Počet studentů české (československé) státní příslušnosti na ČVUT
Fakulta

94/95

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

F1

4 697

4 503

5 168

5 341

5 496

5 614

5 781

5 897

6220

6 407

F2

3 768

3 647

3 923

4 167

4 697

4 846

4 580

4 775

4852

4 800

F3

4 308

4 748

5 123

5 152

5 360

5 490

5 648

5 504

5571

5 749

F4

656

616

801

938

1 002

984

1 048

1 140

1270

1 340

F5

897

1 022

1 102

1 169

1 190

1 150

1 267

1 245

1292

1 288

F6

339

520

797

979

1 109

1 219

1 429

1 539

1627

1 770

KÚ

11

16

13

17

19

20

22

19

426

30

MÚVS

22

19

17

10

10

238

304

363

24

443

ÚBMI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

ČVUT

14 698

15 091

16 944

17 773

18 883

19 561

20 079

20 482

21 282

21 915

Grafické znázornění počtu studentů české státní příslušnosti na fakultách podle tabulky 4.6.4:
Graf 4.6.4.1: Počet studentů česk é státní příslušnosti na jednotlivých
fak ultách
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ČVUT pokládá za svou prioritu doktorské studijní programy, které jsou zaměřeny na tvůrčí vědeckou činnost a na přípravu pro budoucí akademickou kariéru. Dlouhodobým záměrem ČVUT
v oblasti pedagogiky je proto růst počtu studentů obecně a doktorandů zvláště.
Dlouhodobý přehled počtů studentů doktorských studijních programů uvádí tab. 4.6.5.
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Tabulka 4.6.5: Studenti doktorských studijních programů (včetně přerušených studií, bez cizinců)
rok
celkový počet

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1 058

1 123

1 284

1 208

1 186

1 241

1 829

1 830

2 240

2 462

8

14

24

34

68

71

76

66

112

124

počet absolventů

4.7 Počty zahraničních studentů
Tabulka 4.7.1: Počet zahraničních studentů rozdělených podle typu studia v roce 2003
F1

F2

F3

F4

F5

F6

MÚVS
KÚ
ÚBMI

ČVUT

Bc.

29

18

174

36

10

17

4

288

Ing.

77

122

230

35

35

16

0

515

Ph.D.

26

35

45

24

24

6

0

160

Celkem

132

175

449

95

69

39

4

963

Tabulka 4.7.2: Počet zahraničních studentů na ČVUT k 31. 10. 2003
F1

F2

F3

F4

F5

F6

ÚBMI

MÚVS

KÚ

ČVUT

cizinci

132

175

449

95

69

39

2

2

0

963

z toho
samoplátci

11

11

25

1

2

0

0

0

0

50

Tabulka 4.7.3: Počet studentů - cizinců na ČVUT
Fakulta

94/95

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

F1

52

50

61

54

54

55

79

82

116

132

F2

49

50

43

49

59

83

103

124

176

175

F3

101

116

100

86

86

121

223

278

376

449

F4

20

17

15

12

18

31

47

56

95

95

F5

13

15

12

11

11

23

31

47

57

69

F6

1

1

4

6

5

5

13

17

23

39

ÚBMI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

KÚ

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

MÚVS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ČVUT

236

249

235

218

233

318

496

604

844

963

Grafické znázornění počtu studentů – cizinců na ČVUT podle tab. 4.7.3:
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Graf 4.7.3.1: Počet studentů - cizinců na ČVUT
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4.8 Počty absolventů
Méně potěšitelnou skutečností jsou počty absolventů. Jsou zřejmé z tab. 4.8.1.
Tabulka 4.8.1: Počty absolventů ČVUT v roce 2003 podle fakult
F1

F2

F3

F4

F5

F6

MÚVS a KÚ

ČVUT

Bc.

0

13

81

31

0

21

79

225

Ing.

591

331

461

86

152

135

0

1 756

Ph.D.

33

27

42

15

2

3

1

124

Celkem

624

371

585

132

154

159

80

2 105
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Tabulka 4.8.2: Dlouhodobý trend v počtu absolventů české státní příslušnosti (Bc. a Mgr.)
Rok

F1

F2

F3

F4

F5

F6

MÚVS a KÚ

ČVUT

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

2003

589

324

575

115

112

77

80

1 872

Grafické znázornění počtu absolventů na jednotlivých fakultách podle tab. 4.8.2:
Graf 4.8.2.1: Počty absolventů české stát. příslušnosti na jednotlivých
fakultách
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Tabulka 4.8.3: Počty absolventů ČVUT v roce 2003
Skupiny oborů

Kód skupiny
kmenových oborů

Absolventi ve studijním programu
bak.

mag.

dokt.

Technické vědy
a nauky

21 až 39

146

1 756

124

Pedagogika,
učitelství

75

79

0

0

225

1 756

124

Celkem

Σ
2 026
79
2 105

4.9 Nové bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy
Na Fakultě stavební bylo v roce 2003 zahájeno vyučování v nových programech Stavební inženýrství (B), Geodézie a kartografie (B), Architektura a stavitelství (B), Civil Engineering (B), a dále
tato fakulta připravuje (má již akreditované, ale zatím neučí) programy Stavební inženýrství (N),
Geodézie a kartografie (N), Architektura a stavitelství (N), Civil Engineering (N), Budovy a prostředí (N), Buildings and Environment (N).
Na Fakultě architektury byl v roce 2003 akreditován (ale výuka zatím nebyla zahájena) program
Architektura a urbanismus v jazyce anglickém. Dále fakulta připravuje nový obor Zahradní a krajinná architektura.
Na ÚBMI se v roce 2003 začal vyučovat nový program Biomedicínská a klinická technika.

4.10 Nové směry v přípravě pedagogických pracovníků
České vysoké učení technické v Praze využívá pro přípravu nových pedagogických pracovníků
jednak vlastní tradiční vzdělávací instituci – Masarykův ústav vyšších studií, jednak Centrum pro
podporu výuky při Vydavatelství ČVUT.
MÚVS akcentuje speciální požadavky pedagogické přípravy pracovníků, kteří se pro pedagogický proces připravují v souběhu s vědeckou kariérní přípravou (Ph.D.), a to pod vedením starších
a zkušených kolegů z řad docentů a profesorů kateder, ústavů a samostatných pracovišť ČVUT.
Centrum pro podporu výuky (CPV) je základnou pro budoucí širší přípravu pedagogických
pracovníků, kteří budou aplikovat nové informační a komunikační technologie v univerzitní praxi.
Aktivity v této oblasti byly prezentovány v rámci česko-slovenské konference o e-learningu
BELCOM.

4.11 Hodnocení nabídky studijních oborů s ohledem na uplatnění
absolventů na trhu práce
Na základě výsledků provedených sociologických průzkumů lze konstatovat, že nabídka studijních oborů na ČVUT odpovídá možnostem uplatnění absolventů na trhu práce.
V roce 2003 se na všech fakultách ČVUT realizovalo sociologické šetření na téma uplatnění
absolventů ČVUT na trhu práce. Ve výběrovém souboru byli absolventi z let 1994–2001 všech šesti
fakult ČVUT. Výsledky ukazují, že se absolventi ČVUT uplatňují v praxi především v oborech,
které vystudovali, a to více jak 68 % za celé ČVUT. Pouze 7 % uvedlo, že se jejich vykonávaná
práce neshoduje s absolvovanou specializací. Relativně nejméně nepracují ve svém oboru absol70
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venti Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (14 %) a relativně nejvíce se uplatňují v oborech
totožných s absolvovanými absolventi Fakulty architektury, dále pak stavební, elektrotechnické
a dopravní.
Současně by znovu volilo stejnou studijní dráhu 80 % absolventů ČVUT (F5 86 %, F1 83 %, F3
84 %, F2 76 %, F6 69 %). Se svou volbou studijního oboru není spokojena pouze polovina
absolventů F4.
Třetím podkladem pro hodnocení nabídky studijních oborů je hodnocení získaných znalostí
z pohledu připravenosti absolventů na podmínky praxe. Vysoce je hodnoceno získané technické
myšlení (81 % kladného hodnocení), teoretické znalosti (78 %) a velmi dobrá orientace ve vystudovaném oboru (70 % kladného hodnocení).
Z pohledu požadavků praxe by bylo dobré doplnit studium o větší praktické znalosti a o vazbu
teorie s praxí a dále by bylo vhodné doplnit studium především o znalosti, případně některé
dovednosti, které se týkají řízení a organizace práce, vedení lidí, týmové práce a prezentačních
schopností (35–50 % absolventů jsou řídící pracovníci a řada z nich v podnicích pracuje v týmech).

4.12 Počet neúspěšných studentů
Nepříjemnou skutečností je přetrvávající poměrně velká neúspěšnost ve studiu, zejména v prvním ročníku. Konkrétní údaje obsahují následující tabulky.
Tabulka 4.12.1: Počty neúspěšných studentů ČVUT za rok 2003
Skupiny oborů

Technické vědy
a nauky
Pedagogika,
učitelství
Celkem

Kód skupiny
kmenových oborů

Neúspěšní studenti ve studijním programu

Σ

bak.

mag.

dokt.

21 až 39

651

3 280

319

4 250

75

53

0

0

53

3 280

319

4 303

704

Minimální počet kreditů nutný pro pokračování ve studiu
a) za první semestr studia
b) za první akademický rok studia (2 semestry)
c) za každý další akademický rok studia (2 semestry) nebo za poslední
dva semestry, kdy student byl studentem ze zákona
d) za každý další akademický rok studia (2 semestry) pokud část
akademického roku nebyl student studentem ČVUT
(zejména přerušení studia, přestup)

10
20
30
15
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Tabulka 4.12.2: Úbytek studentů mezi 1. a 2. ročníkem studia
zapsaní

z toho
zapsaní z toho
zapsaní z toho
zapsaní z toho
zapsaní
pokračují
pokračují
pokračují
pokračují

z toho
pokračují

1998

1999

1999

2000

2000

2001

2001

2002

2002

2003

F1

1 181

952
80,6 %

1 243

1 014
81,6 %

1 095

777
70,9 %

1 486

1 120
75,4 %

1 540

1 119
72,7 %

F2

2 032

806
39,7 %

1 958

1 031
52,7 %

1 232

749
60,8 %

1 703

1 025
60,2 %

1 852

1 091
58,9 %

F3

1 323

1 078
81,5 %

1 521

1 061
69,8 %

1 514

750
49,5 %

1 945

1 195
61,4 %

1 638

1 040
63,5 %

F4

392

172
43,9 %

370

157
42,4 %

360

165
45,8 %

460

271
58,9 %

459

225
49,0 %

F5

171

147
86,0 %

167

162
97,0 %

197

193
97,9 %

193

188
97,4 %

241

219
90,9 %

F6

269

216
80,3 %

304

262
86,2 %

332

259
78,0 %

364

282
77,5 %

394

302
76,6 %

4.13 Možnosti studia handicapovaných uchazečů
Katedře matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze se podařilo před více
než 10 lety vybudovat středisko, které si dalo za cíl zjednodušit a zkvalitnit život nevidomým studentům.
Centrum TEREZA mělo původně pomáhat zrakově postiženým studentům včetně studentů matematiky, technických a přírodovědných oborů. V současné době ČVUT nevidomé studenty nemá,
do Centra docházejí spíše vysokoškoláci humanitního zaměření, jako je např. filozofie nebo
teologie.
Centrum Tereza nabízí v rámci celoživotního vzdělávání program s názvem Informační technologie pro zrakově postižené. Jednou ze základních služeb, kterou centrum poskytuje nevidomým, je
digitalizace běžně tištěných textů a na ni navazující archivace. K doplňkovým službám patří
i možnost vytisknout si text v Braillově písmu. Dnes kromě pořádání kurzů na využití speciální
výpočetní techniky, digitalizace textů, seminářů a konzultační činnosti také pokračuje v provozování elektronické konference a spolupracuje na několika dalších projektech.

4.14 Poplatky za studium
V akademickém roce 2002/03 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 1 349 studentů, z nichž 508
podalo rektorovi žádost o prominutí nebo snížení poplatků. Po přezkoumání žádostí rektorem byly
v 38 % poplatky zcela prominuty, u 53 % žádostí byly poplatky sníženy a 9 % žádostí bylo zamítnuto. Přehled podle fakult udává tab. 4.14.1.
Tabulka 4.14.1: Poplatky za dobu studia delší než standardní + 1 rok v ak. roce 2002/03
fakulta

F1

F2

F3

F4

F5

F6

MÚVS

Celkem

studentů

168

86

788

58

209

43

32

1 349

žádostí

75

9

63

41

162

36

122

508
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4.15 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 35 studentů. Žádostem bylo v 8 případech vyhověno, 23 žádostem nebylo vyhověno, protože bylo zjištěno, že rozhodnutí byla vydána v souladu se zákonem a vnitřními
předpisy vysoké školy.

4.16 Studium v cizím jazyce
Studium v cizím jazyce na fakultách ČVUT není organizováno jednotně.
Na Fakultě stavební studuje v angličtině celkem 50 studentů. Z toho 9 samoplátců a 3 čeští
studenti v magisterském studiu, 4 samoplátci v bakalářském studiu a 34 studentů na základě programů EU a dohod mezi univerzitami.
Na Fakultě strojní je možné studovat v angličtině první tři ročníky, v oborové etapě je možné
v angličtině studovat po dohodě s vedením ústavu. V angličtině studuje 67 studentů – cizinců (z toho 15 samoplátců) a 14 českých studentů.
Na Fakultě elektrotechnické je možné studovat v angličtině společný základní blok a dále
bakalářský a inženýrský blok oboru Výpočetní technika. Této možnosti využívá celkem 118 studentů, z toho je 60 cizinců (včetně 7 samoplátců) a 58 českých studentů. V ostatních oborech jsou
otevírány předměty v angličtině podle zájmu studentů a stážistů.
FJFI nabízí některé vybrané přednášky v angličtině, ucelené studium v angličtině je možné
pouze v doktorském studijním programu.
Fakulta architektury nabízí odbornou výuku vybraných předmětů v angličtině, francouzštině
a němčině (tzv. SANDWICH PROGRAMME). Výuka je určena především zahraničním studentům,
po dohodě s vyučujícím si mohou jednotlivé předměty zapsat i čeští studenti. V souladu s celoškolskými snahami o zavádění ucelených magisterských programů v anglickém jazyce byl v roce 2003
na Fakultě architektury připraven dvouletý navazující magisterský program ,,Architecture and
Urbanism“ v angličtině (programu byla udělena akreditace MŠMT 12. 2. 2004).
Na Fakultě dopravní je studium v anglickém jazyce nabízeno ve stávajících programech magisterských i doktorských i v nově akreditovaném navazujícím magisterském studijním oboru
,,Inženýrská informatika v dopravě a spojích“. V roce 2003 projevilo zájem o tuto formu studia jen
několik uchazečů. Jelikož ekonomické minimum činí v průměru 5 studentů na obor, nebyla výuka
v angličtině zahájena.

4.17 Nostrifikace
Nadále byla vyřizována agenda uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace získané v zahraničí. ČVUT obdrželo celkem 98 žádostí, z nichž 78 bylo kladně vyřízeno.

4.18 Celoškolská nabídka studia
Této nabídky může využít kterýkoli student ČVUT. Vybraný program nebo studijní zaměření si
zapisuje navíc ke svému zvolenému oboru a zůstává přitom stále studentem fakulty, na kterou byl
přijat.
Tyto studijní programy a mnohé jednotlivé přednášky patřící do celoškolské nabídky studia byly
v roce 2003 opět zařazeny do „Bílých knih“ jednotlivých fakult a do „Bílé knihy ČVUT“.
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Jedná se o:
1. Nabídku volitelných předmětů.
2. Bakalářský studijní program B 7507 SPECIALIZACE V PEDAGOGICE se studijním oborem
Učitelství odborných předmětů, který zajišťuje Masarykův ústav vyšších studií ČVUT. Bakalářské pedagogické studium je jednou z forem pedagogické přípravy na učitelství odborných technických předmětů. Studium má kromě akreditace v ČR i mezinárodní akreditaci IGIP
(International Society for Engineering Education).
3. Studijní program BIOMEDICÍNA pro studenty ČVUT, který nabízí posluchačům Ústav biomedicínského inženýrství. Nabídka se skládá z předmětů biomedicínských a inženýrských. Byla
sestavena v rámci spolupráce ČVUT a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Do programu jsou
vloženy předměty z biomedicíny a vybraných technických aplikací. Nabídka předmětů je určena
především pro magisterské studijní programy a může být využita také pro postgraduální studium.
4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - společný integrovaný program fakult UK, ČVUT, VŠE, ČZU
a VŠCHT v rámci Pražského institutu životního prostředí, kde každá fakulta zúčastněné školy
nabízí vybrané kurzy.

4.19 Studijní a pedagogická činnost z hlediska Aktualizace
Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2003
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•

V roce 2003 bylo v souladu s Boloňskou deklarací zavedeno strukturované třístupňové studium na všech fakultách ČVUT. Tím byl splněn nejvýznamnější bod Aktualizace DZ ČVUT
pro rok 2003.

•

V roce 2003 byla udělena akreditace bakalářskému studijnímu programu na ÚBMI ČVUT
Biomedicínská a klinická technika se studijním oborem Biomedicínská a klinická technika
a zahájena výuka.

•

V souladu s Aktualizací DZ ČVUT pro rok 2003 se významně zvýšila nabídka kurzů CŽV.
Jejich skutečná aplikace však zůstala na úrovni předcházejících let.

•

V rámci metodického působení bylo zřízeno Centrum podpory výuky, jehož náplní je příprava distančního vzdělávání, on-line kurzů a e-learningových kurzů. Centrum se stává
významnou součástí přípravy a realizace netradičních forem výuky na ČVUT.

•

Pravidelná kontrola doktorských studijních programů výrazně zlepšila selekci a tím
i úspěšnost absolventů. Povinnost vydávat rozšířený abstrakt doktorské práce tiskem, jak
předpokládal DZ, byla zavedena, diskutuje se povinnost zveřejnit text doktorských prací
v elektronické formě.

•

Hodnocení kvality pedagogické činnosti bylo průběžně zajišťováno jednotlivými fakultami
a součástmi na základě interních a externích evaluací. V rámci projektu FRVŠ byl v roce
2003 proveden sociologický průzkum „Uplatnění absolventů na trhu práce“, ve kterém byla
zhodnocena kvalita pedagogické činnosti školy podle uplatnění v praxi.
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5.1 Nově vybudované prvky informační infrastruktury vysoké školy
Počítačové sítě
Počítačová síť ČVUT je neodmyslitelnou součástí infrastruktury školy. Je rozvedena ve všech
hlavních budovách ČVUT a jsou k ní připojeny osobní počítače většiny tvůrčích a administrativních
pracovníků školy. Počet uživatelů sítě i počet aplikací neustále roste a v současnosti je v síti registrováno 16 tisíc počítačů. Podle statistik jsou největšími uživateli sítě studenti ČVUT, pracující ze
svých počítačů na vysokoškolských kolejích, ale také ostatní aktivity (práce v počítačových
učebnách a uživatelských místnostech pro studenty, vědecko-výzkumná činnost a informační
systémy) 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, Pracovníci, mzdy a
sociální věci a Studium, 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 musely být vynaloženy. Centrální uzel sítě je umístěn v Dejvicích, další uzel je na Karlově náměstí a celá síť má
dvojitou hvězdicovou strukturu. V roce 2003 se podařilo dokončit kompletní přestavbou 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 Cisco Catalyst 3550 se vstupními a výstupními
přístupovými filtry, které zajišťují bezpečnostní politiku jednotlivých přípojných míst a jsou
konfigurovány podle požadavků místních správců. Jako centrální prvky jsou využita opět zařízení
od firmy Cisco Systems, Catalyst řady 6500, která po přechodnou dobu zajišťují routování
ustupujícího protokolu IPX. 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 a koleje v Podolí, Technologické a inovační centrum v Motole a nově zřízené pracoviště
Ústavu biomedicínského inženýrství v Kladně. V dejvickém vysokoškolském areálu jsou optickými
spoji propojeny všechny objekty fakult, Studentský dům (včetně Ústavu biomedicínského inženýrství), Technická menza, Juliska a Masarykova kolej. Výsledná topologie páteřní sítě, včetně
přístupových bodů, je na následujícím obrázku:
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Obr. 5.1.1: Schéma počítačové sítě ČVUT
Informační a síťové služby
Velikost ČVUT a jeho historie do značné míry předurčují strukturu pracovišť výpočetní techniky
na vysoké škole. Na třech velkých fakultách ČVUT jsou samostatná pracoviště, která pečují o stav
výpočetní techniky a lokálních počítačových sítí na fakultě: na Fakultě stavební je to výpočetní
a informační centrum fakulty, na Fakultě strojní centrum počítačových služeb a na Fakultě
elektrotechnické středisko vědeckotechnických informací, jehož součástí je i fakultní knihovna. Na
Fakultě dopravní je oddělení počítačové techniky a síťových služeb a také na zbývajících dvou
fakultách jsou skupiny pracovníků, které o výpočetní techniku a počítačovou síť na fakultě pečují.
Celoškolským pracovištěm pro všestranné zabezpečování úkolů v oblasti výpočetní a informační
techniky je Výpočetní a informační centrum. Koordinuje provoz a rozvoj počítačové sítě ČVUT,
provozuje superpočítačové centrum vysoké školy, rozvíjí jeho programové vybavení a poskytuje
služby v oblasti extrémně náročných výpočtů. Po systémové stránce koordinuje provoz a rozvoj
informačního systému ČVUT a zabezpečuje veřejné informační služby v počítačové síti. Výpočetní
a informační centrum je centrálním pracovištěm ČVUT pro knihovny a oblast odborných informací,
řeší vybrané výzkumné a vývojové problémy v oblasti výpočetní techniky a jejích aplikací, vyvíjí
a realizuje aplikační programové vybavení informačních systémů, zajišťuje školení, pořádá konference a semináře, připravuje a vydává účelově zaměřené publikace, poskytuje konzultace a vykonává poradenskou činnost.
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 přístupových 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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Superpočítače
Dosud 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 nejvýkonnějším počítačům na vysokých školách, podařilo se v roce 2003 položit základní kámen
pro řešení náhrady tohoto komplexu modernějším systémem: koncem roku byl zakoupen a uveden
do provozu osmiprocesorový výpočetní systém Altix 3300 s procesory Intel Itanium 2 (1,3 GHz).
Provoz superpočítače IBM byl v roce 2003 udržován na úrovni předchozího 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.
V současné době využívá výpočetní komplex mnoho vědeckých týmů z desítky českých veřejných vysokých škol. I když vědecké týmy jsou všeobecně velmi aktivní, jejich aktivita je proměnná
a v každém období převažuje jiná skupina uživatelů. Detailní přehledy o využití výpočetního komplexu jsou pravidelně vystavovány na webových stránkách a přehledy za jednotlivé roky provozu
jsou vystaveny na portálu superpočítačového centra (http://www.civ.cvut.cz). Řada aplikačních
programů je používána i ve výuce odborných předmětů ve vyšších ročnících studia a o vzrůstajícím
zájmu z řad studentů svědčí i řada diplomových prací, které byly na výpočetním komplexu řešeny.
Programové vybavení je proto průběžně inovováno a doplňováno. Z aplikačního programového vybavení byly v roce 2003 převážně obnovovány již nakoupené licence k programům.
Informační zdroje
Informační systém ČVUT byl od počátku koncipován jako systém jednotný, integrovaný, centralizovaný, dálkově přístupný a jednotně spravovaný pro celou školu. Nezastupitelnou úlohu v provozu a rozvoji informačního systému školy má proto 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.
Z provozního hlediska je informační systém tvořen komponentami, pokrývajícími jednotlivé
činnosti vysoké školy. Komponenty byly do provozu nasazovány postupně, v průběhu let byly přeprogramovány, upraveny podle požadavků uživatelů a natolik rozšířeny, že se staly nedílným
nástrojem každodenní práce rektorátu, děkanátů, akademických pracovníků i studentů. Jsou datově
provázány přes Jádro, které obsahuje společné číselníky, a v roce 2003 byl navržen a částečně
realizován Výměník dat, který zajistí zjednodušení a větší přehlednost datových toků, probíhajících
mezi komponentami a následně mezi servery informačního systému ČVUT. Po datové a provozní
stránce tvoří tedy komponenty celek, ve kterém se změna v jedné komponentě zpravidla okamžitě
odrazí v některé z dalších komponent. V současné době jsou v informačním systému ČVUT tyto
komponenty:
• 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,
• SSU - soustředěná správa uživatelských účtů a přístupů na servery a do aplikací informačního systému,
• matrika studentů,
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• databáze CARD,
• GTMajetek - technická a provozní evidence objektů ČVUT,
• Inforek.
V souladu se současným stavem vývoje počítačové a komunikační technologie je informační
systém ČVUT budován v třívrstvé otevřené architektuře, s využitím služeb a nástrojů aplikačního
serveru Oracle. Systém založený na této architektuře se skládá ze tří základních technologických
vrstev: databázového serveru, aplikačních serverů a klientů. Jako databázový server je s ohledem na
světový vývoj používán Oracle 9i, který zcela vyhovuje požadavkům navrhované koncepce. Aplikační servery v sobě sdružují logiku jednotlivých aplikací a jsou realizovány tak, aby umožnily
komponentám bezproblémový přístup k datům, což znamená, že jsou schopny spolupracovat s databázovým serverem a zároveň předávají data klientům systému. Použití databázového serveru Oracle
9i a aplikačního serveru Oracle 9i umožňuje bez větších problémů realizovat informační systém
ČVUT s použitím tříúrovňové architektury. Platforma Oracle 9i je zároveň kompletní infrastrukturou pro internet, umožňující zrychlení vývoje aplikací různého typu a jejich nasazení do provozu
a snížení nákladů s tímto procesem spojených.
Po hardwarové stránce je informační systém ČVUT provozován převážně na počítačích IBM
řady RS/6000. Vzhledem k enormnímu nárůstu uživatelů (z původních několika desítek na 23 tisíc)
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. V roce 2003 bylo upgradováno zálohování databází
informačního systému a vypracován návrh na řešení on-line zálohy.
Multimediální učebny
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 celou řadu studoven vybavených
standardním softwarem s počítači připojenými na internet. Možnost přístupu do studoven je většinou do pozdních večerních hodin.
Na ČVUT jsou stovky pracovních stanic a téměř 10 tisíc osobních počítačů nejrůznějších typů
(nepočítáme-li více než 6 tisíc počítačů na studentských kolejích). Nákup výpočetní techniky je ve
většině případů v rozhodovací pravomoci fakult a ostatních součástí ČVUT, ale v oblasti softwarové jsou celoškolské nákupy stále častější. Již v roce 2002 byla s firmou Microsoft na 1 rok
podepsána smlouva o kampusové licenci a v roce 2003 byla smlouva obnovena na další období.
Cena kampusové licence je odvozena od přepočteného počtu akademických, vědeckých, technických a administrativních pracovníků a vztahuje se na všechny počítače používané na škole. Zároveň
akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci mají právo provozovat jednu kopii softwaru pro
činnost související s výukou na počítači, který vlastní, tj. mají možnost využít práva domácího
užívaní. Kampusová licence zahrnuje:
•
•

jakýkoli upgrade operačního systému Windows mimo serverových instalací,
kancelářský software Office Standard a Office Professional, zahrnující MS Word,
MS Excel, Powerpoint a Access,
• FrontPage (editor pro tvorbu webových stánek),
• VisualStudio Professional Edition (prostředí pro vývoj klientských a webových aplikací
založených na XML, jehož součástí jsou Visual Basic, Visual C a Visual C++)
a v jejím rámci proběhla na ČVUT řada instalací nového operačního systému Windows a kancelářských programů Microsoft Office, a to jak v učebnách a studovnách, tak i na osobních počítačích
pracovníků. Pro antivirovou ochranu byla zakoupena multilicence antivirového programu pro pracovní stanice i mailové servery. Tím byla zvýšena informační bezpečnost v datové síti a vyřešena
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základní ochrana uživatelů sítě před viry a jejich lavinovitým šířením v poštovních zprávách v síti
ČVUT. Multilicence a nákupy programového vybavení se týkaly prodloužení a rozšíření licencí
programů pořízených a používaných na ČVUT v minulých letech. Jednalo se především o všeobecný matematický software, programy založené na použití metody konečných prvků a některé
další speciální programy.

5.2 Rychlost koncových připojení pracovišť vysoké školy na
CESNET2
Počítačová síť ČVUT ve své dnešní podobě je rozsáhlým, relativně samostatným subjektem,
který je však do jisté míry svázán s pražskou akademickou počítačovou sítí PASNET. ČVUT proto
od roku 1996 sdružuje (spolu s Univerzitou Karlovou, Vysokou školou ekonomickou a Akademií
věd České republiky) finanční prostředky na provoz a rozvoj této metropolitní sítě. 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. ČVUT se aktivně podílí na řešení programu CESNET2, který je nosným
projektem rychlého propojení nekomerčních subjektů v České republice a zajišťuje meziměstskou
a zahraniční konektivitu. V současné době je síť CESNET2 připojena do evropské páteřní vysokorychlostní sítě GÉANT o rychlosti 2,5 Gb/s. Pracovníci ČVUT pracují v technických komisích
zájmového sdružení právnických osob CESNET a spolupodílejí se tak na řešení konkrétních problémů budování nových forem spojení, implementaci nových aplikací i tvorbě koncepce.
GE BGP

Cesnet2

Pasnet

100BaseTX
IBGP

GE BGP

C6500

Síť ČVUT

Obr. 5.2.1: Napojení sítě ČVUT do externích sítí

5.3 E-learning, stav a plán rozvoje na vysoké škole
Stav v roce 2003
1. Vydavatelství ČVUT – Centrum podpory výuky (dále jen CPV) na základě průzkumu systémů
podporujících e-learning vybralo nabídky společnosti Oracle a firmy AutoCont. Oba systémy
určené pro tvorbu on-line kurzů byly podrobeny testování z hlediska užití na ČVUT s následujícím závěrem: systém Microsoft Class Server z nabídky AutoContu se pravděpodobně bude
lépe integrovat do informačního systému školy, zatím co Oracle iLearning bude lépe využívat
kurzy vytvořené v jiných aplikacích.
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2. V červenci byla ustavena pracovní skupina tvořená zástupci fakult a CPV, která oba návrhy
posoudila. Bylo rozhodnuto oba systémy nainstalovat na zkušební dobu několika měsíců a ověřit
je v ostrém provozu se studenty, v listopadu 2003 provést vyhodnocení poznatků a zkušeností
a na základě získaných výsledků zvolit nákup licence. Tato možnost byla projednána s dodavateli obou systémů.
3. V systému Microsoft Class Server byly ověřeny kurzy ECDL a BZOP a v systému Oracle
iLearning kurz angličtiny vyvíjený katedrou jazyků na Fakultě stavební. Pracovníci kateder
v obou systémech vyzkoušeli vytváření částí kurzů obsahující specifická data daná jejich studijními obory.
4. Odzkoušení obou systémů a následně zakoupení vybraného systému bylo financováno z rozpočtu CPV z prostředků k tomuto účelu určených.
5. Pracovní skupina složená ze zástupců fakult rozhodla, po zvážení všech informací a s ohledem
na cenové relace, zakoupit pro ČVUT systém Class Server firmy Microsoft. Nákup se uskutečnil
v prosinci 2003 a s dodavatelem byl dohodnut postup uvádění do provozu. Bylo dojednáno
rovněž zajištění hardwarové a softwarové podpory na úrovni operačního systému serveru ze
strany VIC.
6.
Implementace systému do prostředí na ČVUT se uskutečnila v lednu 2004.
7. Součástí dodávky LMS je i zaškolení pracovníků CPV v ovládání všech potřebných systémů pro
provoz (Microsoft Windows Server 2003, SQL Server 2000, Class Server 3.0). Následně budou
proškoleni pedagogové v Class Serveru 3.0, zejména ti, kteří již pracovali v systému WebCT
a další, kteří podali projekty na e-learning kurzy v rámci rozvojových programů MŠMT. Školení
zajistí dodavatel a termíny budou přizpůsobeny časovým možnostem pracovníků fakult.
8. Jako první budou vytvořeny kurzy s katedrou matematiky a katedrou geologie Fakulty stavební,
dále s katedrou telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické, katedrou jazyků Fakulty
stavební a stávající kurzy vytvořené v systému WebCT budou převedeny do Class Serveru.
9. S firmou Microsoft je dojednána dlouhodobá spolupráce na řešení implementace Class Serveru
s ohledem na podmínky výuky na ČVUT (analýza nároků na výpočetní systém serveru, návrh
implementace elektronického vyučování na ČVUT s výhledem do budoucna, řízení přístupů přes
Active Directory, řešení Microsoft Learning Gateway apod.). To znamená, že se vytvořila
pracovní skupina (pracovníci CPV, VIC, pedagogové ČVUT, Microsoft, AutoCont), která
v průběhu zavádění e-learningu na naší škole při tvorbě kurzů v Class Serveru bude formulovat
požadavky na úpravy systému pro potřeby ČVUT. Úpravy budou podle smlouvy realizovat
dodavatelé (Microsoft, AutoCont) v průběhu 18 měsíců.
10.Informace o uskutečněné implementaci Class Serveru na ČVUT, termíny konání školení
a případné další novinky související se zaváděním e-learningu na ČVUT jsou uváděny v Aktualitách na webu ČVUT a Vydavatelství ČVUT.
Rozvoj e-learningu na ČVUT pro nejbližší období
• V současné době je rozpracováno šest on-line kurzů, z toho dva pilotní.
• Plán realizace konkrétních kroků spočívá ve stanovení jednotlivých postupů při řešení požadavků pedagogů, vytvoření jednotné koncepce tvorby kurzů, zajištění lidských zdrojů pro
tvorbu kurzů, technické podpory, školení, marketing, rozšiřování počtu uživatelů apod.
• Implementace technologií LMS (testování systémů, řešení doplňků, úprava chyb systému).
• Představení vize, cílů a potřeb souvisejících s projektem na vedení školy.
• Uskutečnění workshopů na fakultách (představení možností e-výukových prostředků v systému Class Server/Learning Gate Way včetně ukázek z hotových produktů).
• Vytváření organizačních a tvůrčích podmínek pro e-learning na ČVUT, ošetření autorských
práv a vytvoření finanční politiky projektu elektronického vzdělávání.
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6. Vysokoškolské knihovny,
knihovnicko-informační služby
Knihovnicko-informační služby byly zajišťovány systémem knihoven ČVUT, který je tvořen
ústředními knihovnami fakult a součástí školy a oddělením knihoven Výpočetního a informačního
centra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 VIC,
Oddělení knihoven VIC.

6.1 Doplňování knihovního fondu
V roce 2003 bylo do fondů knihoven ČVUT pořízeno 9 421 knihovních jednotek, převážně
knižní literatury, učebních textů a dalších typů dokumentů. Z tabulky je patrné, že počet ročních
přírůstků se stabilizoval. U počtu odebíraných titulů časopisů v posledních dvou letech lze zaznamenat výrazný pokles. Tento trend je pochopitelný a uživatelé by neměli v žádném případě
pociťovat nedostatek, naopak díky tzv. konsorciálním elektronickým verzím časopisů mají přístup
k podstatně většímu počtu časopisů než dříve.
Tabulka 6.1.1: Přírůstky knihovního fondu
1999

2000

2001

2002

2003

Přírůstky

9 973

7 897

6 671

9 357

9 421

Časopisy

832

735

781

710

719

Doplňování knihovních fondů je vždy závislé na finančních možnostech školy. Nákupy informačních zdrojů (knih, periodik a dalších typů dokumentů) jsou financovány buď z finančního limitu
přiděleného knihovně přímo, nebo v kombinaci s provozními prostředky kateder a ústavů. Stále
větší část nákupů je ale financována z tzv. dalších zdrojů, kterými jsou granty, výzkumné záměry
a doplňková činnost. V roce 2003 bylo 60 % všech knih na ČVUT zakoupeno právě z těchto
prostředků.

6.2 Dostupnost elektronických informačních zdrojů
(internet – intranet)
Vedle tištěných informačních zdrojů, které jsou stále základní složkou informačního zabezpečení
pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti školy, má stále větší význam přístup k elektronickým
informačním zdrojům. Nabídka těchto zdrojů byla díky programu MŠMT LI Informační zdroje pro
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výzkum a vývoj a finanční podpoře školy velmi široká, takže se podařilo dosáhnout úrovně přístupu
k vědeckým informacím srovnatelné se zahraničím.
ČVUT bylo nositelem projektu Zajištění základních dokumentografických bází dat pro technické
obory, jehož účastníky byly všechny technické vysoké školy. Projekt obsahoval přístup k dokumentografickým databázím Compendex, Iconda a Inspec, sjednoceným rozhraním databázového
centra Dialog, k databázové kolekci Materials Science (Metadex) a k digitální knihovně IEEE
Computer Society Digital Library. Spoluúčastí v dalších projektech programu LI byl pracovníkům
a studentům ČVUT zajištěn přístup k elektronickým verzím vybraných časopisů vydavatelství
Elsevier, Springer a Wiley. Dále byly přístupné produkty Web of Science a Journal of Citation
Reports, které byly v roce 2003 soustředěny do prostředí Web of Knowledge. V nabídce byla také
databáze MathSci, což je elektronická podoba matematických referátových časopisů. Doplněním
k výše uvedeným zdrojům byla účast ČVUT v národních licencích na přístup do produktů Proquest
5000/PCI, Oxford Reference online, Ulrich's Periodicals Directory a eIFL Direct.
Nedílnou součástí zpřístupňování elektronických informačních zdrojů se stala jejich propagace,
která byla prováděna formou letáků, adresných informací a seminářů. Webové stránky o informačních zdrojích nabízely aktivní přístup k jednotlivým zdrojům, podrobné informace o nich, návody pro práci apod. Zájem o elektronické zdroje neustále roste, což je zřejmé nejen ze statistických
údajů jejich využívání, ale i z požadavků na navazující služby knihoven.

6.3 Zabezpečení knihovnicko-informačních služeb
Uživateli knihoven ČVUT jsou interní uživatelé (studenti všech typů studia, akademičtí a další
pracovníci ČVUT) a externí uživatelé (studenti a pracovníci jiných vysokých škol a odborná veřejnost). Knihovny ČVUT poskytují svoje služby v rámci meziknihovních služeb jiným knihovnám
a informačním institucím.
Knihovny zajišťují širokou nabídku služeb, od klasických služeb výpůjčních až po služby elektronické. Největší objem služeb představují služby výpůjční (absenční), které vykazují každoroční
nárůst.
Tabulka 6.3.1: Knihovnické služby
Přírůstek knihovního fondu za rok

9 421

Knihovní fond celkem

499 022

Počet odebíraných titulů periodik:
- fyzicky
- elektronicky (odhad)

719
1 400

otevírací doba za týden (fyzicky)

50

Počet absenčních výpůjček

70 655

Počet uživatelů

21 493

Počet studijních míst

432

Počet svazků umístěných ve volném výběru

Výpůjčky

82

48 429

1999

2000

2001

2002

2003

48 106

65 119

62 786

66 181

70 655
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Zvýšení je sledováno také u prezenčního využívání knihovních fondů. Objem prezenčních
výpůjček roste, stejně jako roste volně přístupný fond v knihovnách ČVUT. V roce 2003 bylo ve
volném výběru více než 48 tisíc knihovních jednotek.
V souvislosti s větší dostupností elektronických informačních zdrojů se zvyšuje zájem o primární
dokumenty, které knihovny ČVUT ve svém fondu nemají. Ty jsou zajišťovány meziknihovní
službou z českých knihoven a mezinárodní meziknihovní službou z knihoven zahraničních. V roce
2003 bylo realizováno 2 512 výpůjček v rámci meziknihovních výpůjčních služeb a 1 364 prostřednictvím mezinárodní výpůjční služby.
Knihovny poskytují další služby – referenční, konzultační a poradenské. V souvislosti s využíváním elektronických informačních zdrojů se zvyšuje zájem o poskytování individuálních konzultací.
Ve většině knihoven jsou realizovány také služby rešeršní, jejichž objem není tak vysoký jako
v letech minulých. Díky dostupnosti elektronických informačních zdrojů a sofistikovaným vyhledávacím nástrojům jsou totiž uživatelé schopni řešit ve velké míře svoje požadavky sami. Některé
knihovny zajišťují také reprografické služby, počty zhotovených kopií v jedné knihovně se pohybují kolem 40 tis. stránek.

6.4 Elektronické služby pro ČVUT
Elektronické služby se staly součástí standardní nabídky knihovnických služeb. Velký objem
meziknihovních služeb je realizován prostřednictvím elektronického dodávání dokumentů. V roce
2003 se značně zvýšil zájem o tuto službu, která je realizována prostřednictvím systému EDD
ČVUT (https://edd.cvut.cz/edd/). Tato služba umožňuje, aby uživatel dostal požadovaný dokument (kopii časopiseckého článku, stati ve sborníku apod.) na svoji tiskárnu v síti ČVUT. Tímto
způsobem bylo splněno více než 2 tisíce požadavků. Rutinním způsobem byla uživateli využívána
služba Dialog eJournal linking, která umožňuje získat plný text přímo v prostředí předplacených
databází využitím služby objednání dokumentu, která nabídne formulář pro objednání článku
prostřednictvím knihoven ČVUT (do formuláře se údaje o požadovaném dokumentu automaticky
přenesou). Další rozšíření služeb nastalo i v prostředí Web of Science, kde byla pro uživatele ČVUT
díky aktivitě pracovníků VIC zabezpečena služba CrossRef, jejímž prostřednictvím lze získávat
plné texty dokumentů.
Z webového rozhraní mají uživatelé možnost kontrolovat svoje výpůjčky. V roce 2003 byly
přebudovány webové stránky Knihovny ČVUT (http://knihovny.cvut.cz/). Cílem byla především
snadnější orientace a navigace ve vyhledávání a zpřístupňování elektronických informačních
zdrojů, ke kterým má ČVUT licenční přístup, dále k volně přístupným informačním zdrojům
z prostředí internetu, ke katalogům, databázím a elektronickým službám knihoven ČVUT.

6.5 Vzdělávání a výchova uživatelů
Také tyto aktivity patří dnes již ke standardním činnostem knihoven ČVUT. V letech 2000–2002
byl knihovníky vytvořen online kurz Informační výchova
(http://knihovny.cvut.cz/vychova/infvychova.htm), jehož cílem bylo naučit uživatele vyhledávat
a efektivně využívat informační zdroje, znát a používat služby knihoven. V roce 2003, kdy se
návštěvnost kurzu začala sledovat, jej vyhledalo bezmála tisíc uživatelů z ČVUT. Mnoho přístupů
je opakovaných, znamená to tedy, že uživatelé našli v kurzu informace, ke kterým se vracejí. Další
aktivity byly zaměřeny na pokračování seminářů pro efektivní využívání elektronických informačních zdrojů. Bylo tak realizováno několik desítek akcí – seminářů, školení a ukázek práce
s novými elektronickými informačními zdroji, a to jako plánovaných akcí knihoven nebo na požádání jednotlivých vyučujících. Na Fakultě strojní a Fakultě dopravní pokračovala výuka samostat83
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ného volitelného předmětu Informační zdroje. Ve stále větším objemu byly požadovány individuální konzultace, kdy hlavně studenti se na knihovníky obraceli s konkrétními problémy a potřebou pomoci při jejich řešení.

6.6 Pracovníci – kvalifikační struktura, celoživotní vzdělávání
Počet pracovníků se již řadu let skoro nemění. Nároky na knihovnicko-informační oblast
se neustále zvyšují a jejich naplňování je při minimálním personálním obsazení knihovnických
pracovišť stále obtížnější. Jenom díky týmové spolupráci, dobré organizaci práce a koordinaci činností
se daří zvládat nejen běžný provoz, ale i nezbytný rozvoj knihoven ČVUT. V roce 2003 v knihovnách
ČVUT pracovalo 32,5 pracovníků (jedná se o přepočtené úvazky) a v oddělení knihoven VIC 5
pracovníků, tj. celkem 37,5 pracovníků. Z toho bylo 18,8 pracovníků s vysokoškolským vzděláním
(11,2 s knihovnickým vzděláním) a 18,7 pracovníků se středoškolským vzděláním (10,5 s knihovnickým vzděláním). Knihovníci se účastnili odborných seminářů a konferencí a navštěvovali
odborné i jazykové kurzy. Oddělení knihoven VIC provádělo vlastní metodické semináře a školení
pro knihovníky ČVUT.

6.7 Další aktivity, různé
Automatizovaný provoz fakultních knihoven a knihoven vysokoškolských ústavů ČVUT byl
zajišťován 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. Protože stávající
systém je zatížen dnes již zastaralými technologickými prostředky a chybí mu některé standardní
funkce, bylo rozhodnuto hledat nové řešení. Přechod na nový knihovní systém je plánován na rok
2004.
Projekty realizované v roce 2003:
•
•
•

Rozvoj souboru národních autorit – další podíl knihoven ČVUT, program MK – Veřejné informační služby knihoven 9.
Knihovny ČVUT - oborová informační brána, IGS ČVUT 2003.
Zajištění základních dokumentografických bází dat pro technické obory – MŠMT LI.

Projekty podané na rok 2004:
• Zajištění klíčových informačních zdrojů a služeb pro technické obory (2004–2008), program
MŠMT 1N.
• Nový automatizovaný knihovní systém pro knihovny ČVUT, MŠMT, rozvojové programy
pro veřejné vysoké školy.

6.8 Informační a komunikační technologie z hlediska
Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2003
V roce 2003 byly všechny základní komponenty IS rozšířeny o další funkce podle požadavků
uživatelů. Podařilo se zprovoznit aplikaci WebKOSI, která umožňuje hromadný přístup studentů
a učitelů do komponenty přes webové formuláře. Bylo zahájeno budování výměníku IS, který
nahradí současné přenosy dat mezi komponentami jedním centrálním systémem společným pro
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všechny databáze. Na doporučení ŘK nebyl zatím zakoupen navržený manažerský informační systém a potřebné informace jsou získávány z Discovereru.
Počátkem roku 2003 byly zprovozněny nové webové stránky ČVUT v souladu s navrženým
grafickým manuálem. Základní informace o zaměstnancích a struktuře ČVUT, které byly do této
doby vkládány ručně, jsou aktualizovány z informačního systému. Bylo zprovozněno jednotné rozhraní pro vkládání aktualit a akcí pořádaných na ČVUT na webové stránky.
Páteřní síť byla osazena přepínači CISCO a všechny součásti byly k páteřní síti připojeny gigabitethernetem. Oba centrální uzly sítě Dejvice a Karlovo náměstí byly propojeny 10gigabitethernetem.
Pro zvýšení bezpečnosti sítě byl nainstalován modul IDS (Instruction Detection System), který
monitoruje příchozí a odchozí provoz na síti ČVUT, a systém pro netflow analýzu výstupních linek
na hraničním přepínači páteřní sítě.
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7.1 Úvod
Vědecká, výzkumná a vývojová činnost (dále VVČ) je na ČVUT společně s pedagogickou
činností druhou nejdůležitější součástí poslání školy (na Fakultě architektury se jedná též o uměleckou tvůrčí činnost). Přijmeme-li, v některých zemích běžné, rozdělení univerzit na „výzkumné
(research)“ a „učící (teaching)“, pak ČVUT usiluje o jednoznačnou srovnatelnost s první z obou
skupin. Naše univerzita 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, zahrnující též poradenské pracoviště pro vědecko-výzkumné programy, Výpočetní a informační centrum
(VIC) a Technologické a inovační centrum (TIC), 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. Důležité jsou i vnější spolupráce s ústavy AV ČR, rezortními ústavy, podniky a zahraničními institucemi. Tematicky pokrývá výzkumná činnost na ČVUT široké spektrum problémů, odpovídajících
odborné náplni i studijním programům jednotlivých fakult a ústavů.
Financování VVČ na ČVUT je vícezdrojové. V roce 2003 pokračoval systém finanční podpory
vědy na ČVUT, který byl poprvé použit v roce 2000 a popsán ve Výroční zprávě ČVUT za tento
rok. To znamená, že rozdělení finančních prostředků ze státní dotace na fakulty a ústavy bylo
realizováno podle stejného klíče, podle kterého byly přiděleny z MŠMT na ČVUT, s vědomím, že
podpora tzv. „specifického 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 2003 podpořeno mimořádnou dotací několik významných vědeckých týmů na každé
fakultě a vybraným významným vědeckým pracovníkům byla ve mzdě vyplácena částka zvyšující
jejich osobní příplatek. 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 byla založena v roce 2002 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). Jejich činnost i financování pokračovaly i v roce 2003. Výsledky
výzkumné práce obou center byly úspěšně oponovány s doporučením, aby činnost obou pokračovala i v dalším roce. V roce 2003 bylo založeno a zahájilo činnost třetí výzkumné centrum
ČVUT, Centrum pro radiochemii a radiační chemii (CRRC).
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 a v zahajujícím 6. rámcovém programu, 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
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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 2003. Detaily o finančních tocích jsou shrnuty ve Zprávě o hospodaření ČVUT za rok 2003.

7.2 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 roku 2003 zahajovaným 6. rámcovým programem Evropské unie, na
druhé straně Národním programem orientovaného výzkumu a vývoje ČR. 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 změně 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 zřejmé, že jak v evropském měřítku, tak i u nás je kladen stále větší důraz na efektivitu
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 dosahovaných jednotlivými pracovišti. ČVUT, má-li si zachovat svou pozici přední naší vědecké
univerzity, musí vytvářet podmínky pro vědeckou práci, které budou vnější prostředí respektovat.
V zájmu podpory vědecké práce na ČVUT v rámci grantových projektů zahájilo v roce 2001
činnost informační a konzultační grantové pracoviště, začleněné do odboru pro vědeckou a výzkumnou 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 roce 2003 s tím, že hlavní pozornost byla soustředěna na informační přípravu pro 6. rámcový program EU. Personální posílení
střediska o jednoho pracovníka umožnilo však aktivity střediska rozšířit a zejména do nich zahrnout
v širší míře národní programy na podporu výzkumu a vývoje.
Interní grantová soutěž (IGS) proběhla i v roce 2003 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 prezentační granty k podpoře prezentace vědeckých výsledků na významných mezinárodních konferencích).
ČVUT usiluje o přiměřené zastoupení v oborových komisích a podkomisích GA ČR. V oborové
komisi GA ČR pro technické vědy jsou členy čtyři pracovníci ČVUT (prof. Ing. Vladimír Křístek,
DrSc., prof. Ing. Václav Kubeček, DrSc., prof. Ing. Josef Steidl, CSc., doc. Ing. Bohumil Šulc,
CSc.). Odpovídajícím způsobem je ČVUT zastoupeno i v subkomisích této komise. V oborové
komisi přírodních věd je však nyní pouze jeden člen z ČVUT (prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc.)
a bylo by žádoucí zde zastoupení ČVUT posílit. Totéž platí i pro podkomise v oboru přírodních
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věd. Ve funkci místopředsedy GA ČR pro obor technických věd pracuje prof. Ing. Jan Uhlíř, 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. ČVUT má tak i nadále možnost významně se podílet na koncepci a činnosti GA
ČR. ČVUT je zastoupeno i v Radě vlády pro výzkum a vývoj, jejímž členem je prof. Ing. Petr Zuna,
CSc., a v její odborné komisi pro vědy neživé přírody a inženýrství (prof. Ing. Vladimír Kučera,
DrSc., prof. Ing. Jan Macek, DrSc.).

7.3 Oblasti výzkumu a vývoje, na které se ČVUT zaměřuje
Problematika výzkumu a vývoje na ČVUT je velmi rozmanitá a odpovídá profilu jednotlivých
fakult a ústavů. Jako příklad je možné uvést některé směry výzkumu na Fakultě stavební. Značná
pozornost je věnována stavebním konstrukcím, jejich analýze, funkční způsobilosti a optimalizaci,
odolnosti vůči vnějším vlivům, degradačním a korozivním procesům. Pozornost je věnována
zejména betonovým a ocelovým konstrukcím. Další významnou oblast představuje problematika
krajinných a urbanistických systémů zatížených lidskou činností, dopravními cestami atp. Příslušné
práce jsou vedeny jak experimentálně, tak i pomocí matematických modelů a počítačových
simulací. Významnou součást výzkumné činnosti fakulty tvoří též studium geoinformačních
a územních systémů, aplikace dálkového průzkumu Země v tematickém mapování a počítači podporovaná tvorba kartografických děl, fotogrammetrické postupy dokumentace a další.
Z důležitých oblastí výzkumu a vývoje na Fakultě strojní je možné uvést například výzkum
nových technických řešení hnacích agregátů automobilů i pro energetiku i jejich dílů a metodik pro
jejich experimentální a modelový vývoj, který je soustředěn ve Výzkumném centru spalovacích
motorů a automobilů Josefa Božka. Pozornost je věnována energetickým strojům a zařízením,
zejména z hlediska optimalizace energetických zdrojů a zvyšování účinnosti využití energie,
moderním systémům při návrhu obráběcích strojů, automatizaci a technologiím řízení. Zajímavý je
výzkum v oblasti materiálového inženýrství a biomedicínského inženýrství, významná je např.
problematika návrhů a materiálů kloubních náhrad. Část prací je zaměřena na ryze fyzikální
problematiku výzkumu nových detektorů ionizujícího záření a termodynamických vlastností
průmyslových látek a modelových tekutin se zaměřením na využití v chladících systémech
detektorů nebo na výzkum a vývoj tenkých vrstev. Kromě výše uvedeného výzkumného centra
pracuje při FS též další výzkumné centrum – Centrum pro strojírenskou výrobní techniku.
Fakulta elektrotechnická má ze všech součástí ČVUT nejrozsáhlejší výzkumnou základnu.
Uvedeme-li několik příkladů jejích výzkumných aktivit, je na místě zmínit nejprve činnost v oblasti
kybernetiky, kde je v současnosti jediné Centre of Excellence na ČVUT, založené v 5. rámcovém
programu EU. Toto centrum, mající akronym MIRACLE, se skládá ze dvou laboratoří – Gerstnerovy laboratoře pro inteligentní rozhodování a řízení a Centra strojového vnímání. První z nich se
zabývá umělou inteligencí, strojovým učením a systémovou diagnostikou, inteligentní robotikou
a biokybernetikou, testováním a diagnostikou softwaru a příbuznými oblastmi vědy, druhá počítačovým zpracováním a rozeznáváním obrazů a strojovým vnímáním. Z dalších vědeckých pracovišť
je třeba uvést Výzkumné centrum aplikované kybernetiky, založené v rámci programu MŠMT
v roce 2000. Jeho náplní je výzkum a vývoj kybernetiky s využitím postupů umělé inteligence,
strojového vnímání, automatického řízení a automatizačních technologií. Pozornost je věnována též
analogovým a diskrétně pracujícím obvodům, číslicovému zpracování signálů, elektronickým
substitučním náhradám, elektromagnetickému poli, anténním systémům, mobilním telekomunikacím, elektronickým součástkám, mikrosystémům a optoelektronice. Předmětem výzkumu jsou dále
rádiové signály a soustavy, rádiové obvody a zařízení, rádiová měření, elektroakustika a aplikovaná
akustika, televize, videotechnika a fotonika. Druhý významný proud výzkumu a vývoje směřuje do
oblasti elektroeneretiky, tj. na řešení teoretických i aplikačních problémů řetězce výroby, přenosu
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a rozvodu a užití elektrické energie včetně ekologických aspektů energetiky. Do této oblasti spadají
jak experimentální, tak i výpočetní postupy, práce pokrývají celý rozsah od vysokých napětí až po
zásobování bytů, elektrotepelné procesy, energetický audit a tepelnou pohodu interiérů. A konečně
třetí výzkumný směr je zaměřen na ekonomiku a řízení energetiky a elektrotechniky. Tato činnost je
rozvíjena jak v oblasti teoretického výzkumu, tak i v aplikacích na řešení problematiky konkrétních
společností.
Relativně vzhledem k velikosti fakulty a počtu studentů jsou výzkumné a vývojové aktivity
nejsilněji zastoupeny na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. V oblasti základního výzkumu je
značná pozornost věnována matematické fyzice a teoretické jaderné fyzice, významná je spoluúčast
při experimentech v oblasti částicové fyziky v CERN. Důležitou orientaci představuje výzkum ve
fyzice pevných látek a materiálovém inženýrství, zaměřený na rentgenovskou a neutronovou
difrakci, optickou spektroskopii, technologie polovodičů, studium porušování těles a konstrukcí
a spolehlivosti systémů. Fraktografická laboratoř má statut autorizované zkušebny leteckého průmyslu a výzkumu. Tradičním směrem je výzkum ve fyzice a technice laserů a jejich využití a optoelektronika. V jaderné oblasti je výzkum zaměřen na radioekologii, výzkum chování stopových
prvků a radionuklidů v životním prostředí, využití radiačně chemických metod, separační metody
pro radionuklidy a těžké kovy, výpočetní metody při studiu interakcí ionizujícího záření s látkou
a hodnocení účinků záření na základě stanovení dozimetrických veličin, dozimetrické metody pro
medicínské účely, aplikace ionizujícího záření v průmyslu, medicíně, životním prostředí i při studiu
našeho památkového odkazu. Z hlediska naplnění budoucích energetických potřeb má značný
význam výzkum v oblasti teoretické i experimentální reaktorové fyziky a urychlovačem řízených
transmutačních technologií.
Aktivity Fakulty architektury jsou na pomezí výzkumné a umělecké činnosti. V ryze výzkumné oblasti se jedná zejména o studium historické a současné architektury, například barokních
kleneb, zajímavou součástí je též výzkum české architektonické kresby v období přelomu 19. a 20.
století, ukazující proměnu jejího výrazu, ovlivněnou vstupem nových zobrazovacích technik a změnou způsobu projektování. Výzkum zobrazovacích technik a modelování v architektuře směřuje do
aplikace v oblasti vlastního navrhování staveb a sleduje propojení metod fyzického podání s metodami vizuální simulace. A konečně je třeba zmínit výzkum v oblasti proměn urbanismu, územního
plánování a využití území.
Na Fakultě dopravní, jako nejmladší fakultě ČVUT, se výzkumné aktivity konsolidovaly teprve
v druhé polovině devadesátých let minulého století. Laboratoř spolehlivosti systémů, založená
v rámci projektu MŠMT na podporu výzkumu na vysokých školách, se zabývá signály, procesy
a faktory spolehlivosti u náročných systémů, zejména dopravních. Je nyní společným pracovištěm
FD a Ústavu informatiky AV ČR. Jednou ze závažných zde řešených problematik je spolehlivost
interakcí lidských činitelů s technickými systémy. Dále je na FD věnována pozornost oblasti
teoretických principů informatiky a procesů rozvíjených v dopravních informačních systémech.
Významně zastoupena je též problematika pasivní bezpečnosti motorových vozidel, speciálních
provozních a výrobních technologií dopravních prostředků a designu dopravních prostředků.
Konečně je třeba zmínit teorii telematiky a telematické systémy, dopravní zabezpečovací systémy,
výzkum inteligentních vozidel a inteligentních dopravních systémů.
Kromě fakult je výzkum a vývoj realizován i na vysokoškolských ústavech a výzkumných
centrech ČVUT. Kloknerův ústav zaměřuje svou činnost především na obory mechaniky, obecné
teorie hmot a konstrukcí, teorie betonu, kovů a plastů, teorie konstrukcí, zkoušení hmot a konstrukcí
a měřicích metod a přístrojů v těchto oborech. Zvláštní pozornost je věnována spolehlivosti konstrukcí včetně pravděpodobnostní analýzy rozvoje poškození a životnosti konstrukcí, rizikovému
inženýrství, materiálovému inženýrství zaměřenému na technologii, mikro- a makromechaniku
konstrukčních materiálů, dynamickému chování konstrukcí, dynamickému zatížení a odezvě konstrukčních systémů a diagnostice staveb.

90

7. Věda a výzkum

Masarykův ústav vyšších studií nebyl původně zakládán jako výzkumné pracoviště, nicméně
potřeba výzkumu v oblasti na pomezí ekonomických, sociálních a technických věd vedla k projektu
studia manažerských kompetencí technicky vzdělaných manažerů, tj. absolventů technických vysokých škol, kterým jsou často vytýkány nedostatky v oblasti sociálních kompetencí. Jsou zkoumány
odlišnosti tohoto typu manažerů od celkového průměru absolventů českých vysokých škol, jejich
obvyklé slabiny i trendy vývoje.
Ústav biomedicínského inženýrství byl v roce 2003 transformován z původního Centra biomedicínského inženýrství a převzal a rozšířil jeho výzkumné aktivity. Je uváděna do provozu Laboratoř nukleární magnetické rezonance, další projekty jsou orientovány na výzkum únavy řidiče
(„bdící auto“), kardiovaskulární rehabilitaci, stanovení základních parametrů u fyziologického
a osteoartrotického kyčelního kloubu a na zpracování ultrazvukového obrazu.
Výzkumné centrum průmyslového dědictví se zabývá historií, architekturou, urbanistickými
souvislostmi, vývojem technologií, technickými kritérii a ekologickými a ekonomickými hledisky
výzkumu, záchrany a nového využití technických památek, průmyslových staveb a areálů. Mapuje
průmyslové dědictví v ČR na úrovni průmyslových území, areálů a objektů včetně strojního
zařízení a technologií a hledá možnosti jejich dalšího života. Shromažďuje databázi pozoruhodných
objektů průmyslového dědictví.
Výzkumné centrum Ústav technické a experimentální fyziky je orientováno na vybrané
problémy experimentální a aplikované jaderné a subjaderné fyziky. Pro experiment ATLAS
v CERN je to výzkum a vývoj stripových detektorů a neutronového stínění, dále je to studium
struktury středně těžkých jader na základě radiačního záchytu neutronů a některých dalších
jaderných reakcí, studium dvojité přeměny beta, výzkum a vývoj polovodičových detektorů pro
jadernou a subjadernou fyziku a jejich aplikace, koincidenční instrumentální aktivační analýza
a analytické využití radiačního záchytu a nepružného rozptylu neutronů a konečně aplikovaná
spektrometrie alfa a její využití pro stanovování radonu, thoronu a jejich dceřiných produktů.
Centrum pro radiochemii a radiační chemii bylo založeno teprve v roce 2003 a navázalo na
část problematiky z oblasti jaderné chemie, do té doby řešené na FJFI. Jedná se především
o separaci radionuklidů z komplexních matric odpadů a nápravu půd kontaminovaných radionuklidy, metodiku stanovení radionuklidů jódu v životním prostředí a odpadech z jaderných
elektráren, studium sorpčních interakcí v úložištích jaderného paliva, vývoj pokročilých metod
hodnocení bariérových materiálů a studium vlivu vybraných modifikátorů na radiační odstranění
polutantů z vodního prostředí. Byly též zahájeny práce na problematice separace aktinoidů z roztoků po přepracování jaderného paliva.
Řada výzkumných problémů je řešena ve spolupráci několika fakult a dalších součástí. Typickým příkladem je oblast matematiky a aplikované matematiky, kde se na výzkumu a na řešení
výzkumného záměru podílejí katedry matematiky z několika fakult ČVUT. Podobně by bylo možné
hovořit o spolupráci FEL a FJFI s ústavy AV ČR v Centru laserového plazmatu, o řadě aspektů
materiálového inženýrství atd. Výše uvedené oblasti zaměření výzkumu a vývoje na ČVUT je nutno
chápat pouze jako příklady bohaté a rozvětvené činnosti školy v této oblasti.

7.4 Výzkumné záměry na ČVUT
Na ČVUT bylo v roce 2003 řešeno 31 výzkumných záměrů, financovaných prostřednictvím
MŠMT. Jejich přehled a finanční částky na ně přidělené ze státní dotace jsou shrnuty v tab. 7.4.1 (je
zde pro úplnost uveden i záměr, jehož financování bylo v průběhu řešení zastaveno).
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 některých záměrech jedním z integrujících prvků školy.
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Tabulka 7.4.1: Zapojení ČVUT do výzkumných záměrů a institucionální prostředky pro rok 2003
Výzkumný záměr (zkrácený název)

(tis. Kč)

Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí

7 537

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

10 816

Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství

12 051

Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií

7 212

Aspekty životního prostředí ve stavebnictví

3 235

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

2 387

Komplexní inovace technologií v geodézii a kartografii

3 226

Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství

22 541

Zvyšování účinnosti energ. strojů a zařízení a snižování ekologických dopadů

6 876

Aplikovaná matematika v technických vědách

2 389

Technika prostředí budov

3 452

Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství

26 468

Rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu

22 050

Výzkum v oblasti informačních technologií a komunikací

20 726

Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice

7 594

Tvorba a monitorování životního prostředí

4 254

Výzkum efektivnosti a kvality spotřeby energie

6 600

Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta

8 774

Využití radionuklidů a ionizujícího záření

7 818

Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana

6 169

Diagnostika materiálů

7 147

Laserové systémy a jejich aplikace

7 056

Rozvoj metod systémové analýzy, algoritmů a statistických metod pro dopravu a spoje

2 985

Automatické systémy v dopravě, diagnostika dopravních systémů a procesů

4 290

Modely dopravy a řízení dopravních procesů v území

2 831

Proměny urbanismu

2 808

Výzkum historické a současné architektury

3 232

Modelové metody projektování - modelové a zobrazovací techniky v architektuře

2 844

Rizikové inženýrství a spolehlivost technických systémů

3 558

Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností staveb

4 827

Náročné numerické výpočty a paralelní programování

0

Řízení lidských zdrojů v průmyslu technicky vzdělanými manažery

1 213

CELKEM

234 966
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ČVUT se rozhodlo využít možnosti poskytnuté Usnesením vlády č. 1165/2002 ze dne
18. listopadu 2002 a požádat o prodloužení všech na něm řešených výzkumných záměrů o jeden
rok, tj. do konce roku 2004. Tato žádost byla akceptována pro všechny řešené záměry s výjimkou
záměru Řízení lidských zdrojů v průmyslu technicky vzdělanými manažery. Zároveň byla v roce
2003 zahájena příprava návrhů nových výzkumných záměrů s termínem zahájení v roce 2005, které
by zajistily kontinuitu a další rozvoj vědy a výzkumu na ČVUT.

7.5 Unikátní pracoviště ČVUT pro výzkum a vývoj
Jak vyplývá již z předchozích odstavců, ČVUT představuje rozsáhlou výzkumnou organizaci,
v jejímž rámci existuje řada pracovišť, majících specifický a unikátní charakter. Jejich výběr a shrnutí do této podkapitoly výroční zprávy tedy nutně ponese do jisté míry subjektivní charakter a je
třeba zde uvedená pracoviště chápat jako příklady, nikoli jako úplný výčet.
V první řadě je na místě uvést tři výzkumná centra v rámci části B programu MŠMT z roku
2000, koordinovaná z ČVUT. Jsou to:
Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka
Řešitel: prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
Předmětem činnosti centra je výzkum nových technických řešení agregátů i jejich dílů a metodik
pro jejich experimentální i modelový vývoj (simulační, CAE/CAD/CAM) a optimalizaci s využitím
přístupů integrovaného inženýrství.
Na projektu se podílejí ČVUT (F2, F3), TU Liberec a Ústav pro výzkum motorových vozidel,
s. r. o., Praha.
Centrum aplikované kybernetiky
Řešitel : prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc.
Centrum umožňuje spojit základní a aplikovaný výzkum kybernetiky s průmyslovými realizacemi, což urychlí vývoj a využití informačních technologií u nás. Soustřeďuje výzkumný potenciál
v oborech umělé inteligence, strojového vnímání, automatického řízení a prostředků automatizace.
Na projektu se podílejí ČVUT (F3 a F2), VUT Brno, ZČU Plzeň, ÚTIA AV ČR, CertiCon, a.s.,
Cygni, spol. s r. o., Unicontrols, a. s. Neovision s .r. o., Camea s. r. o.
Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii
Řešitel: prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.
Centrum 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 podprogramu B. Dosavadní průběh činnosti těchto center svědčí o skutečnosti, že jsou pro vědeckou
práci na ČVUT jednoznačným přínosem.
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Tři výzkumná centra ČVUT, založená v letech 2002 a 2003, se ukazují rovněž jako úspěšný projekt, na jehož financování ČVUT významně přispívá z prostředků své doplňkové činnosti. Jsou to:
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, urbanistickými souvislostmi, vývojem technologií, stavebně technickými kritérii a ekologickými i ekonomickými 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 fyziku. Sjednocujícím faktorem vědeckého programu je aplikace metod jaderné spektroskopie a podobnost jaderné instrumentace užívané v jednotlivých výzkumných směrech.
Centrum pro radiochemii a radiační chemii
Ředitel: doc. Ing. Jan John, CSc.
Výzkumná a vývojová činnost centra je směrována do celé oblasti radiochemie a radiační chemie, v současné fázi zejména na studium chování radionuklidů v životním prostředí, vývoj pokročilých metod zpracování radioaktivních odpadů, vývoj radioanalytických metod využívajících
nových separačních principů a základní výzkum pro vývoj nových radiačně chemických technologií.
Náplň výzkumné činnosti těchto center byla již zmíněna v části 7.3. První dvě, která mají za
sebou již více než rok existence, byla v lednu 2004 úspěšně oponována a oponentní rada v obou
případech doporučila pokračování činnosti i financování center. Činnost třetího z nich, zahájená
v roce 2003, byla s kladným výsledkem posouzena komisí, složenou z proděkanů fakult a ředitelů
vysokoškolských ústavů ČVUT.
V činnosti též pokračuje řada laboratoří vytvořených v rámci programu MŠMT Posílení výzkumu na vysokých školách, které byly vesměs po skončení programu financovány dále z výzkumných
záměrů. Patří sem např. Laboratoř biomechaniky člověka (vedoucí prof. Ing. S. Konvičková, CSc.),
zmíněná již Gerstnerova laboratoř pro inteligentní rozhodování a řízení (vedoucí prof. Ing. V.
Mařík, DrSc.) a Centrum strojového vnímání (vedoucí prof. Ing. V. Hlaváč, CSc.), Trnkova laboratoř automatického řízení (vedoucí prof. Ing. V. Kučera, DrSc.), Laboratoř kvantitativních metod
výzkumu památek (vedoucí prof. Ing. L. Musílek, CSc.), Laboratoř ekologických rizik městského
odvodnění (vedoucí prof. Ing. J. Pollert, DrSc.) a další. Je třeba konstatovat, že tento program
znamenal významný přínos k rozvoji vědecké činnosti na ČVUT a po jeho ukončení se projevila
životaschopnost značné části jím založených pracovišť.
Zcela unikátním zařízením, jediným na české vysoké škole, je školní reaktor VR-1, sloužící jak
výuce, tak i pro výzkum v oblasti reaktorových technologií a využití ionizujícího záření. A konečně
je na místě zmínit laserové laboratoře na FEL a na FJFI, které spolupracují v rámci Výzkumného
centra laserového plazmatu s laserovou laboratoří PALS (Prague Asterix Laser System) Akademie
věd České republiky.
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7.6 Spolupráce s tuzemskými 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 spolupracují s následujícími ústavy:
• Ústav pro hydrodynamiku (FSv),
• Ústav struktury a mechaniky hornin (FSv),
• Ústav geoniky (FSv),
• Ústav termomechaniky (FS),
• Ústav chemických procesů (FS),
• Ústav teoretické a aplikované mechaniky (FSv, 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).
Tato spolupráce je orientována jednak na doktorské studijní programy, je však též základem
společného řešení různých vědeckých projektů financovaných grantovým způsobem. Rozvíjí se
rovněž spolupráce mezi ČVUT a výzkumnými ústavy mimo AV ČR, jako příklad lze jmenovat
spolupráci FS a FJFI s Ústavem jaderného výzkumu Řež, a. s., v oblasti jaderné energetiky včetně
perspektivních metod, jako jsou urychlovačem řízené transmutační technologie nebo smlouvu
o zájmovém sdružení právnických osob mezi FS ČVUT, VÚ potravinářským Praha a VŠCHT Centrum potravinářské techniky a technologií (CPTT), jehož cílem je vzájemná spolupráce při
výzkumu a transferu poznatků progresivních potravinářských technologií a techniky do průmyslové
praxe.
Postupně se rozšiřuje spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji s průmyslovými podniky.
Tak např. na FSv byla v roce 2003 řešena metodika kontroly a řízení stárnutí betonových konstrukcí
JE Temelín, projekt GA ČR Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií
jaderných elektráren obdržel Cenu předsedy GA ČR za nejlepší výzkumný projekt. Výsledky dlouhodobého výzkumu nesilových zatížení jsou v praxi uplatňovány v rámci rekonstrukcí především
historických objektů, speciálně vyvinuté vložky z recyklovaného směsného plastu byly aplikovány
při realizaci stropních konstrukcí při rekonstrukci výrobní haly v areálu Škoda Mladá Boleslav.
Spolupráce Ústavu mechaniky FS ČVUT v Praze a Kovosvit MAS, Sezimovo Ústí při vývoji
obráběcího stroje Trijoint 900 vedla k vývoji obráběcího stroje založeného na nové teorii a koncepci
paralelní hybridní kinematiky. Koncept je vyhlášen jako český patent. Prof. Ing. Michael Valášek,
DrSc. (FS ČVUT) a Ing. František Petrů (Kovosvit MAS) získali za vývoj tohoto stroje cenu Cena
Invence 2003, za objev či jiný počin v posledních letech, v soutěži Česká hlava 2003. V rámci
činnosti Centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii byl vyvinut první hybridní obráběcí stroj s vestavěným laserem typ MCVL 1000 Laser v České republice. Obráběcí centrum
MCVL představuje na našem trhu novinku. Jedná se o spojení dvou druhů technologií – třískového
obrábění a laserových technologií na jednom stroji. V souvislosti s touto realizací byla Ing.
Jaroslavu Řasovi, CSc., udělena v roce 2003 Cena rektora za aplikaci výsledků výzkumné práce
v praxi I. stupně.
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Za významný úspěch z hlediska ochrany duševního vlastnictví lze považovat udělení mezinárodního patentu doc. Ing. Petru Horáčkovi, CSc. (FEL). Patent je registrován v USA pod číslem
US 6,442,534 B1 s názvem „Hydraulic Controller Using Multiple Regime Specific Controllers
Combined with Fuzzy Logic“. Podobným způsobem by bylo možné hovořit i o aktivitách dalších
fakult.

7.7 Mezinárodní spolupráce ČVUT ve výzkumu a vývoji
Mezinárodní spolupráce ve VaV byla v roce 2003 uskutečňována především zapojením do programů v rámci EU. Jen na Fakultě stavební bylo řešeno celkem 12 projektů v rámci 5. rámcového
programu EU a v současné době jsou podávány návrhy projektů do 6. rámcového programu. Kromě
účasti jednotlivých pracovišť je významné, že v rámci programu EUPRO MŠMT bylo na ČVUT
TIC zřízeno regionální informační a konzultační centrum pro 5. rámcový program EU, které pokračuje ve své činnosti i pro 6. rámcový program. Vnitřní informovanosti pracovníků ČVUT pak slouží
informační a konzultační centrum při odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost R ČVUT.
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¨, nově se ČVUT zapojilo i do projektu ALICE), SÚJV Dubna a IAEA. Na těchto projektech se podílejí zejména FJFI, ÚTEF,
částečně též FS a FD. Jinou dlouhodobou mezinárodní spoluprací je např. aktivita v oblasti laserového měření družic, zastřešovaná European Space Agency, v jejímž rámci je pracovníky FJFI
provozována aparatura v laboratoři v egyptském Helwanu.
Značné aktivity v mezinárodních spolupracích rozvinulo VCPD. Je zapojeno do projektu
Working Heritage (ověřování kompatibilní metodiky konverze industriálních objektů ve státech
EU), účastní se setkání národních reprezentantů TICCIH v Barceloně (rozpracování jednotných
zásad pro realizaci mezinárodní charty za záchranu průmyslového dědictví), sleduje přípravu projektu regionální spolupráce UNESCO Hornický region Krušnohoří, podílí se na formulování dlouhodobého projektu inženýrských organizací na propojení cest industriální kultury pro Visegrádský
fond v rámci zemí Visegrádské čtyřky.
Uvedené skutečnosti je třeba chápat opět pouze jako příklady mezinár. aktivit. Souhrnné údaje
o projektech financovaných ze zahraničních zdrojů včetně příslušných finančních částek shrnuje tabulka 7.7.1. Další mezinárodní spolupráce, zejména v bilaterálních programech typu Aktion
s Rakouskem nebo Barrande s Francií jsou financovány z programů MŠMT a jsou proto uvedeny
v tabulce 7.8.1.
Tabulka 7.7.1: Účast ČVUT ve vědeckých programech financovaných ze zahraničních zdrojů
Program

Počet

tis. Kč

ERIX

ERICCA

1

104

IAEX

IAEA Vídeň

4

265

INTS

INTAS

1

179

OKAX

RP EU-EURATOM

4

2 418

OKDX

RP EU-EESD

10

7 178

OKGX

RP EU-GROWTH

5

2 679

OKIX

RP EU-IST

15

11 666

OKX

RP EU-nespecifikované

1

4 733

ZNAX

projekty NATO

1

33

42

29 255

Celkem
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European Radon Research and Industry Collaboration Concerted Action (ERRICCA)
International Atomic Energy Agency (IAEA) - Mezinárodní agentura pro atomovou energii
International Association for the Promotion of Co-operation with Scientists from the New Independent States of the former Soviet Union (INTAS)
European Atomic Energy Community (EURATOM) - Evropské společenství pro atomovou energii
Energy, Environment and Sustainable Development (EESD) - Energetika, životní prostředí a trvalý
rozvoj
Competitive and Sustainable Growth (GROWTH ) - Konkurenceschopný a udržitelný růst
Information Society Technology (IST) - technologie pro informační společnost
RP - rámcový program

7.8 Projekty výzkumu a vývoje podporované z účelových prostředků
státního rozpočtu
Tabulka 7.8.1 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 a částky obdržené v rámci
smlouvy s řešitelem projektu (sloupec „od ext.“).
Tabulka 7.8.1: Počty projektů řešených na ČVUT spadajících do CEP a finanční objemy na těchto
projektech
Název programu
podpory výzkumu a vývoje
MDS: optimalizace dopravní soustavy…

Počty pr.
N+S

Suma(tis. Kč)
od zad.

od ext.

Celkem

14

22 041

1 233

23 274

MZE: program výzkumu MZE

2

0

70

70

MPO: Rozvoj center špičkových průmyslových výr….

2

0

900

900

12

1 360

3 964

5 324

2

0

150

150

GAČR: standardní projekty GAČR

187

93 671

14 660

108 331

GAČR: postdoktorandské projekty

28

4 430

0

4 430

GAČR: komplexní projekty GAČR

1

0

264

264

GAČR: doktorské granty

11

2 476

1 423

3 899

AV0: granty výrazně badatelského charakteru ….

11

1 814

868

2 682

AV0: program podpory cíleného výzkumu a vývoje

5

123

788

911

AV0: Juniorské badatelské grantové projekty

1

287

0

287

13

6 627

0

6 627

MSM: informační zdroje pro výzkum a vývoj

1

10 067

0

10 067

MSM: výzkumná centra

8

33 000

5 492

38 492

24

8 312

603

8 915

MPO: projektová konsorcia
MPO: PROGRES

MSM: INGO

MSM: KONTAKT
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MZ0: výzkum a vývoj v oblasti gynekologie a porodnictví

1

0

278

278

MZ0: výzkum a vývoj v ostatních lékařských oborech

2

0

371

371

MZ0: výzkum a vývoj v oblasti Výživy, metabolických a
endokrinních chorob

1

0

173

173

MZ0: výzkum a vývoj v oblasti Onkologie

1

0

251

251

MZ0: výzkum a vývoj v oblasti Zdraví a životních
podmínek

1

0

109

109

MZ0: výzkum a vývoj v oblasti Zdravotních systémů a
informatiky

1

0

89

89

11

2 782

0

2 782

MSM: EUREKA

2

0

400

400

MSM: EUPRO

1

1 990

0

1 990

MZE: výzkumný program MZE I

1

100

0

100

MZE: výzkumný program MZE II

2

0

850

850

MV0: nejzávažnější bezpečnostní rizika

1

585

0

585

MPO: mimoprogramové projekty MPO

1

0

3 869

3 869

MZP: životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů
(TP1/DP4)

1

229

0

229

MZP: ekologická rizika

1

0

50

50

NBU: projekty výzkumu a vývoje v oblasti
kryptografie …

5

872

0

872

190 766

36 855

227 621

MSM: COST

Celkem

MDS
Ministerstvo dopravy a spojů
MZE
Ministerstvo zemědělství
MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu
GAČR Grantová agentura ČR
AV0
Akademie věd ČR
MSM
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MZ0
Ministerstvo zdravotnictví
MV0
Ministerstvo vnitra
MZP
Ministerstvo životního prostředí
NBU
Národní bezpečnostní úřad ČR
Podrobnější údaje o projektech je možné nalézt jednak v CTU Research Activity Report 2003,
a dále ve výročních zprávách jednotlivých fakult a součástí.

7.9 Využití institucionální podpory specifického výzkumu
Institucionální podpora specifického výzkumu je používána v souladu s pravidly pro jejich použití (NV č. 462/2002 Sb.) na:
a) Věcné náklady spolupráce studentů magisterského a doktorského studijního programu při řešení
výzkumných záměrů, tj. nákladů na běžné zapojení studentů do řešení VZ.

98

7. Věda a výzkum

b) Osobní a věcné náklady akademických pracovníků, zapojených spolu se studenty do společného
výzkumu, např. témata v rámci Studentské tvůrčí činnosti podle zaměření výzkumu u jednotlivých studijních oborů.
c) Náklady na výzkum prováděný studenty při přípravě diplomových a disertačních prací, opět
podle zaměření výzkumu u jednotlivých studijních a vědních oborů.
Část prostředků ve výši cca 6 mil. Kč byla vyčleněna na podporu doktorandských grantů v rámci
interní grantové soutěže ČVUT, ostatní prostředky byly rozděleny na fakulty a další součásti normativním způsobem podle metodiky schválené AS ČVUT.

7.10

Interní grantová soutěž ČVUT a Workshop

Na interní grantovou soutěž ČVUT je každý rok dáváno cca 1 % z celkové sumy státní dotace.
V roce 2003 tato částka činila 11 095,480 tis. Kč. V soutěži je větší část projektů orientována na vědecké aktivity (v r. 2003 na tyto projekty bylo přiděleno 8 580,760 tis. Kč) a menší část na projekty
sloužící obecně rozvoji školy (2 514,720 tis. Kč). Vývoj počtu udělených grantů za uplynulé roky
shrnuje tab. 7.10.1. Těžiště soutěže v její vědecké části je kladeno na mladé pracovníky, zejména na
podporu doktorandských projektů. Jim je věnována cca polovina schválených projektů. Také u projektů, 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 udělených grantů v roce 2003 vzrostl oproti průměru minulých let cca o 17 %.
Tabulka 7.10.1: Vývoj celkového počtu udělených interních grantů ČVUT (C) a počtu udělených
doktorandských grantů (DG) za posledních 5 let
Rok

1998

1999

2000

2001

2002

2003

C

151

145

149

155

180

182

nesledováno

67

87

86

107

121

DG

Přehled o výsledcích řešených projektů v rámci Interní grantové soutěže dává pravidelný každoroční 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 roce 2003 (výsledky za rok 2002) bylo publikováno 563 příspěvků ve
sborníku a 333 posterových prezentací. Workshop 2004, shrnující výsledky za r. 2003, se koná
22.–26. března 2004.

7.11

Publikační činnost

Jedním z významných výstupů vědecké práce jsou odborné publikace. V tabulce 7.11.1 je shrnut
počet publikací za uplynulých pět roků sumarizovaný podle jednotlivých fakult a součástí ČVUT.
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Tabulka 7.11.1: Počet publikací z ČVUT zařazených do databáze RIV za r. 1999-2003
Fakulta
(součást)

1999

2000

2001

2002

2003

Meziroční změna
2003/2002

FSv

437

465

1018

1118

1047

0,936

FS

206

335

786

763

890

1,166

FEL

540

580

1364

1768

1686

0,954

FJFI

161

160

420

402

299

0,744

FA

37

27

149

128

239

1,867

FD

80

73

186

208

245

1,178

KÚ

73

97

121

127

148

1,156

VIC

0

1

8

14

1

0,071

MÚ

0

2

2

9

13

1,444

ÚBMI

0

0

0

0

64

0

Rektorát

0

0

6

39

53

1,359

Celkem

1 534

1 740

4 060

4 576

4 685

1,024

Tabulka 7.11.2 udává rozčlenění publikací v roce 2003 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, 1 703 je cizojazyčných, dále je 1 146 českých a 316
referátů bylo zveřejněno na Workshopu 2002. Zcela specifický je tento poměr na FJFI, kde na 99
cizojazyčných referátů připadá pouze 21 českých referátů. V porovnání s tím je počet 406 článků
v mezinárodních časopisech relativně nízký.
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Celkem

Arch. realizace tuzemská

2
1

Arch. projekt tuzemský

Arch. výstava zahraniční

14

Arch. realizace zahraniční

Arch. výstava tuzemská

Arch. soutěž zahraniční

Arch. soutěž tuzemská

Stati ve sbornících cizojazyčně

Stati ve sbornících česky

Stati ve sborníku Workshop ČVUT

Články v časopisech cizojazyčně

Články v časopisech česky

Skripta cizojazyčně

Skripta česky

Kapitoly v knihách cizojazyčně

29 16 20 38 10 1 181 57 61 344 256
16 8 2 2 11 1 77 83 72 304 310
21 17 7 16 25 5 167 150 129 267 880
6 5 3 1 3 59 67 35
21
99
6 2 7
1
53
7
19
7
13 3 2
11 2 57
9
7
89
51
6
10 12
7
71
42
1
2 1
7 11
3
14
15
1
1
1
1
5
4
1
2
9
1
12
39
94 55 43 59 59 12 614 406 316 1 146 1 703

Arch. projekt zahraniční

Celkem

Kapitoly v knihách česky

Součást/typ publikace
1 FSv
2 FS
3 FEL
4 FJFI
5 FA
6 FD
7 KÚ
8 VIC
10 Rektorát
11 MÚVS
12 ÚBMI

Knihy (vč. sborníků) cizojazyčně

Č.

Knihy (vč. sborníků) česky

Tabulka 7.11.2: Počty publikací na jednotlivých součástech ČVUT (podle druhu publikací) za rok 2003

0

1 047
890
1 686
299
239
245
148
1
53
13
64
4 685

18
2

2

7

13

2 113

4 16

2 133

1

2

0 21
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Na ČVUT je vydáváno několik celoškolských publikací v oblasti VaV. Souhrnným dokumentem
je již zmíněná ročenka CTU Research Activity Report, v níž jsou podrobně prezentovány za daný
rok seznamy publikací, patentů, nově získaných vědeckých a vědeckopedagogických titulů a přehledy projektů a grantů včetně statistických přehledů. Na tento dokument je možné odkázat v případě potřeby podrobnějších dat o VaV na ČVUT, než poskytuje tato zpráva.
I v roce 2003 pokračovalo vydávání odborného časopisu Acta Polytechnica. Z pravidelných 6 čísel během roku byla tři věnována vybraným referátům z konference Advanced Engineering Design
2003 pořádané společně ČVUT v Praze a University of Glasgow v roce 2003 v Praze. 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 pečlivý výběr kvalitních recenzentů jednotlivých nabídnutých článků.
V ediční řadě rozsáhlejších vědeckých monografií CTU Reports bylo publikováno pět řádných
čísel a jedno mimořádné:
1/2003
P. Konvalinka – J. Máca: Contributions to Computational and Experimental
Investi-gation of Engineering Materials and Structures.
2/2003
D. Rypl: Approaches to Discretisation of 3D Surfaces.
3/2003
D. Gabriel: Numerical Solution of LargeDisplacement Contact Problems by the
Finite Element Method.
4/2003
A. Poživilová: Constitutive Modelling of Hyperelastic Materials Using the Logaritmic Description.
5/2003
J. Zeman: Analysis of Composite Materials with Random
Microstructure.
Special Issue
Proceedings of WORKSHOP 2003
Každoročně jsou udělovány Ceny rektora za prestižní publikaci. V roce 2003 byla udělena cena
1. stupně za knihu Robert Černý – Pavla Rovnaníková: Transport Processes in Concrete. Spon
Press, London and New York 2002.
Cena 2. stupně byla udělena knize Luděk Frank a Jaroslav Král (editoři): Metody analýzy povrchů – iontové, sondové a speciální metody. Academia Praha 2002.

7.12

Doktorské studium

Studenti doktorských studijních programů představují významnou kapacitu pro vědeckou a výzkumnou činnost na škole. Tabulka 7.12.1 shrnuje jejich počet za posledních 7 let sumarizovaný
podle hlášení fakult vždy k 31. 10. příslušného roku, respektive od roku 2000 podle matriky
studentů.
Tabulka 7.12.1: Počty studentů a absolventů doktorských studijních programů na ČVUT
v letech 1996–2003
Počet studentů
Počet absolventů

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1 315

1 215

1 191

1 241

1 475

1 507

1 787

1 673

44

40

57

94

76

81

112

124

Pro ČVUT nepředstavují tato čísla příliš radostnou skutečnost. Trend nárůstu za posledních pět
let 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.

101

7. Věda a výzkum

Znepokojující je ale hlavně nízký počet absolventů, který svědčí o tom, že si řada studentů
v doktorských programech své studium prodlužuje významně nad standardní dobu nebo je
neukončí. Navíc byl tento počet za roky 1999–2001 v mezích statistické fluktuace konstantní. Je
otázkou, zda skutečnost, že v roce 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 roce 2003 jsou uvedeny v tab. 7.12.2, pro
porovnání je uveden též stav z roku 2002. 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 jmenovatel 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 7.12.2: Počty doktorandů (D) a absolventů doktorského studia (A)
v letech 2002 a 2003 podle součástí
Fakulta

F1

F2

F3

F4

F5

F6

Ústavy

ČVUT

D 2002

515

417

439

165

112

120

19

1 787

D 2003

426

367

394

158

145

164

19

1 673

A 2002

27

24

39

17

3

2

0

112

A 2003

33

27

43

15

2

3

1

124

D/A 2002

19,1

17,4

11,3

9,7

37,3

60,0

∞

15,96

D/A 2003

12,9

13,6

9,2

10,5

72,5

54,7

19,0

13,49

7.13

Ceny rektora ČVUT za vynikající výsledky ve výzkumu

Poprvé byly uděleny Ceny rektora ČVUT za vynikající výsledky ve výzkumu, a to ve třech kategoriích a ve třech stupních:
Cena rektora za vynikající vědecký výsledek:
Cena I. stupně
Dr.- Ing. Jiří Matas (katedra kybernetiky FEL ČVUT) za práce v
oblasti rozpoznávání objektů.
Cena II. stupně
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta,
DrSc., prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. (FA ČVUT) za práce týkající se
osady Baba.
Cena III. stupně
doc. Ing. Jiří Limpouch (katedra fyzikální elektroniky FJFI ČVUT) za
práce týkající se interpretace subpikosekundových a nanosekundových
laserových pulsů.
Cena rektora za aplikaci výsledků výzkumné práce v praxi:
Cena I. stupně
Ing. Jaroslav Řasa, CSc. (Centrum pro strojírenskou výrobu FS
ČVUT) za práce vedoucí k realizaci hybridního obráběcího stroje MCVL
1000 LA-SER.
Cena II. stupně
Ing. Václav Spěváček (katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího
záření FJFI ČVUT) za výzkum a vývoj gelových dozimetrů pro aplikaci v
radiační onkologii.
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Cena III. stupně

Ing. Ivan Bědajánek, Ing. Jaromír Sodomka, CSc., Ing. Ivan Štekl,
CSc. (Ústav technické a experimentální fyziky a Fakulta dopravní ČVUT)
za příspěvek k návrhu řešení neutronového a gama stínění pro experiment
ATLAS v CERN.

Cena rektora za vynikající doktorskou práci:
Cena I. stupně
Mgr. Petr Páta, Ph.D. (Studijní program Elektrotechnika a
informatika, FEL) za práci „Karhunenova - Loeveho transformace a její
modifikace pro účely zpracování obrazové informace“.
Cena II. stupně
Ing. Josef Novotný, Ph.D. (Studijní program Aplikace přírodních věd,
FJFI) za práci "Implementation of the Nuclear Magnetic Resonance
Polymer - gel Dosimetry into Clinical Practice".
Cena III. stupně
Ing. Tomáš Plachý, Ph.D. (Studijní program Stavební inženýrství,
FSv) za práci „Dynamická studie železobetonového trámu poškozeného
trhlinami“.

7.14

Transfer výsledků VaV do praxe

Přenos výsledků VaV do praxe představuje trvale slabou stránku ČVUT (ale i jiných vysokých
škol), nicméně v roce 2003 pokračovala snaha o zlepšení situace. Databáze DNEP, která je nabídkovým katalogem činností a výsledků, expertů a možností využití přístrojů, obsahuje k termínu
psaní této zprávy pouze 71 nabídek, 11 expertů a 7 přístrojů a je doplňována jen zvolna. Navíc je
třeba poznamenat, že část těchto nabídek se netýká přímého přenosu výsledků výzkumu, ale konzultační činnosti a organizace různých kurzů.
ČVUT se i v roce 2003 zúčastnilo na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, tradiční byla
i aktivní účast ČVUT na akcích INOVACE 2003 – Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, tj. na
Mezinárodním veletrhu invencí a inovací, Mezinárodním sympoziu Inovace 2003 a 8. ročníku Ceny
Inovace. Ve směru k mladší generaci byla orientována účast ČVUT na výstavě INVENCE 2003 –
Týden vědy a techniky v ČR.
Je však možné zmínit alespoň vybrané výsledky výzkumu na ČVUT, které nalezly uplatnění
v praxi. Byla zpracována, provozovateli JE Temelín odevzdána a úspěšně oponována metodika
kontroly a řízení stárnutí betonových konstrukcí kontejnmentů JE. Hlavními částmi jsou systém
kontrol a kritérií, databáze pro ukládání a vyhodnocování údajů z měření a inspekcí, predikce dotvarování včetně simulačního programu, systém hodnocení životnosti a aktuální vyčíslení životnosti
podle současného stavu. Komplexní projekt 103/97/K003, Materiálové modely betonu pro
posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren obdržel v roce 2003 jako jediný z oboru
technických věd Cenu předsedy GA ČR za nejlepší výzkumný projekt. Výsledky dlouhodobého
výzkumu nesilových zatížení jsou v praxi uplatňovány v rámci rekonstrukcí především historických
objektů (např. průzkum a návrh rekonstrukce Karlova mostu aj.). Výsledky dlouhodobého výzkumu
spojů ocelových, ocelobetonových, betonových a dřevěných konstrukcí a technologie zesilování
konstrukcí pomocí CFK lamel byly aplikovány na řadě stavebních realizací budov i mostů.
Spolupráce Ústavu mechaniky FS ČVUT v Praze a Kovosvit MAS, Sezimovo Ústí při vývoji
obráběcího stroje Trijoint 900 H. vedla k vývoji obráběcího stroje založeného na nové teorii
a koncepci paralelní hybridní kinematiky. Koncept je vyhlášen jako český patent. Prof. Ing. Michael
Valášek, DrSc. a Ing. František Petrů (Kovosvit MAS, Sezimovo Ústí) získali za vývoj tohoto stroje
cenu Česká hlava 2003 - Cena Invence 2003 - za objev či jiný počin v posledních letech. V rámci
činnosti Centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii byl vyvinut první hybridní
obráběcí stroj s vestavěným laserem typ MCVL 1000 Laser v České republice. Obráběcí centrum
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MCVL představuje na našem trhu naprostou novinku. Jedná se o spojení dvou druhů technologií –
třískového obrábění a laserových technologií na jednom stroji.
Úspěchem v roce 2003 bylo udělení mezinárodního patentu panu doc. Ing. Petru Horáčkovi,
CSc. Mezinárodní patent je registrován v USA pod číslem: Patent No. US 6,442,534 B1 s názvem
„Hydraulic Controller Using Multiple Regime Specific Controllers Combined with Fuzzy Logic“.
Z dalšího výzkumu prováděného na FEL ve spolupráci s průmyslem lze zmínit např. zobecnění
interního standardu pro vytvoření komunikačního prostředí na úroveň použitelnou jako podklad pro
řešení komunikační infrastruktury pro veřejnou správu nebo vývoj automatizovaného testovacího
pracoviště jednotek CAN vozidel ŠKODA splňujícího normy VW 80110 a VW80111.
Do medicínské oblasti směřuje např. již zmiňovaný výzkum a vývoj kloubních náhrad, některé
aplikace laserů nebo výzkum a vývoj gelového dozimetru pro třídimenzionální dozimetrii radioterapeutických svazků.

7.15 Oblast vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti z hlediska
Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2003
Snaha, aby vědecká, výzkumná a další tvůrčí práce představovala integrální součást činnosti
ČVUT, neméně významnou jako činnost pedagogická, je zřejmá jak z dlouhodobého záměru, tak
i jeho aktualizací. Nezastupitelnou roli ve směřování k tomuto cíli sehrály v uplynulém období
zejména výzkumné záměry řešené na ČVUT, které mají zároveň také důležitý integrující charakter
pro spolupráci jednotlivých fakult a dalších součástí školy. Jak ale ukazují podané návrhy na nové
výzkumné záměry se zahájením od roku 2005 a návrhy na nová výzkumná centra v rámci programu
MŠMT, reálná vědecká kapacita ČVUT je stále asi dvojnásobná, než je pokryto finančními
prostředky, je tedy třeba nadále rozšiřovat získávání externích zdrojů.
Cíleně jsou podporovány významné vědecké osobnosti a vědecké týmy. Doktorandi a částečně
i studenti magisterského studia se podílejí na řešení konkrétních projektů, vědecké aktivity jsou
významnou součástí hodnocení při návrzích na zahájení habilitačních a jmenovacích řízení. Stále
ještě je ale možné spatřovat cesty ke zlepšení kvality akademických aktivit ve větším zapojování
externích odborníků, zejména zahraničních, a v účinnějším a kritičtějším uplatňování vnitřního systému hodnocení a odměňování pracovníků.
Projekt na zakládání výzkumných center ČVUT, podporovaných z prostředků doplňkové
činnosti R ČVUT, je důležitým krokem v souladu s dlouhodobým záměrem, který deklaruje vytváření účinnější vědní infrastruktury na ČVUT. Podmínky pro činnost těchto center je třeba soustavně
zlepšovat, aby šlo o skutečné uvolnění vysoce kvalifikovaných pracovníků od části běžných pedagogických a administrativních starostí ve prospěch vědecké práce.
Celkové trendy v mobilitě pracovníků i studentů ČVUT v oblasti výzkumu jsou pozitivní
a v souladu s dlouhodobým záměrem, nicméně stále ještě situace není tak uspokojivá, jak by bylo
žádoucí, jde o další oblast, jíž je třeba věnovat pozornost. Totéž platí o transferu výsledků výzkumné práce ČVUT do praxe, zmiňovaném zejména v aktualizacích dlouhodobého záměru. Ten je
trvalou slabou stránkou činnosti školy a tendence ke zlepšování jsou pomalé.
Poměrně velké úsilí bylo na ČVUT věnováno informačním systémům vědy a výzkumu a databázi nabídek výsledků. Správné fungování těchto systémů ovšem vyžaduje stálou součinnost na
všech úrovních školy až po jednotlivé pracovníky. Také zde je zapotřebí pozitivní trend dále
prohlubovat a vyžadovat vyšší angažovanost součástí školy a jejích pracovníků. Další rozvoj
a zkvalitňování publikační činnosti jak prostřednictvím Vydavatelství ČVUT, tak i navenek, je
rovněž nutným trendem, deklarovaným dlouhodobým záměrem, ale naplňovaným jen pozvolna.
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Do interní grantové soutěže byly doplněny některé kategorie podporující výměnu vědeckých
informací. Zároveň se v jejím rámci stala dominující součástí podpora doktorandských projektů. To
lze považovat za další krok k naplňování dlouhodobého záměru.
Celkově je možné konstatovat, že dlouhodobý záměr a jeho aktualizace sehrávají pozitivní úlohu
jako vyjádření potřebných trendů, kterými by se ČVUT mělo v oblasti výzkumu ubírat. Směry
vývoje jednotlivých aktivit ČVUT jsou s těmito dokumenty v souladu, jak jsme se pokusili výše
vyjádřit, postup v některých oblastech je však stále pomalý.
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8. Akademičtí pracovníci
8.1 Kvalifikační a věková struktura akademických

pracovníků

Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků ČVUT je uvedena v tabulce 8.1.1,
počet interních a externích pracovníků je uveden v tabulce 8.1.2. Vývoj počtu učitelů za posledních
5 let je uveden v tabulce 8.1.3 (tabulka uvádí přepočtené stavy akademických pracovníků na počátku roku 2004, resp. na počátku let 2000 až 2004).
Tabulka 8.1.1: Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků ČVUT
Pedagogičtí pracovníci

Věk

lektoři

věd. prac.

28,00

1,00

44,48

239,01

13,90

2,00

40,85

45,33

192,71

1,00

0,10

24,18

38,41

116,72

195,52

0,00

1,00

14,79

60–69

73,05

179,11

95,27

1,33

0,00

15,23

70 a více

16,00

21,40

6,06

0,00

0,50

3,58

142,46

376,56

806,66

44,23

4,60

143,11

profesor

docent

odb. as.

asistent

do 29 let

0,00

0,00

78,09

30–39

1,00

14,00

40–49

14,00

50–59

Celkem

Tabulka 8.1.2: Počet interních a externích pracovníků ČVUT
Pedagogičtí pracovníci

Pracovníci

interní

externí

profesoři docenti

Vědečtí

odb. asist.

asistenti

lektoři

pracovníci

Další
pracovníci

Fyzické
osoby

161

401

820

51

6

163

1 735

Přepočtené
osoby

139,08

364,65

762,33

41,98

4,1

133,29

1 649,89

Fyzické
osoby

8

26
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8

1

22

85

Přepočtené
osoby

3,38

11,91

44,33

2,25

0,5

9,82

48,52

Tabulka 8.1.3: Vývoj počtu akademických pracovníků ČVUT v letech 200 –2004
počet
2000

2001

2002

2003

2004

Profesoři

112,90

113,73

126,73

134,13

142,46

Docenti

391,86

367,76

366,37

357,96

376,56

Ost. učitelé

849,43

793,37

825,93

843,55

855,49

Celkem

1 354,19

1 274,86

1 319,03

1 335,64

1 374,51
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index
01/00

02/01

03/02

04/03

04/00

Profesoři

1,01

1,11

1,06

1,06

1,26

Docenti

0,94

1

0,98

1,05

0,96

Ost. učitelé

0,93

1,04

1,02

1,01

1,01

Celkem

0,94

1,03

1,01

1,03

1,02

Z uvedených tabulek vyplývá, že počty akademických pracovníků od roku 2001 (kdy došlo k výraznému poklesu) mírně stoupají a v současné době převyšují o 2 % stav z roku 2000. Zřejmé je
dlouhodobé posilování kategorie profesorů a v posledním roce, v důsledku péče o zlepšení kvalifikační struktury, též v kategorii docentů (v obou kategoriích však zejména v nejvyšší věkové skupině). Kvalifikační skladba akademických pracovníků ČVUT odpovídá postavení výzkumné univerzity (profesoři tvoří cca 10 % učitelů, docenti cca 27 % učitelů). Věková struktura je dlouhodobě
nevhodná, neboť 62 % profesorů a 53 % docentů je v kategorii nad 60 let. Lze však též sledovat
příznivý nárůst mladších pracovníků do 40 let v kategorii ostatních učitelů. Pouze v kategorii vědeckých pracovníků má ČVUT vhodnou věkovou strukturu, neboť grantové financování umožňuje
vytvářet podmínky pro práci perspektivních pracovníků. Jejich počet (cca 10 % akademických pracovníků) je však s ohledem na velikost a postavení ČVUT poměrně malý.
Dlouhodobě nevyhovující věková struktura souvisí s nedostatečným finančním ohodnocením
práce akademických i ostatních pracovníků vysokých škol.
Tabulka 8.1.4 ukazuje, že přes mírné zvětšení počtu učitelů se při nárůstu počtu studentů zvyšuje
poměr počtu studentů na učitele, a tím i pedagogická zátěž učitelů. Údaje o počtech studentů na
učitele uvedené v tabulce 8.1.4 vycházejí z počtu studentů k 31. 10. příslušného roku a počtu učitelů
na počátku následujícího kalendářního roku.
Tabulka 8.1.4: Vývoj počtu studentů na učitele ČVUT v letech 2001–2003
studentů/1 profesora

studentů/1 docenta

studentů/1 ostatního

2001

2002

2003

2001

2002

2003

2001

2002

2003

F1

195,90

242,76

226,66

64,32

70,01

63,95

21,76

24,40

23,63

F2

174,65

161,15

161,00

61,55

65,02

62,42

30,60

29,33

28,29

F3

167,30

155,15

152,36

49,00

53,05

56,06

28,14

28,36

30,12

F4

80,54

81,00

86,71

53,87

55,51

56,08

32,32

32,10

35,77

F5

156,61

132,91

133,69

42,56

44,65

45,17

17,14

17,31

19,34

F6

155,60

183,33

175,12

95,75

90,41

77,21

26,47

24,17

24,75

Fakulty

159,23

164,66

162,32

55,93

61,41

60,05

24,77

26,13

26,51
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studentů/1 učitele

index

index

index

2001

2002

2003

2002/01

2003/02

2003/01

F1

15,01

16,84

16,03

1,12

0,95

1,07

F2

18,30

17,96

17,37

0,98

0,97

0,95

F3

16,15

16,51

17,36

1,02

1,05

1,07

F4

16,15

16,26

17,44

1,01

1,07

1,08

F5

11,33

11,41

12,30

1,01

1,08

1,09

F6

18,30

17,28

16,93

0,94

0,98

0,93

Fakulty

15,50

16,49

16,52

1,03

1,00

1,07

Podrobné údaje o kvalifikační a věkové struktuře akademických pracovníků jednotlivých fakult
jsou uvedeny v tabulce 8.1.5 a v odpovídajících grafech (procentní podíly v kategoriích 31–40 let
a 41–50 let jsou děleny dvěma, aby byl graf srovnatelnými s ostatními kategoriemi představujícími
období pětileté).
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Tabulka 8.1.5: Kvalifikační a věková struktura učitelů jednotlivých fakult
Profesoři
F1

F2

F3

F4

F5

F6

Fakulty

96

do 30 let

31–40

41–50

51–55

56–60

61–65

nad 65

Celkem

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

7,60

8,00

7,50

26,10

2003

1,00

2,00

2004

1,00

2,00

1,00

4,60

8,00

12,25

28,85

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

2003

1,00

2,00

5,00

10,50

12,70

31,20

2004

2,00

2,00

3,30

11,50

12,10

30,90

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

2003

7,00

9,50

6,53

7,00

8,30

38,33

2004

7,00

10,00

4,03

12,00

7,65

40,68

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

2003

2,00

1,00

2,25

7,00

4,60

16,85

2004

2,00

1,00

2,25

4,70

6,60

16,55

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

2003

3,90

1,00

2,00

3,25

10,15

2004

3,90

1,00

2,00

3,25

10,15

2000

1,00

5,00
5,00

0,50

6,83

3,00

2,00

10,00

6,00

2001

1,00

0,33

2002

1,00

1,00

3,00

2003

1,00

1,00

3,00

4,00

9,00

2004

1,00

1,00

3,33

5,00

10,33

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

2003

1,00

13,00

17,40

25,38

34,50

40,35

131,63

2004

1,00

14,00

18,90

18,51

38,20

46,85

137,46
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Docenti
F1

F2

F3

F4

F5

F6

do 30 let

31–40

41–50

51–55

56–60

61–65

nad 65

Celkem

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

92,96

2003

3,00

11,00

12,25

20,50

33,00

10,75

90,50

2004

6,00

12,00

12,25

17,50

34,75

19,75

102,25

2000

1,00

10,50

13,25

21,44

37,33

2,05

85,57

2001

7,50

14,80

16,90

33,24

3,45

75,89

2002

10,70

7,00

20,70

33,60

7,60

79,60

2003

8,20

9,50

17,00

28,50

14,12

77,32

2004

6,00

11,70

16,00

26,20

19,80

79,70

2000

8,25

21,70

17,53

33,50

35,20

15,85

132,03

2001

2,25

23,50

18,03

27,50

37,20

15,15

123,63

2002

1,00

20,75

12,80

28,00

31,10

24,35

118,00

2003

2,00

16,75

7,30

24,00

35,60

26,45

112,10

2004

5,00

17,90

8,00

17,15

35,70

26,80

110,55

2000

1,00

8,25

6,96

4,20

3,00

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

2004

6,33

4,66

7,00

3,20

4,40

25,59

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

30,20

2004

1,00

0,50

6,63

6,33

7,14

8,44

30,04

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

3,33

2,17

6,75

6,00

18,25

2003

Fakulty

23,41

2004

2,00

2,60

1,50

4,00

5,33

8,00

23,43

2000

12,25

60,84

63,42

97,22

115,94

42,19

391,86

2001

4,25

57,98

61,46

82,68

114,77

41,54

362,68

2002

6,00

55,03

43,45

85,98

109,53

59,38

359,37

2003

6,00

44,28

41,79

78,20

112,35

70,34

352,96

2004

14,00

45,33

44,74

67,98

112,32

87,19

371,56
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Ostatní učitelé
F1

F2

F3

F4

F5

F6

Fakulty

98

do 30 let

31–40

41–50

51–55

56–60

61–65

nad 65

Celkem

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

2004

27,75

64,50

69,25

39,25

41,25

26,25

8,50

276,75

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

2004

38,60

47,09

32,79

18,40

21,76

12,80

4,40

175,84

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

2004

12,50

86,28

47,58

19,13

16,00

16,97

7,35

205,81

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

2004

5,80

11,33

8,58

3,50

4,75

2,20

3,96

40,12

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

2004

3,30

13,87

24,08

11,45

6,95

9,50

1,00

70,15

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

2004

16,89

27,55

10,34

3,50

6,58

3,65

4,58

73,09

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

2004

104,84

250,62

192,62

95,23

97,29

71,37

29,79

841,76
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Učitelé celkem
F1

F2

F3

F4

F5

F6

Fakulty

do 30 let

31–40

41–50

51–55

56–60

61–65

nad 65

Celkem

2000

26,16

69,42

88,37

58,27

74,50

52,19

39,39

408,30

2001

29,28

57,92

85,83

61,93

69,25

55,30

28,76

388,27

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

2004

27,75

71,50

83,25

52,50

63,35

69,00

40,50

407,85

2000

15,64

36,20

48,63

41,80

58,54

66,16

10,95

277,92

2001

24,30

33,16

44,54

38,55

49,45

60,77

14,00

264,77

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

2004

38,60

47,09

40,79

32,10

41,06

50,50

36,30

286,44

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

2004

12,50

91,28

72,48

37,13

37,18

64,67

41,80

357,04

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

2004

5,80

11,33

16,91

9,16

14,00

10,10

14,96

82,26

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

2004

3,30

14,87

24,58

21,98

14,28

18,64

12,69

110,34

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

2004

16,89

29,55

13,94

6,00

13,91

8,98

17,58

106,85

2000

109,74

234,07

279,00

186,16

245,47

214,36

85,39

1 354,19

2001

104,11

204,81

268,54

179,96

210,05

215,61

86,70

1 269,78

2002

102,31

226,34

262,28

156,69

222,38

212,56

114,57

1 297,13

2003

101,17

238,42

253,06

161,88

205,84

220,11

133,66

1 314,14

2004

104,84

265,62

251,95

158,87

183,78

221,89

163,83

1 350,78
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Graf 8.1.5.1: Věková struktura profesorů a její vývoj
(vztaženo k přepočtenému počtu pracovníků)
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Graf 8.1.5.2: Věková struktura docentů a její vývoj
(vztaženo k přepočtenému počtu pracovníků)
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Graf 8.1.5.3: Věková struktura ost. učitelů a její vývoj
(vztaženo k přepočtenému počtu pracovníků)
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Graf 8.1.5.4: Věková struktura profesorů na jednotlivých fakultách
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Graf 8.1.5.5: Věková struktura docentů na jednotlivých fakultách
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Graf 8.1.5.6: Věková struktura ost. učitelů na jednotlivých fakultách
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Graf 8.1.5.7: Kvalifikační struktura učitelů na jednotlivých fakultách
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8.2 Habilitační a jmenovací řízení
V roce 2003 bylo na ČVUT úspěšně ukončeno 16 řízení ke jmenování profesorem a 40 habilitačních řízení. U 3 habilitačních řízení došlo k ukončení z důvodu, že uchazeč nezískal většinu
hlasů všech členů VR fakulty a 1 habilitační řízení bylo ukončeno na vlastní žádost uchazeče.
Počet probíhajících (dosud neukončených) řízení ke jmenování profesorem byl ke dni 31. 12. 03
roven 21 a probíhajících habilitačních řízení bylo 32. Podrobné údaje jsou uvedeny v následujících
tabulkách.
Tabulka 8.2.1: Habilitační a jmenovací řízení
Fakulta

F1

F2

F3

F4

F5

F6

ČVUT

Habilitační řízení
Ukončená

11

7

7

5

3

7

40

Probíhající

6

4

6

6

8

2

32

Řízení ke jmenování profesorem
Ukončená

1

4

6

4

0

1

16

Probíhající

7

5

2

3

3

1

21
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Tabulka 8.2.2: Úspěšně ukončená habilitační řízení v roce 2003
Jméno

Obor

Datum zahájení Datum ukončení

Fakulta stavební
Ing. Petr BOUŠKA, CSc.

Teorie stavebních konstrukcí
a materiálů

9. 9. 2002

1. 6. 2003

RNDr. Jiří DEMEL, CSc.

Management a ekonomika ve
stavebnictví

1. 7. 2002

1. 2. 2003

Ing. Karel KABELE, CSc.

Teorie stavebních konstrukcí
a materiálů

13. 5. 2002

1. 1. 2003

Ing. Karel KOLÁŘ, CSc.

Teorie stavebních konstrukcí
a materiálů

9. 9. 2002

1. 1. 2003

Dr. Ing. Jan PRUŠKA

Teorie stavebních konstrukcí
a materiálů

10. 6. 2002

1. 1. 2003

Dr. Ing. Daniel RYPL

Teorie stavebních konstrukcí
a materiálů

9. 9. 2002

1. 1. 2003

Ing. Šárka ŠILAROVÁ, CSc.

Teorie stavebních konstrukcí
a materiálů

15. 4. 2002

1. 2. 2003

Ing. Jan VODIČKA, CSc.

Teorie stavebních konstrukcí
a materiálů

10. 6. 2002

1. 1. 2003

Ing. Tomáš VRANÝ, CSc.

Teorie stavebních konstrukcí
a materiálů

1. 7. 2002

1. 1. 2003

Ing. Jaromír PROCHÁZKA, CSc.

Geodézie a kartografie

8. 10. 2001

1. 10. 2003

Ing. Pavel NOVÁK, Ph.D.

Geodézie a kartografie

15. 4. 2002

1. 12. 2003

Fakulta strojní
Ing. Rudolf DVOŘÁK, CSc.

Strojírenská technologie

13. 5. 2002

1. 1. 2003

Ing. Svatomír SLAVÍK, CSc.

Konstrukční a procesní inženýrství 14. 1. 2002

1. 1. 2003

RNDr. Vladimír STARÝ, CSc.

Materiálové vědy a inženýrství

10. 6. 2002

1. 5. 2003

Ing. Martin VRABEC, CSc.

Strojírenská technologie

13. 5. 2002

1. 5. 2003

Ing. Daniel HANUS, CSc.

Konstrukční a procesní inženýrství 9. 9. 2002

1. 10. 2003

Ing. Jaroslav NOVÁK, CSc.

Řízení strojů a procesů

27. 1. 2003

1. 10. 2003

Ing. Karel ŠPERLINK, CSc.

Materiálové vědy a inženýrství

10. 6. 2002

1. 10. 2003

Ing. Michal HAINDL, DrSc.

Technická kybernetika

12. 11. 2001

1. 1. 2003

Ing. Jaroslav KNÁPEK, CSc.

Management a ekonomika
elektrotechniky a energetiky

10. 6. 2002

1. 6. 2003

RNDr. Ivan KRAMOSIL, DrSc.

Výpočetní technika a informatika

14. 1. 2002

1. 1. 2003

doc. Ing. Pavel PIVOŇKA, CSc.

Elektrické stroje, přístroje
a pohony

10. 6. 2002

1. 6. 2003

Ing. Michael ŠEBEK, DrSc.

Technická kybernetika

15. 4. 2002

1. 2. 2003

Dr. Ing. Jan KYNCL

Elektroenergetika

16. 12. 2002

1. 10. 2003

Ing. Petr POLLÁK, CSc.

Teoretická elektrotechnika

9. 9. 2002

1. 10. 2003

Fakulta elektrotechnická

104

9. Hodnocení činnosti univerzity

FJFI
doc. Ing. Zdeněk BRYKNAR, CSc.

Fyzika

10. 6. 2002

1. 5. 2003

Dr. RNDr. Miroslav KARLÍK

Fyzikální a materiálové
inženýrství

13. 5. 2002

1. 2. 2003

Ing. Jan KUČERA, CSc.

Jaderná chemie

15. 4. 2002

1. 5. 2003

RNDr. Ondřej NAVRÁTIL, Ph.D.

Aplikovaná matematika

11. 2. 2002

1. 2. 2003

Ing. Hynek LAUSCHMANN, CSc.

Fyzikální a materiálové
inženýrství

14. 10. 2002

1. 10. 2003

Ing. arch. Jan BOČAN

Architektonická tvorba

10. 12. 2001

1. 5. 2003

Ing. arch. PhDr. Miloš MATĚJ, Ph.D.
et Ph.D.

Dějiny architektury a ochrana
památek

11. 3. 2002

1. 1. 2003

PhDr. Pavel VLČEK

Dějiny architektury a ochrana
památek

16. 9. 1998

1. 10. 2003

Ing. Jitka JÍROVÁ, CSc.

Dopravní systémy a technika

10. 6. 2002

1. 1. 2003

RNDr. Jana NOVOVIČOVÁ, CSc.

Inženýrská informatika

15. 4. 2002

1. 6. 2003

Ing. Emil PELIKÁN, CSc.

Inženýrská informatika

22. 10. 2001

1. 1. 2003

Ing. Jindřich ŠACHL, CSc.

Dopravní systémy a technika

10. 6. 2002

1. 1. 2003

Ing. Václav ŠEBESTA, DrSc.

Inženýrská informatika

22. 10. 2001

1. 1. 2003

Ing. Jaromír SODOMKA, CSc.

Dopravní systémy a technika

18. 11. 2002

1. 10. 2003

Dr. Ing. Tomáš BRANDEJSKÝ

Inženýrská informatika

27. 1. 2003

1. 12. 2003

Fakulta architektury

Fakulta dopravní

Tabulka 8.2.3: Úspěšně ukončená řízení ke jmenování profesorem v roce 2003
Jméno

Obor

Datum zahájení Datum ukončení

Fakulta stavební
doc. Ing. Aleš ČEPEK, CSc.

Geodézie a kartografie

9. 9. 2002

1. 5. 2003

doc. Ing. František ČERNÝ, DrSc.

Aplikovaná fyzika

14. 1. 2002

1. 5. 2003

doc. Ing. Jiří NOŽIČKA, CSc.

Aplikovaná mechanika

10. 12. 2001

1. 5. 2003

doc. Ing. Michal TAKÁTS, CSc.

Konstrukční a procesní inženýrství

10. 6. 2002

10. 11. 2003

doc. Ing. Jan MELICHAR, CSc.

Konstrukční a procesní inženýrství

9. 9. 2002

10. 11. 2003

doc. Ing. Pavel TVRDÍK, CSc.

Výpočetní technika a informatika

11. 3. 2002

1.5.2003

doc. Ing. Pavel SLAVÍK, CSc.

Výpočetní technika a informatika

14. 1. 2002

1. 5. 2003

doc. Ing. Jiří HOLČÍK, CSc.

Elektronika a lékařská technika

13. 5. 2002

10. 11. 2003

doc. Ing. Stanislav PEKÁREK, CSc.

Fyzikální inženýrství

1. 7. 2002

10. 11. 2003

doc. Ing. Oldřich STARÝ, CSc.

Management a ekonomika
elektrotechniky a energetiky

16. 12. 2002

10. 11. 2003

Fakulta strojní

Fakulta elektrotechnická
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doc. Ing. Josef TLUSTÝ, CSc.

Elektroenergetika

9. 9. 2002

10. 11. 2003

doc. Ing. Karel MATĚJKA, CSc.

Aplikovaná fyzika

11. 2. 2002

1. 5. 2003

doc. Ing. Pavel FIALA, CSc.

Aplikovaná fyzika

15. 4. 2002

1. 5. 2003

doc. Ing. Ivan PROCHÁZKA, DrSc.

Aplikovaná fyzika

10. 6. 2002

1. 5. 2003

doc. Ing. Igor JEX, DrSc.

Fyzika

10. 6. 2002

10. 11. 2003

Inženýrská informatika

10. 6. 2002

10. 11. 2003

FJFI

Fakulta dopravní
doc. Ing. Pavel PŘIBYL, CSc.

8.3 Emeritní a hostující profesoři
Emeritní profesoři jmenovaní v roce 2003:
Fakulta stavební
prof. Ing. Lubor JANDA, DrSc.
Fakulta elektrotechnická
prof. Ing. Jiří KODEŠ, DrSc.
Hostující profesoři jmenovaní v roce 2003:
Fakulta stavební
Dr. Ing. Eckhard GOLDAU, CSc.
obor Stavební inženýrství
prof. George R.DEWEY
obor Stavební inženýrství
prof. Dr. Ali JAAFARI
obor Stavební inženýrství

8.4 Oblast personální politiky z pohledu
Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2003
Vnitřní mzdový předpis ČVUT byl v roce 2003 upraven navýšením tarifní složky, s cílem
stabilizovat stav kvalitních pracovníků. Mladí perspektivní pracovníci mladší 35 let získali pravidelný zvláštní příplatek ke mzdě.
Ke zvýšení kvality habilitačních a jmenovacích řízení byla zavedena od 1. 6. 2003 upravená
Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze. Metodika zvýrazňuje význam
veškeré pravidelné pedagogické činnosti pro habilitační řízení a význam vědecké výchovy pro
jmenovací řízení. Dále omezuje případy, kdy se o habilitaci nebo jmenování uchází externí spolupracovník s minimální vazbou na ČVUT, nebo jde-li o pracovníka, jehož působení na ČVUT není
perspektivní.
ČVUT podporovalo personální rozvoj neakademických pracovníků v oblasti jazykových a informačních znalostí organizováním kurzů výuky cizích jazyků, kurzů počítačové gramotnosti, nákupem kampusové licence Microsoft a dalšími opatřeními.
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9.1 Systém hodnocení kvality vzdělávání na ČVUT
V souladu se Statutem ČVUT a Dlouhodobým záměrem ČVUT se provádí pravidelné hodnocení
vzdělávací, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti.
Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání v roce 2003 vychází ze sociologického průzkumu
absolventů, ze studentských anket, diskusí se studenty na jednotlivých fakultách, ze studentských
dotazníků a z evaluací akademických pracovníků v rámci kateder a ústavů. Významným nástrojem
vnitřního hodnocení jsou webové stránky školy a studentských organizací. Rozvinuly se konference
studentské vědecké a tvůrčí činnosti a stále roste počet studentů a doktorandů přímo zapojených do
vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti.
K objektivnímu vnějšímu zhodnocení veškeré činnosti univerzity požádalo Vedení ČVUT
Evropskou asociaci univerzit (EUA) o provedení institucionálního hodnocení v akademickém roce
2003/04. Žádost byla přijata v červnu 2003 a hodnocení mezinárodním týmem expertů proběhne
v průběhu roku 2004. V zimním semestru byl jmenován řídící tým, který připravil tzv. samoevaluační zprávu. Po diskusi a úpravě ve Vedení ČVUT byla zpráva předložena akademické obci
prostřednictvím Grémia rektora ČVUT, Akademického senátu ČVUT a interních členů Vědecké
rady ČVUT.
Průběžné vnější hodnocení kvality vyplývá zejména z úspěšných akreditačních řízení, v oblasti
výzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti, z rozboru úspěšnosti v grantových tuzemských i zahraničních soutěžích a z výsledků oponentních řízení výzkumných záměrů, výzkumných center i jiných projektů. V roce 2003 úspěšně proběhla akreditace nového bakalářského studijního programu
Biomedicínská a klinická technika zajišťovaného ÚBMI a bakalářského studijního oboru Technologie údržby letadel na Fakultě dopravní. Prodlouženy byly akreditace magisterského a navazujícího
magisterského studijního programu Strojní inženýrství pro Fakultu strojní. Reakreditovány byly
obory, na nichž je ČVUT oprávněno konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, a to
na Fakultě stavební (1 obor), Fakultě strojní (3 obory), Fakultě elektrotechnické (4 obory a jeden
nový akreditován), Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (1 obor), Fakultě dopravní (1 obor) a 2
obory pro habilitační řízení na Fakultě architektury.

9.2 Výsledky vnitřního a vnějšího hodnocení činnosti na jednotlivých
fakultách ČVUT
Fakulta stavební organizovala, stejně jako v minulých letech, vnitřní hodnocení pedagogického
procesu formou klasických dotazníků. Studenti hodnotili výuku při přednáškách, cvičeních a na
seminářích. Vyhodnocení anket provádějí vyučující, resp. za výuku odpovědná katedra. Ve druhé
polovině roku byly zpracovány podklady pro hodnocení výuky studenty on-line metodou. Poprvé
bude použita na konci zimního semestru roku 2003/04 a je zatím určena jen pro studenty prvních
ročníků všech bakalářských programů. Systém zahrnuje tři oblasti - hodnocení výuky a vyučujícího,
hodnocení klimatu na fakultě a vyjádření k aktuálním problémům, konkrétně k postavení a činnosti
studijních poradců. Vyhodnocení bude provedeno na jaře 2004. Podle výsledku bude systém
hodnocení upraven pro další semestry. Vedení fakulty se také pravidelně schází se členy studentské
komory Akademického senátu, se kterými diskutuje o aktuálních problémech v oblasti výuky, doktorského studia a života akademické obce.
V prosinci 2003 bylo oceněno děkanem FSv 36 pracovníků za vynikající výsledky v pedagogické činnosti a 20 pracovníků za vynikající výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti za období
roku 2003. Vedení fakulty v souvislosti s oceněním za vynikající výsledky vědecko-výzkumné
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činnosti zavedlo od roku 2003 pravidelné prezentace těchto výsledků na zasedáních Vědecké rady
FSv. Dále u příležitosti Dne 17. listopadu bylo děkanem FSv vyhodnoceno 37 studentů magisterského studia a 11 studentů doktorského studia za vynikající studijní výsledky.
Ke zvýšení kvality práce studentů doktorského studia přispěje jejich každoroční hodnocení
realizované od roku 2003 formou dotazníků, v nichž se zohledňují aktivity publikační, pedagogické,
prezentační a dále celkový přístup k vlastnímu studiu.
V oblasti personálního rozvoje bylo v roce 2003 jmenováno 9 pracovníků docenty a 1 profesorem. Věkový průměr nově jmenovaných byl 48,8 roku u docentů, u profesora 49 let. Zahájeno bylo
6 habilitačních řízení a 4 řízení ke jmenování profesorem.
V personální oblasti je možné konstatovat, že v roce 2003 pokračoval pozitivní trend v počtu
podaných žádostí o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, většina z nich byla úspěšně
dokončena a celkově přispěla ke zlepšení věkového složení v kategorii docentů a profesorů.
Fakulta strojní využívá vnitřní i vnější evaluaci ke zpětné vazbě. K vnitřním evaluacím slouží
studentské ankety a jejich rozbory prováděné v kolegiu děkana a diskutované s vedoucími ústavů
a dále pravidelné evaluace prováděné v rámci jednotlivých ústavů. Veškeré evaluační podklady jsou
vyhodnocovány na zasedáních grémia vedoucích pracovníků fakulty a na jejich základě jsou přijímána potřebná opatření.
K vnější evaluaci fakulty sloužily v roce 2003 především náměty zahraničních čestných členů
Vědecké rady a diskuse s některými členy zahraničních delegací, které navštívily fakultu. K vnější
evaluaci v rámci ČR jsou také využívány výsledky oponentních řízení a výsledky rozborů úspěšnosti účasti fakulty v grantových projektech a akreditačních řízeních všech úrovní.
Ankety studentů týkající se akademického roku 2002/03 se zúčastnilo 1 295 respondentů. Výsledky ankety slouží k hodnocení kvality výuky i práce jednotlivých pedagogů. Velká péče je
věnována studentům prvního ročníku. Byla zřízena funkce studijních poradců, z nichž každý pečuje
o jeden kroužek. Tímto způsobem je možné ovlivnit prospěch studentů a naopak získat obraz o kvalitě výuky.
Studenti magisterského i doktorského studijního programu se aktivně zapojují do vědeckovýzkumných programů jednotlivých ústavů v rámci specifického výzkumu a orientované výzkumné
a vývojové činnosti. Jedná se zejména o zapojení do projektů v rámci programu Výzkumných
záměrů a Výzkumných center MŠMT, projektů GA ČR, grantových projektů MPO, ale i zahraničních projektů podporovaných EU. Na činnosti výzkumných center se v roce 2003 i v předcházejících letech podílelo celkem cca 40 doktorandů.
O aktivním zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti fakulty svědčí i průběh Konference
studentské tvůrčí činnosti. Konference se zúčastnilo celkem 21 studentů magisterského studia a 49
doktorandů. Studenti magisterského programu byli zařazeni do dvou sekcí a studenti doktorského
programu podle příbuzných oborů do 3 sekcí.
Od akademického roku 2001/02 Fakulta strojní v souladu s §4 Stipendijního řádu FS ČVUT
znovu zavedla účelová stipendia na podporu zapojení studentů do vědecké, výzkumné, vývojové
a další tvůrčí činnosti.
U všech 5 výzkumných záměrů, kde je Fakulta strojní jako řešitel, proběhlo v roce 2003 na
základě vypracovaných zpráv za předcházející rok 2002 a jejich oponentur úspěšné průběžné
hodnocení hodnotící komisí ČVUT. Počátkem roku 2003 se uskutečnila úspěšná průběžná
oponentní řízení a proběhly účetní audity za rok 2002 u všech 4 projektů výzkumných center
MŠMT, kde je fakulta nositelem, spolunositelem nebo spoluřešitelem. V průběhu roku 2003 byly
v souladu s pokyny zadavatele organizovány kontrolní dny k průběhu realizace a stavu čerpání
prostředků výzkumných center MŠMT.
V únoru 2003 se po účetním auditu uskutečnilo úspěšné závěrečné oponentní řízení projektu
centra MPO „Centra výzkumu a aplikace povlaků zvyšujících životnost a spolehlivost strojních
součástí”.
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V souladu s podmínkami zadavatelů se na fakultě uskutečňují průběžná i závěrečná oponentní
řízení příslušných projektů končících v roce 2003 (např. projekty GA ČR). Pro interní hodnocení
vědecko-výzkumné činnosti je na fakultě zpracováno hodnocení po ústavech, které respektuje
publikační aktivitu, zapojení do grantové činnosti a spolupráci s praxí na řešení vědeckovýzkumných úkolů. Výsledky tohoto hodnocení jsou podkladem pro přidělování finančních prostředků jednotlivým ústavům.
V rámci ústavů se každoročně uskutečňuje evaluace akademických pracovníků, která zahrnuje
i jejich zapojení do výzkumné a vývojové činnosti.
Hodnocení činnosti doktorandů se uskutečňuje v souladu s předpisy ČVUT a podle Metodického
pokynu pro uskutečňování doktorského studijního programu na FS.
V oblasti personálního rozvoje bylo v roce 2003 jmenováno 7 pracovníků docenty a 4 profesory.
Jedno habilitační řízení bylo zastaveno na vlastní žádost uchazeče a jedno profesorské jmenovací
řízení bylo před VR FS neúspěšné. Během roku 2003 byly zahájeny tři nové habilitace a tři nová
jmenovací řízení.
Uvedené počty znamenají, že deficit fakulty ve věkovém složení akademických pracovníků se
nezlepšuje. Při určitém zlepšení v oblasti mladých asistentů a odborných asistentů se největším
problémem jeví nedostatečný počet perspektivních docentů a profesorů. Naléhavost problému se
zvyšuje nejen stárnutím široké generační vrstvy, ale i blížícím se termínem akreditací v roce 2007.
Znepokojivou situací v této oblasti se velmi podrobně zabývalo grémium vedoucích ústavů v dubnu
v Herbertově, kde byly odděleně s každým vedoucím projednávány možnosti nápravy existujícího
stavu. Ukazuje se, že ze stávajících mladších pracovníků fakulty zřejmě nebude možné generační
výměnu na některých ústavech zajistit a že bude třeba získat některé akademické pracovníky
zvenku.
Fakulta elektrotechnická přijímá vedoucí pracovníky na základě výběrového řízení, jehož součástí je představa uchazeče o činnosti, odborném zaměření a způsobu řízení pracoviště. Předložená
a přijatá koncepce je porovnávána se skutečností. Činnost vedoucích kateder byla dále sledována
prostřednictvím hodnocení pedagogických a vědeckých výkonů, sledováním zápisů ze schůzí kateder a grémií vedoucího a projednáváním personálních a mzdových záležitostí. Zvláštní pozornost
byla věnována zvyšování kvalifikace akademických pracovníků a podávání žádostí k habilitačním
řízením a řízením ke jmenování profesorem.
Studentské ankety jsou nedílnou součástí pedagogické a řídící práce na fakultě. Pedagogický
proces je řízen vícestupňově. Za výuku jednotlivých předmětů odpovídají vedoucí kateder, do
jejichž kompetence vyučované předměty patří. Za výuku studijního oboru odpovídají grémia
vedoucích kateder a za celý pedagogický proces odpovídá děkan fakulty. Povinností každého
vedoucího katedry je vyhodnotit kvalitu výuky ve svěřených předmětech vždy po ukončení výuky
v semestru. K tomuto účelu slouží dotazníková akce, ve které se studenti anonymně vyjadřují
k přednáškám i cvičením v každém předmětu. Studenti hodnotí, zda předmět byl pro ně přínosem,
zda jej mohou doporučit ostatním studentům, zda přednášející měl látku logicky uspořádanou
a přednášky byly srozumitelné, zda cvičení přispělo ke zvládnutí látky, zda cvičící učitel se
studentům věnoval a byl ochoten konzultovat i mimo cvičení. Zároveň hodnotící student musí o sobě uvést, zda navštěvoval přednášky a jaký má studijní průměr.
Připomínky a náměty studentů projednávají vedoucí kateder, proděkani a děkan, dále je zpracovává i komise akademického senátu fakulty. Děkan připomínky studentů shrne a požádá odpovědného proděkana o řešení problému. K informaci akademické obce o změnách v dokumentaci
studijního programu byla uspořádána dne 13. května akce s názvem „Zeptejte se děkana”. Děkan
v ní podal studentům a učitelům informaci o akreditaci strukturovaných a stávajících studijních
programů s přípravou předpisu pro provádění studijních programů na Fakultě elektrotechnické.
Studenti projevili o akci živý zájem.
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V listopadu 2003 byl vedoucím kateder zaslán návrh nového anketního lístku, který vypracovalo
Poradenské středisko pro studenty. Podle navržených otázek bylo doporučeno hodnotit zimní
semestr akademického roku 2003/04.
Tradičním problémem na Fakultě elektrotechnické je vysoká neúspěšnost studentů, zejména
v prvních dvou ročnících bakalářského studia. Proto bylo při přípravě strukturovaných programů
dbáno na to, aby v počátku studia byla problematika teoretických předmětů, ve kterých bývá
neúspěšnost nejvyšší, omezena na oblasti, jejichž znalost je nezbytná pro bakaláře. Příslušným
katedrám bylo doporučeno, aby zvýšily průběžnou kontrolu znalostí studentů během semestru s tím,
že v případě, kdy zjistí nedostatečné znalosti studentů, mají na tuto situaci reagovat již v průběhu
semestru. Současná praxe byla často taková, že znalosti studentů byly zjišťovány vlastně až
u zkoušky, což již bylo pozdě. Na druhé straně je známou skutečností, že i studenti, kteří měli
značné studijní potíže v teoretických předmětech na počátku studia, jsou vynikajícími studenty
v posledních letech studia a vypracovávají diplomní práce na vysoké úrovni.
Vedení fakulty věnuje velkou pozornost hodnocení výsledků vědecko-výzkumné a další tvůrčí
činnosti. Každý pracovník je hodnocen z hlediska počtu a významu publikací, projektů a dalších
odborných činností. Podíl pracovníků na vědecko-výzkumné činnosti ovlivňuje rozdělování finančních prostředků na jednotlivá pracoviště a vedoucí pracovišť mají k dispozici systém, který jim
umožňuje stanovit osobní hodnocení podle výsledků vědecké a výzkumné činnosti pracovníka.
V roce 2003 byla dokončena další aktualizace kritérií tohoto systému. Je položen větší důraz na
kvalitu publikací, na velikost a význam grantových projektů a na počet úspěšných absolventů
doktorského studia. Do hodnocení jsou zahrnuty i citace publikací. Nový systém je uváděn do
života postupně a cílem vedení fakulty je jeho využití při rozdělování finančních prostředků na
pracoviště od roku 2004.
Vývoj kvalifikační struktury akademických pracovníků (průměrné roční přepočtené úvazky) za
posledních pět let ukazuje tabulka:
rok

prof.

doc.

odb. as.

as + lekt

věd. prac.

celkem

1999

27,0

131,8

198,5

6,5

23,5

387,3

2000

28,6

129,0

193,5

7,2

37,3

395,6

2001

33,6

119,6

196,5

8,0

38,6

396,3

2002

36,2

116,0

200,1

6,4

34,4

393,1

2003

38,9

112,5

200,6

3,5

35,0

390,5

V tabulce je zřetelný vliv zvyšování kvalifikace učitelů prostřednictvím habilitačních řízení
a řízení ke jmenování profesorem. Počty profesorů rostou, počty docentů klesají a odborní asistenti
jsou doplňováni z řad vědecko-výzkumných pracovníků. Počet úspěšně zakončených řízení ke
jmenování profesorem je potěšující stejně jako počet zahájených habilitačních řízení, který dává
předpoklad pro zlepšení věkové struktury docentů. Kategorie asistentů postupně mizí, lektoři jsou
cizinci.
Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské organizuje studentskou anketu Studentská Unie při
FJFI. Výsledky zpracované ankety jsou zveřejňovány na internetu. V anketě pořádané v rámci
celého ČVUT se kladně projevil individuální přístup ke studentům na FJFI. Obojí se stalo součástí
vnitřní evaluace FJFI.
Největším problémem studentské ankety prozatím zůstává vlastní zpracování získaných dat.
V minulých letech již byl za tímto účelem vytvořen počítačový program, který výsledky vyhodnocuje a uvádí do vzájemných souvislostí. Bohužel časově náročný proces přenosu dat do
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elektronické podoby se ještě nepodařilo odbourat. Tento proces by také velice urychlila možnost
využití některých vybraných dat z informačního systému ČVUT. Potom by bylo možné zavést
elektronické formuláře, což by znamenalo výrazné urychlení zpracování výsledků. Celý proces by
byl ovšem náročnější na automatizaci.
Hodnocení výsledků vědecko-výzkumné činnosti probíhá na základě publikační činnosti
a úspěšnosti v získávání grantů. Výsledky se bezprostředně promítají do finančního hospodaření
kateder, neboť slouží jako podklady pro tvorbu rozpočtu.
Zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti je už dlouhodobě nedílnou součástí pedagogického procesu na fakultě.
Fakulta architektury provádí průběžné hodnocení kvality výuky každý semestr, zejména prostřednictvím anonymní ankety studentů. Hodnocení výsledků tvůrčí činnosti je založeno především
na úspěšných výstavách a architektonických soutěžích. Diplomní projekty byly v souvislosti
s promocemi vystaveny ve výstavní síni Studentského domu v Dejvicích. 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
orientaci při výběru ateliérů, do kterých se každý semestr zapisují. Koncem roku 2003 proběhly
oponentury tří výzkumných záměrů s doporučením jejich prodloužení pro rok 2004. Navíc fakulta
spolupracuje na 2 kladně hodnocených dalších záměrech, kde hlavním řešitelem je jiná fakulta
ČVUT. V oblasti personálního rozvoje byli 3 pracovníci jmenováni docenty, probíhá dalších 8 habilitačních a 3 profesorská řízení.
Fakulta dopravní v roce 2003 neorganizovala celofakultní studentskou anketu, neboť tato
anketa proběhla v roce 2002. Bylo však provedeno vnitřní hodnocení po pracovištích fakulty.
Studenti měli možnost hodnotit výuku při přednáškách, cvičeních a projektech. Výsledků se
využívá ve zpětné vazbě v rámci katedry zodpovědné za výuku daného předmětu. Hodnotí se nejen
přístup pedagogů, náplň předmětů, ale je požadováno, aby i studenti sebekriticky hodnotili svůj
přístup ke studiu. Velice tomu napomáhá účast zástupce studentů v Grémiu děkana a úzká spolupráce se studentskou částí AS FD, která se podle potřeby schází s děkanem fakulty. Někteří
pedagogové si vlastními dotazníkovými akcemi sami zjišťují názor studentů na studium.
Vzhledem k mnohdy nízké úrovni celkových znalostí studentů získaných v přírodních vědách na
středních školách (matematika, fyzika) se osvědčily doučovací semináře před zahájením 1. semestru
řádné výuky. Fakulta rovněž organizuje v 1. a 2. ročníku nepovinné semináře z fyziky a mechaniky.
To vše přispívá ke zmenšování rozdílu ve znalostech studentů z gymnázií a průmyslových škol
i absolventů učebních oborů s maturitou. Zrušení povinné maturitní zkoušky z matematiky má na
uchazeče o studium na technické univerzitě negativní dopad.
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. Ve světovém měřítku a v některých aplikacích patří řešitelská pracoviště jen k několika podobným, která mají uznávané výsledky v dané oblasti, jedná se např. o zavedení a použití
statistických metod pro predikci směrových vztahů v uzavřené dopravní síti nebo vývoj systému
rozpoznávání dopravní scény před jedoucím vozidlem. Je třeba ocenit i výzkumné a vývojové práce
doktorandů, kteří pracují na projektech vedených pracovníky fakulty a tvoří nepostradatelný
potenciál fakulty. Počet členů řešitelských týmů je přiměřený předkládaným výsledkům řešení.
Kvalita pedagogického procesu je souběžně s výzkumem komplexních dopravních systémů
v centru pozornosti vedení fakulty. Trvalým procesem je snaha o zvýrazňování podílu mladých
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vědeckých pracovníků a snižování věkového průměru docentů a profesorů fakulty v souladu se
zabezpečováním akreditovaných studijních oborů.
V oblasti personálního rozvoje bylo v roce 2003 jmenováno 7 pracovníků docentem a 1 profesorem. Jedno habilitační a jedno profesorské řízení bylo v roce 2003 zahájeno. Potřeba zrychlit
habilitační a jmenovací řízení, zejména v mladších věkových kategoriích, vedla k sestavení plánu
kvalifikačního rozvoje na jednotlivých katedrách.

9.3 Hodnocení kvality vzdělávací činnosti absolventy ČVUT na
základě sociologického průzkumu
V roce 2003 se uskutečnil průzkum absolventů z let 1994 až 2001 ze všech šesti fakult ČVUT.
Bylo rozesláno 5 002 dopisů a vrátilo se 1 357 správně vyplněných dotazníků, tj. 29 % z doručených dopisů. Respondenti tvoří 7,4 % základního souboru, který představuje celkem 18 308
absolventů za období let 1994 až 2001 včetně. Při zpracování i sběru dat bylo použito kvantitativních sociologických metod. Počty respondentů podle fakult a roku absolvování ukazují
následující tabulky:
Tabulka 9.3.1: Počet respondentů podle fakult
ČVUT

F1

F2

F3

F4

F5

F6

Počet
absolventů

18 308

6 009

4 414

5 764

505

1 004

612

Počet
respondentů

1 357

497

247

365

79

80

89

Tabulka 9.3.2: Počet respondentů podle roku absolvování ČVUT
1992–3

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Celkem

13

105

102

152

149

185

195

177

279

1 357

1%

7,7 %

7,6 %

11,2 %

11,0 %

13,6 %

14,4 %

13,0 %

20,5 %

100,0

Informace z průzkumu popisují uplatnění absolventů na trhu práce - např. jaký typ práce po
absolvování fakult preferují, kolik z nich je vedoucími pracovníky nebo pracuje samostatně,
v jakých podnicích se především uplatňují apod. Dále se sleduje zpětná vazba na výuku, hodnocení
přínosu absolvovaných předmětů pro praxi a současně zjištění znalostí a dovedností potřebných pro
dobré uplatnění, které při výuce absolventi případně postrádali.
Některé zajímavosti plynoucí z výzkumu jsou dále uvedeny (úplná zpráva je uvedena na webu
ČVUT).
Tři čtvrtiny absolventů jsou zaměstnanci a necelé dvě pětiny podnikají. Mimo pracovní poměr je
v současné době 7 % dotázaných (na mateřské dovolené a v základní vojenské službě). Nezaměstnaní jsou 3 respondenti, ale určité období nezaměstnanosti uvádí celkem 21 % respondentů.
Třetina respondentů pracuje v malých firmách do 25 zaměstnanců. Ve firmách střední velikosti
pracují dvě pětiny a ve velkých podnicích necelá třetina dotázaných. Třetina absolventů působí
v české soukromé firmě, další třetina respondentů v zahraniční firmě nebo v podniku se zahraniční
účastí, vlastní firmu má desetina respondentů a v zahraničí pracuje také desetina dotázaných.
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Převážně vykonávají absolventi organizační a řídící práci (jedna pětina respondentů) a projekční
práce (též jedna pětina respondentů). Vedoucí funkci vykonává 36 % respondentů. Více jak dvě třetiny absolventů ČVUT pracují ve stejném nebo příbuzném oboru, který vystudovali.
Dvě pětiny absolventů od ukončení vysoké školy změnily zaměstnavatele, z nich polovina
jednou, jedna čtvrtina dvakrát a jedna pětina vícekrát. Pro část absolventů byly hlavním důvodem
odchodu k jinému zaměstnavateli organizační změny ve firmě, potřeba vyššího výdělku a nedostatek perspektiv ve firmě.
V současném zaměstnání je spokojeno 84 % respondentů. Kvalifikaci si doplňovaly po ukončení
studia tři čtvrtiny dotázaných, přičemž více než polovina v podnikových kurzech.
Absolventi se vysoce ztotožňují s fakultou a oborem svého studia. Stejnou fakultu a stejný obor
by znovu studovalo 69 % absolventů ČVUT, jiný obor 11 %, tzn. že ČVUT by znovu studovalo
80 % dotázaných.
Dále respondenti hodnotili míru své připravenosti pro práci po ukončení studia na fakultě. 81 %
absolventů kladně hodnotí získanou schopnost technického myšlení. 75 % si cení svou teoretickou
připravenost, 70 % dobrou orientaci v absolvovaném oboru a 56 % analytické a koncepční schopnosti.
Praktické znalosti z oboru hodnotilo kladně pouze 20 % respondentů. Znalosti cizích jazyků,
znalosti z řízení a organizace práce a společenskovědní znalosti pozitivně hodnotilo jen málo přes
10 % respondentů.
Z hlediska praxe a přípravy na budoucí profesi hodnotí absolventi diplomové nebo komplexní
projekty a cvičení. Nejméně pozitivně jsou hodnoceny exkurze a odborné praxe.
30 % respondentů si muselo po ukončení studia doplňovat své jazykové znalosti, dále dovednosti
k řízení lidí a organizaci práce (19 %), znalosti v oblasti práce s výpočetní technikou (10 %) a též
znalosti z ekonomie, práva a legislativy. Znalosti získané na fakultách v oblasti řízení a práce
s lidmi nehodnotí absolventi příliš dobře.
Poznatky z průzkumu ukazují, že absolventi jsou vesměs spokojeni se svým výběrem studia.
V návaznosti na budoucí uplatnění získávají absolventi velmi dobrou teoretickou a odbornou přípravu v rámci své specializace. Chybí jim však praktické zkušenosti, jazykové a komunikační dovednosti. Ve výuce lze doporučit orientaci na samostatné práce studentů, schopnost prezentovat
a obhájit svoji práci a na týmovou spolupráci.
Pro rok 2004 je připravován další sociologický průzkum zaměřený na studenty 2. až 5. ročníků.
Dotazníkový průzkum bude zaměřen na názory a postoje studentů a podmínky studia na ČVUT.
Průzkum naváže na řadu předchozích sociologických průzkumů prováděných na ČVUT (např.
průzkum 1. ročníků v roce 2001 a průzkum nezapsaných studentů v roce 2002).
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10.

Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

10.1

Přímá mezinárodní spolupráce ČVUT

ČVUT má podepsány dohody o vzájemné spolupráci s následujícími školami:
Vysoká škola v zahraničí
Universidad de Buenos Aires

Město

Stát

Datum podpisu

Buenos Aires

Argentina

25. 11. 2003

Argentina

26. 11. 2003

University Argentina John F. Kennedy
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

Toulon

Francie

4. 12. 1995

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

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

08/1991

Universidad Autonoma de Queretaro

Queretaro

Mexiko

19. 7. 1999

Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey

Monterrey

Mexiko

2. 7. 2003

Delft

Nizozemí

16. 10. 1992

Hogeschool Zeeland

Vlissingen

Nizozemí

15. 11. 1990

Eindhoven University of Technology

Eindhoven

Nizozemí

15. 12. 2003

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

Université de Toulon et du Var
National Foundation of Indian Engineers (NAFEN)

Universities of Québec (CREPUQ)

Delft University of Technology
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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

Tomsk

Rusko

16. 3. 2001

National University of Singapore

Singapore

Singapore

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

Frankfurt a/M

SRN

11. 7. 1991

Dresden

SRN

18. 8. 1993

Zittau/Gorlitz

SRN

24. 9. 1993

Zwickau

SRN

19. 9. 1994

Internationales Hochschulinstitut Zittau

Zittau

SRN

20. 4. 1995

Physikalisch-Technische Bundesanstalt Berlin

Berlin

SRN

19. 2. 1997

Furtwangen

SRN

27. 6. 1991

Darmstadt

SRN

23. 10. 1991

Braunschweig

SRN

22. 7. 2002

Berlin

SRN

28. 2. 1992

Dresden

SRN

5. 10. 1993

Magdeburg

SRN

2. 11. 1992

Technische Universitat Munchen

Munchen

SRN

26. 3. 1992

National Kaohsiung University of Applied Sciences

Kaohsiung

Taiwan

28. 11. 2002

Madrid

Španělsko

20. 1. 1991

Kristianstad

Švédsko

2. 4. 1991

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

New York

USA

25. 1. 1996

Cocoa

USA

21. 4. 1995

Florida State University

Tallahassee

USA

12. 5. 1996

George Washington University, D. C.

Washington

USA

4. 1. 1994

Flint

USA

2. 2. 1993

Manhattan

USA

18. 8. 1992

Tomskij polytechničeskij universitet

Fachhochschule Frankfurt am Main
Hochschule fur Technik und Wirtschaft Dresden
Hochschule fur Technik und Wirtschaft Zittau/Gorlitz
Hochschule fur Technik und Wirtschaft Zwickau

Fachhochschule Furtwangen
Technische Hochschule Darmstadt
Technische Universitaet Braunschweig
Technische Universitat Berlin
Technische Universitat Dresden
Technische Universitat Magdeburg

Universidad Politécnica de Madrid
University of Kristianstad
University of Glasgow

City University of New York, N. Y.
CCID - Community Colleges for International Development

GMI Engineering and Management Institute, Flint, MI
Kansas State University, KA
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Milwaukee School of Engineering, WI

Milwaukee

USA

2. 4. 1998

Union College, Schenectady, N. Y.

New York

USA

21. 12. 1995

New Orleans

USA

19. 10. 1999

Flagstaff

USA

16. 11. 2000

University of New Orleans, Louisiana
Northern Arizona University

Na setkání rektorů 4 technických univerzit - TU Wien, Budapest University of Technology and
Economics, Slovenské technické univerzity v Bratislavě a ČVUT v Praze - bylo 30. října 2003
podepsáno společné memorandum o spolupráci ve vzdělávání a vědě.

10.2

Zapojení ČVUT do mezinárodních programů

V programu Socrates/Erasmus má ČVUT uzavřeny bilaterální smlouvy, které umožňují studovat
v zahraničí stále většímu počtu studentů. V akademickém roce 2002/03 vyjelo celkem 259 studentů
a v zimním semestru 2003 vyjelo 195 studentů. Pro akademický rok 2004/05 bylo uzavřeno více
než 180 smluv, mezi nimiž jsou významné nové bilaterální smlouvy s univerzitami v pěti zemích:
Polsko, Slovensko, Slovinsko, Litva a Lotyšsko, které v roce 2004 přistupují do EU.
Program ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network) byl zahájen v roce 1997
za pomoci Evropské komise. V současnosti sdružuje 20 významných technických evropských univerzit. Je to především ParisTech (sdružení 10 nejvýznamnějších pařížských Grandes Ecoles
d'Ingenieurs, a sice ENGREF, ENPC, ENSAM, ENSCP, ENSMP, ENST, ENSTA, Ecole
Polytechnique, ESPCI, INAGP), dále TU Delft, KU Leuven, INST Lisbon, UCL Louvain-laNeuve, UP Madrid, NTNU Trondheim, BUTE Budapest a ČVUT v Praze. V roce 2003 se připojily
ještě Politecnico Milano a Technische Universität Wien.
Kurzy v moderních oborech a technologiích na špičkové vědecké úrovni jsou nabízeny dvakrát
ročně (březen, listopad). Odborná část kurzů probíhá v angličtině, francouzštině nebo španělštině,
v rozsahu 30 hodin. Kursy jsou doplněny kulturním programem v rozsahu 12-15 hodin, ve kterém
mají studenti příležitost blíže se seznámit s kulturou a prostředím dané země. Je obvyklé, že po
absolvování takových kurzů se řada studentů přihlásí na danou školu k dalšímu studiu. Kurzy jsou
pravidelně hodnoceny z hlediska kvality.
ČVUT bylo k této síti evropských technických univerzit přizváno v roce 2002 a od roku 2003 se
stalo plnoprávným členem programu ATHENS. Z členství pro ČVUT vyplývá povinnost organizovat několik kurzů v Praze a umožnit studentům ČVUT účast na kurzech partnerských univerzit.
V březnovém termínu 2003 nabídlo ČVUT tři kurzy - Metrology of Electrical Quantities (garant
prof. Boháček z FEL), PIV Method in Fluid Mechanics (garant doc. Nožička z FS), Course of
Application Ionizing Radiation (garant doc. Čechák z FJFI), kterých se již zúčastnilo 30 zahraničních studentů. 12 studentů ČVUT již vyjelo na kurzy do Paříže, Delftu, Madridu a Budapešti.
V listopadovém termínu 2003 nabídlo ČVUT tři kurzy - Metrology of Electrical Quantities
(garant prof. Boháček z FEL), Application Ionizing Radiation (doc. Čechák z FJFI), Text Searching
Algorithms (garant prof. Melichar, FEL). Do zahraničí vyjelo 40 českých studentů a přijelo 39 studentů.
Technické univerzity v síti TIME (Top Industrial Managers for Europe) poskytují vzdělání
vybraným studentům inženýrských oborů k získání dvojitých diplomů, tzv. double degree. ČVUT
podalo přihlášku do sdružení TIME v říjnu 2003. Podle ústního sdělení byla naše přihláška úspěšná.
Členství ve sdružení otevírá konkrétní prostor pro uznání vzdělání na ČVUT ve společenství více
než 40 evropských vysokých škol.
Pro ČVUT je již dlouhodobou praxí účast i v dalších v programech EU jak v rámci programu
SOCRATES, tak i Leonardo da Vinci, Jean Monnet a dalších jako CEEPUS, AKTION apod.
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Tabulka 10.2.1: Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání
Program Aktivita

Socrates

Leonardo
da Vinci

Erasmus

Comenius

Grundvig

Lingua

Minerva

Počet projektů

1

0

1

0

1

2

Počet vyslaných
studentů

259

0

0

0

0

7

Počet přijatých
studentů

157

0

0

0

0

1

Počet vyslaných
pracovníků

38

0

0

0

0

1

Počet přijatých.
pracovníků

11

0

0

0

0

1

21 319

0

*

0

*

620

Dotace (v tis. Kč)

* (i pro další tabulky) - na ČVUT nesledujeme

Tabulka 10.2.2: Ostatní programy
Programy

Ceepus

Athens

Aktion

Počet projektů

3

1

0

Počet vyslaných studentů

15

53

5

Počet přijatých studentů

12

69

0

Počet vyslaných pracovníků

10

0

0

Počet přijatých pracovníků

4

0

0

Dotace (v tis. Kč)

*

526

*

Tabulka 10.2.3: Další studijní pobyty v zahraničí
Program/počet

Mezinárodní
spolupráce

Přímá spolupráce se zahraničními školami
v Evropě

mimo Evropu

Počet vyslaných studentů

12

9

71

Počet přijatých studentů

5

17

55

Počet vyslaných pracovníků

4

2

1

Počet přijatých pracovníků

2

3

2

Společně

2 896

Dotace (v tis. Kč)
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10.3

Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků

V rámci ČVUT vyjíždí a ČVUT navštěvují následující počty pracovníků:
Tabulka 10.3.1:
Fakulta, součást ČVUT

výjezdy

Příjezdy

Stavební

642

321

Strojní

429

257

Elektrotechnická

735

464

Jaderná

353

180

Architektury

28

4

Dopravní

117

5

RČVUT

159

75

Ostatní součásti

32

14

2 495

1 320

Celkem

Grafické znázornění výjezdů a příjezdů akademických pracovníků podle tabulky 10.3.1:

Graf 10.3.1.1: Výjezdy akademických pracovníků
6%
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Stavební
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Graf 10.3.1.2: Příjezdy akademických pracovníků
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ČVUT v Praze předpokládá každoroční zvýšení počtu vyjíždějících studentů ve srovnání s právě
ukončeným akademickým rokem. Zatím registrujeme zvyšující se zájem našich studentů o studium
v zahraničí, zejména o studium v angličtině. Díky tomu, že roste počet škol v celé Evropě, které
vyučují rovněž v angličtině, jsou možnosti studentů rok od roku větší.
V tomto akademickém roce začala být používána nová databáze studentů účastnících se zahraničních výměnných programů. Byla vypracována na základě našich požadavků, aby nám usnadnila
evidenci studentů.
Studenti navštěvují jazykové kurzy na svých fakultách. Využívají též nabídek jazykových kurzů
svých hostitelských univerzit. Někteří využívají také možnost, kterou nabízí náš mezinárodní studentský klub. Ten pořádá během týdne konverzační hodiny s rodilými mluvčími (našimi zahraničními studenty) snad ve všech potřebných jazycích: angličtina, němčina, francouzština, italština,
španělština, řečtina, holandština, finština, atd.
Naši studenti odevzdávají zprávy z pobytu. Zpráva je určena pro naše webové stránky
(http://web.cvut.cz/ctu/international/zpravy/index.htm) a to zejména pro studenty, kteří v rámci
programu chtějí vyjet a potřebují získat základní informace: o vízových procedurách, o dopravě do
místa pobytu, o škole samotné a studiu na ní, o založení bankovního účtu, finančních nákladech na
pobyt.
Ve věci uznávání studia v zahraničí konstatují studenti:
• Nutnost zavést flexibilnější systém uznávání předmětů založený na zkušenostech a požadavcích studentů a učitelů, takový systém, který by byl učiteli respektován.
• Praktickou nemožnost zapsat si předměty, které se u nás nevyučují.
• Nutnost lépe ohodnotit časovou náročnost jednotlivých předmětů a respektování počtu dosažených kreditů při uznávání předmětů doma.
Podle pravidel programu necháváme před odjezdem studentů odsouhlasit jejich studijní plány
pro období studia v zahraničí na fakultách vedoucím příslušných kateder nebo proděkanovi pro studijní záležitosti dané fakulty. Proto lze předpokládat, že dosažené studijní výsledky budou uznány.
Přesto je někdy uznání absolvovaných předmětů problematické, studenti je musí projednávat s jednotlivými vyučujícími či studijním proděkanem své fakulty.
Zájem zahraničních studentů o studium na ČVUT roste, v tomto akademické roce dosahoval
počet přijatých studentů z našich partnerských univerzit kolem 60 % počtu našich vyjíždějících, což
oproti předchozím dvěma rokům znamená zvýšení o 10 %. Pro další zvýšení zájmu o studium u nás
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se snažíme zlepšit informovanost o naší škole. Stále pracujeme na našich webových stránkách,
každoročně rozesíláme všem našim partnerům informační balíček s našimi propagačními materiály,
veškerými kontakty na naše pracovníky a důležitými webovými adresami.
Přínosy pro naše studenty jsou jednoznačně kladné. Získávají zkušenosti s jinými metodami
výuky a hodnocení znalostí, jsou ovlivňováni jiným kulturním, politickým a sociálním prostředím.
Pro většinu studentů lze uplatnit charakteristiku, že do zahraničí posíláme mládež a vrací se nám
sebevědomí mladí lidé, připraveni daleko lépe vnímat změny, které přináší stále narůstající globalizace, lépe připraveni na konkurenční prostředí na trhu práce.
V souladu s programem internacionalizace výuky na ČVUT je mobilita učitelů považována
za prioritu, především s ohledem na možnost získání zahraničních zkušeností a na nutnost
rozšiřování výuky v cizích jazycích. Výuka v angličtině se neustále rozšiřuje, tomu však neodpovídá nárůst cest, především nových a mladých učitelů.
Tím, že učitelé vyjíždějí především k dlouholetým partnerům, využívají těchto cest k projednání
dalších aktivit. Navázané kontakty slouží ke zvyšování počtu vyjíždějících a přijíždějících studentů.

10.4 Oblast zahraničních styků z hlediska
Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2003
1. Byly uzavřeny nové bilaterální smlouvy s univerzitami v pěti zemích (Polsko, Slovensko, Slovinsko, Litva a Lotyšsko), které v roce 2004 přistupují do EU. Na setkání rektorů čtyř
technických univerzit - TU Wien, Budapest University of Technology and Economics, Slovenské technické university v Bratislavě a ČVUT v Praze - bylo 30. října 2003 podepsáno společné
memorandum o spolupráci ve vzdělávání a vědě.
2. Program ATHENS je jeden z nejlepších současných vzdělávacích programů, na kterém se
ČVUT podílí od roku 2002. V roce 2003 se ČVUT stalo plnoprávným členem tohoto klubu 20
významných technických evropských univerzit.
3. Na podporu mobility jsou využívány kromě prostředků z rozvojových programů MŠMT též
vlastní finanční zdroje. Studenti se ucházejí o stipendia a příspěvky z fondů ČVUT. Tato podpora je určena zahraničním doktorandům, zahraničním studentům magisterských studijních programů a studentům ČVUT, kteří odjíždějí do zahraničí v zájmu ČVUT, například studentům, kteří
se účastní programu ATHENS.
4. Relativně pomalu se zvyšuje počet zahraničních studentů samoplátců - viz tabulka. V roce 2004
hodláme uzavřít smlouvy, které mohou přinést výraznější nárůst počtu studentů samoplátců
v roce 2005.
Tabulka 10.4.1: Nárůst počtu studentů samoplátců
rok
studentů

2000

2001

2002

2003

29

40

32

50

5. International Student Club - ISC získal dne 21. 3. 2004 prestižní ocenění „Nejlepší klub roku“
v rámci Erasmus Student Network (ESN) - http://www.student.cvut.cz.
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11.

Fakulty a další součásti

11.1 Fakulta stavební
11.1.1

Koncepce a rozvoj

V oblasti rozvoje se fakulta řídila přijatými dlouhodobými záměry ČVUT a fakulty a jejich
aktualizacemi. V akademickém roce 2003/04 byly podle plánu otevřeny první ročníky nových akreditovaných studijních programů bakalářského studia. Strukturovaný systém zahrnuje tyto bakalářské studijní programy v délce 4 let, dále pak magisterské navazující v délce 1,5 roku s výjimkou
pro-gramu Architektura a stavitelství (2 roky). Doktorské programy jsou koncipovány jako tříleté.
V oblasti vědecko-výzkumné lze konstatovat, že úspěšnost ve výběrových řízeních grantových
agentur má stále rostoucí tendenci. Současně byly velmi dobře hodnoceny výstupy grantových
úkolů. Za pozitivní lze považovat i v uplynulém roce stále větší zapojování studentů magisterského
a doktorského studia do řešitelských týmů a trvalé zvyšování úspěšnosti dokončení v doktorském
studiu.
Hlavní pozornost v oblasti stavebních činností byla zaměřena na přípravu realizace projektu
požárního zabezpečení všech budov. Spolu s řešením této závažné problematiky se budou rozšiřovat a zdokonalovat i bezpečnostní opatření k ochraně osob a majetku. Tyto dvě oblasti jsou prioritní
pro další období rozvoje fakulty. Do užívání byla začátkem akademického roku 2003/04 předána
nová počítačová učebna vybavená výkonnou technikou, určená především studentům programu
Architektura a stavitelství.
V personální oblasti je možno konstatovat, že v roce 2003 pokračoval pozitivní trend v počtu
podaných žádostí o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, většina z nich byla úspěšně
dokončena a celkově přispěla ke zlepšení věkového složení v kategorii docentů a profesorů.

11.1.2 Pedagogická činnost
V roce 2003 Fakulta stavební zajišťovala výuku:
• v magisterských studijních oborech - Pozemní stavby a architektura, Pozemní stavby a konstrukce, Konstrukce a dopravní stavby, Konstrukce a materiál, Vodní hospodářství a vodní
stavby, Podnikání a řízení ve stavebnictví, Management a ekonomika, Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě, Geodézie a kartografie, Inženýrství životního
prostředí;
• v navazujících magisterských studijních oborech Inženýrství životního prostředí, Vodní
hospodářství 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 řízení stavebnictví, Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě, Fyzikální a materiálové inženýrství, Matematika ve stavebním inženýrství;
• v bakalářských studijních programech - Civil Engineering, Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Geodézie a kartografie.
Fakulta rovněž uskutečňuje výuku studijního oboru Pozemní stavby a konstrukce v jazyku
anglickém. Tento program navštěvovalo 34 zahraničních studentů, z toho 13 samoplátců a 24 stážistů (na základě mezinárodních dohod fakulty a školy se zahraničními univerzitami).
Od října 2003 zajišťuje fakulta výuku strukturovaného systému studia uvedenou s rozdělením na
jednotlivé studijní programy v tabulkách. Strukturovaný systém je uplatněn i pro výuku v anglickém jazyce ve studijním programu Civil Engineering a Buildings and Environment.
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V akademickém roce 2002/03 byla vyplacena stipendia celkem 552 studentům za vynikající studijní výsledky (prospěchové stipendium) v celkové výši 3 263 850 Kč. Za vynikající tvůrčí výsledky bylo vyplaceno na stipendiích celkem 43 000 Kč, za výjimečné studijní výsledky 373 000 Kč,
jako sociální stipendium 48 000 Kč, pro zvláštní zřetel 542 000 Kč, stipendia z grantů apod.
3 068 000 Kč, jako mimořádná cena 44 000 Kč. Dotace na doktorská stipendia byla 22 315 000 Kč,
stipendium Domu zahraničních služeb bylo ve výši 952 000 Kč. Nadace 17. listopadu podpořila
v kalendářním roce 2003 celkem 13 nadaných studentů stipendiem o celkové výši 85 tis. Kč.
K výročí 17. listopadu udělil děkan 37 nejlepším studentům inženýrského a 11 studentům doktorského studia mimořádné stipendium za vynikající studijní výsledky v celkové výši 270 000 Kč.
V rámci mezivládních dohod bylo pro akademický rok 2003/04 zapsáno do studijních programů
vyučovaných v češtině formou řádného studia 116 zahraničních studentů.
V akademickém roce 2003/04 studuje tedy celkem 6 407 studentů, z toho největší podíl představují studenti magisterského studia v počtu 4 328, studentů doktorského studia je celkem 613. Ke dni
31. 10. 2003 mělo studium přerušeno celkem 212 studentů. Počet studentů prezenčního studia na
fakultě od roku 1990/91 s malými výkyvy neustále roste, oproti stavu např. z roku 1996/97 je to
nárůst 1 260 studentů, ve srovnání s minulým akademickým rokem je nárůst o 280 studentů. Tento
trend je zřejmě ovlivněn zájmem o studium zavedených oborů a dobrým uplatněním absolventů na
trhu práce.
V roce 2003 absolvovalo studium 591 studentů magisterského studia a 33 studentů doktorského.
Ke studiu se v akademickém roce 2003/04 přihlásilo 3 176 uchazečů, k přijímacím zkouškám se
dostavilo 2 639 zájemců. Všichni se podrobili přijímací zkoušce z matematiky a fyziky a na základě
přijímacího řízení bylo přijato celkem 2 034 uchazečů. Do zimního semestru 2003/04 se zapsalo
celkově 1 567 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.
Ve fakultní knihovně (včetně katedrových knihoven) je přes 157 tis. knihovních jednotek, přičemž roční přírůstek se pohybuje kolem 2 tis. svazků. Ústřední knihovna FSv a FA odebírá 156
titulů časopisů, z toho 60 zahraničních. Celkový počet uživatelů knihovny je přes 9 tisíc, z toho 544
externích.
V roce 2003 proběhlo obdobně jako v předchozích letech na katedrách 7 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, uskutečněné pod názvem Juniorstav 2003.

11.1.3Vědecká a výzkumná činnost
Fakulta stavební začleňuje řadu studentů doktorandského, 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 devět měsíců v roce 2003 fakulta udělila v průměru 73 studentským vědeckým silám měsíční odměny ve výši 700 Kč.
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Vyplacená státní stipendia a stipendia z grantů studentským vědeckým silám
Rok 2003

Počet SVS Státní stipendium SVS Státní stipendia SVS celkem Stipendia SVS z grantů

Leden

71

700,00 Kč

49 700 Kč

0 Kč

Únor

70

700,00 Kč

49 000 Kč

0 Kč

Březen

73

700,00 Kč

51 100 Kč

6 000 Kč

Duben

75

700,00 Kč

52 500 Kč

17 600 Kč

Květen

74

700,00 Kč

51 800 Kč

16 950 Kč

Červen

75

700,00 Kč

52 500 Kč

104 050 Kč

Červenec

0,00 Kč

Srpen

0,00 Kč

Září

0,00 Kč

14 500 Kč

Říjen

75

700,00 Kč

52 500 Kč

14 500 Kč

Listopad

75

700,00 Kč

52 500 Kč

64 250 Kč

Prosinec

75

700,00 Kč

52 500 Kč

202 200 Kč

Mimořádná
stipendia
Průměry a součet
stipendií

59 000 Kč
74

464 100 Kč

499 050 Kč

Doktorandům v prezenční formě studia bylo vypláceno měsíční stipendium po celý rok v průměrné výši 5 500 Kč. Celkový počet doktorandů pobírajících stipendium se pohyboval mezi 274 až
317, minimální vyplácené stipendium bylo 4 700 Kč, maximální 7 700 Kč.
Vyplacená státní stipendia a stipendia z grantů prezenčním doktorandům
Rok 2003

Počet doktorandů Státní stipendia Průměrné státní stipendium Stipendia z grantů

Leden

278

1 523 750 Kč

5 481 Kč

0 Kč

Únor

274

1 500 850 Kč

5 478 Kč

58 000 Kč

Březen

299

1 640 200 Kč

5 486 Kč

48 700 Kč

Duben

301

1 650 500 Kč

5 483 Kč

146 500 Kč

Květen

298

1 633 000 Kč

5 480 Kč

164 500 Kč

Červen-červenec-srpen

317

4 819 500 Kč

15 203 Kč

281 919 Kč

Září

277

1 518 400 Kč

5 482 Kč

409 100 Kč

Říjen

291

1 599 500 Kč

5 497 Kč

134 900 Kč

Listopad

292

1 612 400 Kč

5 522 Kč

835 800 Kč

Prosinec

288

2 204 700 Kč

7 655 Kč

524 118 Kč

Mimořádná stipendia

193

2 600 043 Kč

Průměrný počet stipendií
a celkové součty stipendií

292

22 302 843 Kč

99 200 Kč
76 511 Kč

2 702 737 Kč

Zahraničním doktorandům byla vyplácena stipendia ve výši 5 500 Kč měsíčně.
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Vyplacená stipendia zahraničním doktorandům
Rok 2003

Zahraniční doktorandi

Stipendium

Průměrné stipendium

Leden

1

5 500 Kč

5 500 Kč

Únor

1

5 500 Kč

5 500 Kč

Březen

1

5 500 Kč

5 500 Kč

Duben

1

5 500 Kč

5 500 Kč

Květen

1

5 500 Kč

5 500 Kč

Červen

1

5 500 Kč

5 500 Kč

Červenec - srpen

1

11 000 Kč

11 000 Kč

Září

1

5 500 Kč

5 500 Kč

Říjen

-

0 Kč

Listopad

-

0 Kč

Prosinec

-

0 Kč
49 500 Kč

Součet vyplacených stipendií

Publikační činnost je značně rozsáhlá. Databázový systém publikací ve VVVS obsahuje za rok
2003 více jak 1 300 odkazů na publikace pracovníků fakulty. Z toho je 132 knih a skript, 36 výzkumných zpráv, 102 přednášek, 722 statí ve sbornících a 310 článků v časopisech.
Pracovníkům Fakulty stavební byly v roce 2003 uděleny 2 Felberovy medaile – 1 zlatá, 1 stříbrná, 1 Šolínova medaile a 2 medaile UK.

11.1.4 Zahraniční styky
Fakulta má uzavřeny dohody o pedagogické a vědecko-výzkumné spolupráci s 33 školami
ze 14 zemí, převažují smlouvy s německými, britskými a americkými univerzitami. V roce 2003
skončila platnost dvou časově omezených smluv, které nebyly prodlouženy. Nově byly v roce 2003
vypracovány podklady pro uzavření smluv se stavebními fakultami v Mexiku, Brazílii, Japonsku,
Polsku a Chorvatsku. U stávajících smluv se každoročně sleduje jejich plnění s tím, že každá
smlouva má svého koordinátora.
Oddělením ZS bylo v roce 2003 zabezpečeno 642 výjezdů do 27 zemí, nejvíce na Slovensko
(205 osob) a do Německa (122 osob). Přijato bylo celkem 321 zahraničních návštěvníků (pro
všechny tyto hosty bylo zabezpečeno ubytování a pro 50 i stravné), vedení fakulty přijalo 4 delegace. Výjezdy pracovníků fakulty byly v naprosto převažující míře hrazeny ze získaných grantových prostředků.
1998

1999

2000

2001

2002

2003

výjezdy pracovníků

452

480

482

576

583

642

přijetí hostů

267

281

303

265

396

321

25

36

65

76

113

výjezdy studentů
(SOCRATES)
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Pro zvyšování prestiže fakulty v zahraničí má velký význam aktivní podíl na činnosti Asociace
evropských stavebních fakult (AECEF) a podpora této činnosti. AECEF byla založena z iniciativy
FSv v roce 1992 a v současné době sdružuje 50 stavebních fakult z 24 zemí Evropy, Kanady
a USA. Podle statutu AECEF sídlí její sekretariát na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Pracovníci
FSv nadále zastávají ve vedení AECEF významné funkce - prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. je prezidentem AECEF, prof. Ing. Josef Macháček, DrSc. členem předsednictva Asociace a doc. Ing. Jiří
Váška, CSc. vykonává funkci generálního sekretáře.
Hlavní činnost Asociace v roce 2003 byla zaměřena na spolupráci v rámci projektu EUCEET
(European Civil Engineering Education and Training), který je součástí programu SOCRATES/ERASMUS TN.
Činnost Asociace zahrnuje rovněž pravidelné vydávání informačního bulletinu (AECEF Newsletter).
Podpora Asociace bude pro fakultu jednou ze základních priorit i v příštím období.
Program ERASMUS
Stavební fakulta má v současné době uzavřeno 46 bilaterálních dohod na vyslání 120 studentů na
celkový počet 780 studentoměsíců. Pokud jde o jazykové oblasti, 50 míst je v anglicky mluvících
zemích (včetně Holandska, Dánska a Skandinávie, kde je výuka také v angličtině), 14 ve Francii,
6 v Itálii, 4 v Portugalsku, 4 ve Španělsku a 42 v Německu a Rakousku. I když se počet dohod
poněkud zvýšil (byly uzavřeny nové dohody s Barcelonou a Madridem, Strasbourgem, Drážďany,
Aalborgem aj.), zvláště v anglicky mluvících zemích máme stále výrazný nedostatek míst, zvláště
pro studijní obory A, C a částečně i pro ekonomické obory. Vysílání doktorandů na studijní pobyty
v rámci programu ERASMUS přináší další problémy vzhledem k nutnosti zajistit jejich vedení
v průběhu studijního pobytu hostitelským pracovištěm.
V roce 2003 byly připraveny a také realizovány výjezdy 113 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 výrazným prodloužením doby pro
udělení viza (Delft) a 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).
Pro rok 2004 je reálný předpoklad pro uzavření dalších 5-6 smluv s partnerskými univerzitami
nebo fakultními pracovišti (Mexiko, Rusko, Dánsko, SRN, Holandsko).
Na fakultě probíhají rovněž aktivity mezinárodní spolupráce s výměnnými pobyty studentů
v prestižních firmách prostřednictvím programu LEONARDO (prof. František Wald) a pro rok
2004 se připravuje obnovení spolupráce s polským partnerem v rámci programu CEEPUS (doc. Pavel Kuklík).

11.1.5 Hlavní úkoly pro rok 2004
Pedagogická oblast
• Pokračovat v upřesňování nově koncipovaných bakalářských programů, podporovat další
zvyšování kvality magisterských a doktorských programů, připravit pravidla pro výběr oborů na bakalářských programech.
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•
•
•
•
•
•
•

•

Systematicky sledovat úspěšnost studia, hledat možnosti pro zlepšení průchodnosti, zavést
vhodné návaznosti předmětů do studijních plánů při zachování kvality studia.
Připravit a ověřit novou metodiku pro hodnocení výuky studenty, cíleně pak všemi studenty
nového bakalářského studia.
Zvýšit péči o nadané studenty, jejich vyhledávání a motivování (stipendia).
Hledat a postupně zavádět různé formy týmové výuky a práce studentů.
Podporovat zvyšování kvality zpracování diplomových prací a jejich obhajob (prezentace).
Rozvíjet oblast programů celoživotního vzdělávání podle požadavků praxe.
Aktivně se zapojit do transformačních a rozvojových programů MŠMT (na úrovni ČVUT
v rámci integrujících témat i samostatně, zejména pak v oblasti: podpory kvalifikačního
růstu pracovníků fakulty, zvýšení mezinárodní mobility studentů, rozvoje a materiálně
technického zajištění nových technologií a médií ve výuce, projektů se zaměřením na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, přípravu nových studijních programů či oborů
včetně mezifakultních).
Připravovat fakultu na změny související se vstupem do EU (v pedagogické oblasti zejména
s ohledem na uplatnění absolventů bakalářského, resp. magisterského studia na trhu práce).

Oblast vědecké, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti
•

•
•

Podporovat oblast vědy a výzkumu, v oblasti projektů FRVŠ podpořit uplatňování nových
informačních technologií ve VŠ vzdělávání, rozvoj laboratoří, rozvoj dalších paralelních studijních programů uskutečňovaných v cizích jazycích apod., zvyšovat počet projektů zejména
v kategorii G, připravit projekty integrující činnost více kateder fakulty.
Podporovat činnosti jednotlivců a kateder pro intenzivní zapojení do 6. RP.
Dokončit přípravu nových výzkumných záměrů, využít možnosti vytvoření nebo zapojení se
ve výzkumných centrech a NPOV.

Oblast vnějších vztahů
•
•
•

Podporovat spolupráci fakulty s praxí.
Získat další zdroje ze spolupráce na projektech MPO ČR.
Rozšiřovat nabídky pro další rozvoj tvůrčí práce studentů a jejich soutěžení (oblast pracovního zapojení i teoretických prací).

Oblast zahraničních styků
• Vytvářet podmínky pro získání dalších prostředků EU pro mobilitu (SOCRATES, Leonardo
da Vinci aj.) a ke zkvalitňování vysokoškolského vzdělávání.
• Využívat více podpory z prostředků ČVUT.
• Získávat více studentů ze zahraničí, využít možné spolupráce i se Slovenskem.
Oblast personální politiky
•
•

Udržet tempo nových habilitací a profesorských řízení.
Systematicky působit na zvyšování kvality podávaných habilitačních prací a jejich obhajob.

Rozvoj informačních systémů
•
•
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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.
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Výstavba a investiční rozvoj
• Pokračovat v investičních akcích zásadního významu (požární zabezpečení všech objektů
fakulty včetně zvyšování bezpečnosti osob a ochrany majetku, rekonstrukce elektrorozvodné
sítě) a připravovat další rekonstrukce poslucháren v budově C.
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11.2

Fakulta strojní

11.2.1 Koncepce a rozvoj fakulty
Koncepce fakulty a její rozvojové programy vycházejí z aktualizovaného dlouhodobého záměru
fakulty, ČVUT v Praze, MŠMT ČR a z volebního programu vedení fakulty, který začal být realizován po nastoupení nového vedení fakulty 1. února 2003.
Mezi hlavní priority fakulty patří důsledné a systematické propojování vzdělávací činnosti s výzkumnou a vývojovou činností.
Učitelé přenášejí nejnovější poznatky z výzkumu do výuky, do výzkumné činnosti jsou zapojováni studenti doktorského i magisterského studia. Významným přínosem jsou pro fakultu aktivity
v rámci výzkumných záměrů a výzkumných center, do nichž je zapojena řada akademických
pracovníků a studentů. Tyto aktivity přinášejí atraktivní podmínky pro mladé pracovníky a jsou
i významným finančním zdrojem fakulty. Důležité jsou z tohoto pohledu i další výzkumné aktivity,
ať již v rámci grantů GAČR, MPO, AV ČR a dalších resortních ministerstev, tak i granty mezinárodní, hlavně v rámci 5. RP a 6. RP EU.
Fakulta se snaží pružně reagovat na požadavky studentů i praxe na straně jedné, i na požadavky
v rámci harmonizace Evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru. Fakulta nabízí akreditované strukturované studium v modelu 4, 2, 3 i akreditovaný 5 ½letý ucelený magisterský program.
Jsou aktualizovány osnovy jednotlivých předmětů, je připravena aktualizace první souborné zkoušky z pohledu strukturovaného studia. Zvyšuje se důraz na samostatnou práci a prezentaci studentů,
na využívání angličtiny v odborných předmětech a projektech. Za významný zdroj podnětů pokládá
fakulta setkání s představiteli zahraničních spolupracujících univerzit, poznatky čestných zahraničních členů vědecké rady i názory představitelů průmyslové praxe a samotných studentů vyjadřované v anketách a diskusích se studenty.
Fakulta by nikdy neměla být bakalářskou školou. Hlavní pozornost je třeba věnovat kvalitě studia magisterského a doktorského.
Pro zapojení fakulty do celoevropských struktur má velký význam další rozvoj zahraničních
styků. Kromě již zmíněných diskusí se zahraničními pracovníky klademe velký důraz na mobilitu
studentů i akademických pracovníků. Studium v zahraničí bude studentům potvrzováno na
certifikátu, který je součástí diplomu. Velmi důležitou a perspektivní vidíme výměnu studentů se
státy jihovýchodní Asie. Je třeba zajistit stipendia pro studenty z této oblasti. Významná je i
spolupráce se zahraničními univerzitami a pracovišti v oblasti výzkumu a vývoje na společných
projektech.
Vedení fakulty věnuje trvalou pozornost personální politice. Zatímco v oblasti nejmladších
pracovníků ve věkové kategorii do 30 let se situace postupně zlepšuje, trvá propad v kategoriích
perspektivních profesorů a docentů, kteří jsou podmínkou dalšího rozvoje oborů a jejich
akreditovatelnosti. Jednou z cest k řešení tohoto problému je hledání těchto pracovníků mimo školu
v praxi a vytváření podmínek pro habilitace interním i externím pracovníkům. Důležité je z tohoto
pohledu vybavení laboratoří, zajímavá náplň práce a příznivé finanční nenivelizující podmínky.
Výzkumné záměry, výzkumná centra a společná pracoviště s renomovanými firmami této personální politice významně napomáhají. Svoji roli zde hraje i kolegiální akademické klima příznivé pro
studenty i zaměstnance.
Fakulta cíleně směruje investice do vybavení laboratoří, nutné údržby a rekonstrukcí. Problémem
je nedostatek finančních prostředků. Pro revitalizaci, údržbu a vybavení budov, učeben, laboratoří a
dalších prostor, které fakulta spravuje, by bylo dle kvalifikovaného odhadu třeba 400 mil. Kč. Tyto
prostředky nejsou k dispozici, a proto se provádějí pouze nejnutnější práce.
Součástí života fakulty jsou i sportovní a společenské akce. V roce 2004 oslaví fakulta 140 let
své existence. V souvislosti s tímto výročím je připravena řada akcí odborných, společenských
a sportovních s cílem propagovat technické vysoké školství a české strojírenství.
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11.2.2 Pedagogická činnost
Fakulta strojní zajišťuje studium v magisterském programu „Strojní inženýrství“ se standardní
dobou studia 5,5 akademického roku, v bakalářském studijním programu „Strojírenství“ se standardní dobou studia 4 akademické roky a v doktorském studijním programu „Strojní inženýrství“ se
standardní dobou 3 akademické roky.
Magisterský studijní program „Strojní inženýrství“
Výuka v magisterském studijním programu „Strojní inženýrství“ je rozdělena do dvou bloků.
V prvních 5 semestrech základního bloku studia studují všichni posluchači podle stejného studijního plánu. Základní studium je zakončeno první soubornou zkouškou.
Ve druhém „oborovém bloku studia“ mají posluchači možnost volit jeden ze 13 oborů, do kte-rých
se studijní program „Strojní inženýrství“ člení.
V zimním semestru akademického roku 2003/04 postoupila studijní reforma spočívající v re-dukci
studijních oborů z původních 21 na výše zmíněných 13 (viz zpráva o činnosti za rok 2001),
schválená v této podobě akreditační komisí v roce 2001, již do pátého ročníku.
Získali jsme tak první zkušenosti z výuky v 7. semestru, který se vyznačuje velkou volitelností
předmětů povinně volitelných směrových (dále jen PVS). Největší počet předmětů PVS si posluchači zapisují v 7. semestru. Předměty PVS jsou zařazeny ve studijních plánech proto, aby umožnily profilaci posluchačů podle jejich zájmů a schopností. Získají tak poznatky, které jim v oborové
etapě studia umožní řešit v rámci projektů (a později i diplomové práce) úlohy, které svým charakterem budou co nejvíce odpovídat předpokládanému zaměření studentů (např. konstrukce,
experiment, výpočty či matematické modelování atp.). S potěšením můžeme konstatovat, že se
jednalo o krok správným směrem. O řadu předmětů PVS byl tak veliký zájem, že bylo nutno
dodatečně rozšířit jejich kapacitu. Kvůli problémům se sestavováním rozvrhu se budou předměty
PVS, o které je největší zájem, přednášet v letním i zimním semestru. Naopak předměty PVS slabě
obsazované budou, pokud malý zájem o ně bude trvalý, přeřazeny mezi předměty volitelné.
V akademickém roce 2003/04 byla zahájena výuka pro skupinu studentů 1. ročníku v dislokovaném pracovišti Sezimovo Ústí (v prostorách COP Sezimovo Ústí). Cílem této akce bylo podchytit
zájem uchazečů o studium z Jižních Čech. Vzhledem k celkem bezproblémovému ubytování byli
s možností studia v Sezimově Ústí seznámeni i ti uchazeči o studium, kterým jejich dojezdová
vzdálenost nedávala naději na získání ubytování v Praze. Organizačně (prostory, rozvrh, ubytování,
vyučující) jsme připravili výuku pro cca 100 posluchačů, tj. jednu paralelku. Studovat v dislokovaném pracovišti se nakonec rozhodlo 37 posluchačů. Dosavadní průběh studia a první studijní
výsledky naznačují, že úspěšnost posluchačů této skupiny (zejména procento pokračujících v dalším
roce studia) bude podstatně vyšší než u posluchačů prvního ročníku studujících v Praze.
Bakalářský studijní programu „Strojírenství“
(první etapa strukturovaného studia )
V akademickém roce 2003/04 zajišťuje fakulta výuku již ve třetím roce tohoto čtyřletého studijního
programu. Prvních 96 posluchačů bylo přijato v akademickém roce 2001/02 v rámci rozvojového
programu MŠMT s názvem „Program rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz
podpory realizace Boloňské deklarace” a jejich studium bylo z tohoto programu MŠMT
financováno. V roce 2002/03 bylo zapsáno dalších 214 posluchačů. V roce 2002 pokračovala
fakulta v účasti na tomto rozvojovém programu. Vedení fakulty však rozhodlo, že od roku 2003
bude fakulta financovat tento studijní program z dotace na hlavní činnost. K tomuto rozhodnutí
vedly vedení fakulty (po konsultaci s vedením ČVUT) komplikace v účetnictví fakulty, které
nebyly kompenzovány získáním dalších finančních prostředků. Do akademického roku 2003/04
bylo zapsáno 375 posluchačů ze 774 přijatých přihlášek. Studijní výsledky posluchačů v baka-
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lářském studiu pečlivě sledujeme. Podrobné rozbory výsledků studia jsou zveřejněny na www
stránkách fakulty.
Zabezpečení výuky
Dlouhodobým vážným problémem je personální zabezpečení studijních programů realizovaných
Fakultou strojní. Vedení fakulty o tomto tématu i v roce 2003 intenzivně jednalo s vedoucími ústavů. Vyžaduje v tomto směru konkrétní plány s alespoň pětiletou perspektivou. Pedagogická činnost
fakulty je průběžně zajišťována vydáváním pedagogické literatury, převážně ve formě skript.
Při řízení i evidenci pedagogické činnosti přechází fakulta stále více na elektronické formy.
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.
Pokračujeme v rozboru příčin propadovosti na Fakultě strojní.
Fakulta intenzivně podporovala zapojení studentů do vědecko-výzkumné práce a studenti s nejlepšími 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.
Také v roce 2003 využívají někteří zájemci možnosti studia jednotlivých akreditovaných předmětů
v rámci celoživotního vzdělávání za úplatu.

11.2.3Vědecká 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 2003 realizována jednak zapojením do
programů v rámci EU (5. RP, COST) – celkem 5 projektů a dále CERN – 5 projektů, IAEA – 3 projekty. Některé programy jsou financovány přímo EU, některé prostřednictvím MŠMT a MŽP.
Celková částka získaných prostředků je 3,912 mil. Kč. 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 2003 se na fakultě řešilo celkem 42 projektů v celkové částce 14,727 mil. Kč, z to-ho v
programu postdoktorských grantových projektů (POST-DOC) 2 projekty. V rámci programu GA
AV ČR bylo na fakultě řešeno 5 projektů v celkové částce 1,139 mil. Kč.
V rámci institucionální podpory výzkumu a vývoje prostřednictvím programu MŠMT „Výzkum-né
záměry“ se výzkum a vývoj orientuje především do oblastí integrovaného strojního inženýrství,
energetiky a ekologie, techniky životního prostředí, aplikované matematiky a biomedicínského
inženýrství. V rámci programu výzkumných záměrů (5 VZ jako řešitel a 5 VZ jako spoluřešitel)
získala FS v roce 2003 celkem 50,288 mil. Kč. U všech výzkumných záměrů, kde je Fakulta strojní
jako řešitel, proběhlo v roce 2003 úspěšné průběžné oponentní řízení v rámci ČVUT.
Velké posílení výzkumu a vývoje na fakultě představuje již třetím rokem její zapojení do pro-gramu
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
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a Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii), ale i o činnost dalších dvou center, kde
se jednotlivá pracoviště FS podílejí buď jako spolunositel (Centrum leteckého a kosmického výzkumu) nebo jako spolupracující pracoviště (Výzkumné centrum aplikované kybernetiky). Z programu výzkumných center MŠMT získala v roce 2003 Strojní fakulta přibližně 50 mil. Kč.
Pozitivně lze hodnotit zapojení fakulty do programů MPO. Činnost „Centra výzkumu a aplikace
povlaků zvyšujících životnost a spolehlivost strojních součástí”, které do roku 2002 působilo na
fakultě v rámci programu „Rozvoj center špičkových technologií a výrobků”, pokračovala v roce
2003 v rámci podpory programu MPO „Konsorcia“. Činnost „Laserového centra“, které vzniklo
rovněž v rámci programu MPO „Rozvoj center špičkových technologií a výrobků”, byla v roce
2003 začleněna do činnosti Výzkumného centra MŠMT „Centrum pro strojírenskou výrobní
techniku a technologii“.
Za úspěšné je možno hodnotit i zapojení fakulty do dalšího programu MPO - Konsorcia. Kromě
výše uvedené podpory „Centra výzkumu a aplikace povlaků zvyšujících životnost a spolehlivost
strojních součástí” se v roce 2003 Fakulta strojní jako spolunositel aktivně zapojila do řešení dalších
6 projektů v celkové výši dotace 2,922 mil. Kč.
Významnou aktivitou fakulty je řešení výzkumných a vývojových úkolů v rámci spolupráce fakulty
s průmyslem. V roce 2003 bylo v této oblasti uzavřeno 18 hospodářských smluv s finanč-ním
objemem větším než 100 tis. Kč (např. Transgas, ŠKODA AUTO, KOVOSVIT MAS, Walter,
Metrostav, Vítkovice Strojírenství, VZLÚ, UNILEVER ČR, CIC Hřebec, ÚSMD, JAWA Divišov,
AERO, ÚJV Řež, Tesco).
Velký podíl na výsledcích fakulty v oblasti výzkumu a vývoje představuje činnost doktorandů.
V roce 2003 bylo obhájeno celkem 27 doktorských prací, z nichž 3 jsou práce zahraničních doktorandů, které byly předloženy i obhajovány v anglickém jazyce. Kromě těchto prací bylo dalších
6 prací předloženo v anglickém jazyce a v 1 případě proběhla oponentura v cizím jazyce. Doktorandi se významným podílem účastní činnosti výzkumných center. Významné je i jejich zapojení do
řešení výzkumných záměrů a grantových projektů.
Konkrétní výsledky výzkumné i vývojové činnosti byly předmětem interní evaluace, která proběhla v roce 2003 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 FS 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 FS zřízeno České centrum prů-myslového popisu.
Fakulta se významným způsobem zapojila do organizace konferencí a seminářů – v roce 2003
celkem 17 akcí, dále se aktivně zúčastnila na 5 mezinárodních výstavách a veletrzích, z toho na
4 domácích prestižních veletrzích (MACH, FINET, FOR ARCH a MSV Brno).

11.2.4 Zahraniční styky
Oblast zahraničních styků Fakulty strojní tvoří jednu organickou a nedílnou součást jejích aktivit.
Spolupráce se zahraničím se realizuje v několika rovinách. Vedle mobility studentů, doktorandů a
akademických pracovníků jde zejména o vědeckou, výzkumnou a pedagogickou činnost, spojenou
s řešením grantů a záměrů, účastí na vědeckých a odborných konferencích a semi-nářích a
obhajobách, hlavně na Slovensku, v zemích EU (zejména SRN) a USA. Ze strany vedení fakulty je
zásadně vyžadována aktivní účast na zahraničních konferencích (přednesení příspěvků, prezentace).
U studentů, ale rovněž u doktorandů a pedagogů vedle tradiční báze mezivládních dohod je to stále
se rozšiřující spolupráce na základě projektů EU (6. RP EU, Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci,
apod.), dále např. CEEPUS – Central European Exchange Program For University Studies či
ATHENS. Další oblastí je realizace dvoustranných smluv mezi Fakultou strojní ČVUT a partner133
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skými zahraničními universitami (fakultami, ústavy) a realizace smluv celouniverzitních, např. ve
Slovenské republice, Polsku, Indonézii aj.
Vedení fakulty věnuje mimořádnou pozornost předávání a distribuci informací, námětů a nabí-dek
vedoucích k prohlubování mezinárodní spolupráce, a to jak směrem ke studentům, tak i ke všem
příslušným útvarům. Tento záměr také naplnilo Oddělení zahraničních styků vytvořením vlastních
webových stránek a dále např. organizací informativních schůzek a besed se studenty k zahraničním
studijním pobytům.
Z hlediska mobility studentů a částečně i pedagogů je v oblasti výjezdů a příjezdů nejobsáhlejší
program EU Socrates, resp. jeho podprogram pro VŠ Erasmus (viz kap. 9). Hlavní zájem u výjezdů
se koncentruje na anglicky a německy mluvící teritoria.
Zahraniční styky mimo země EU se vedle smluv a spolupráce (např. Strojní fakulta STU Bratislava,
TU Varšava či Politechnika Krakowska) zaměřují na rozvoj vztahů s vybranými mimo-evropskými
universitami, mezi které patří Tokyo University of Agriculture and Technology, Institut Teknologi
Bandung a Atma Jaya University v Indonézii nebo Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores
de Monterrey v Mexiku. Pro ilustraci: např. na Institut Teknologi Bandung „odstudo-valo“ v roce
2003 celkem 10 studentů Fakulty strojní úhrnem 63 měsíců a dva z nich tam již graduovali.
Významná a oboustranně přínosná je také spolupráce s CERN v Ženevě, kam krátko-době vyjeli 3
studenti, 1 doktorand a 8 pracovníků příslušných ústavů FS.
Celá řada oboustranně prospěšných kontaktů probíhá rovněž na neformální bázi, a to hlavně
s pracovišti v sousedních zemích.

11.2.5 Hlavní úkoly pro rok 2004
1.
2.

Provést výběrové řízení a jmenování vedoucích ústavů.
Připravit podklady pro žádost o nové výzkumné záměry a nová výzkumná centra na léta
2005–2010.
3.
Provádět systematickou vnitřní i vnější evaluaci s využitím hodnocení EU, zahraničních členů
VR, studentské ankety a dalších podkladů.
4.
Stále rozšiřovat diverzifikované financování fakulty s využitím všech prostředků pro motivující mzdovou politiku.
5.
V personální politice zaměřit zvláštní pozornost na kategorii perspektivních profesorů a docentů a na mladé pracovníky s hlavním cílem zajistit rozvoj a akreditovatelnost oborů fakulty.
6.
Důsledně a systematicky propojovat vzdělávací činnost s činností výzkumnou a
vývojovou.
7.
Dopracovat systém a učební plány strukturovaného studia a modifikovat první soubornou
zkoušku z tohoto pohledu.
8.
Vyhodnotit a zdokonalovat systém studijních poradců v 1. ročníku.
9.
Připravit nový způsob zápisu studentů do semestrů a předmětů.
10.
Rozvíjet paralelní výuku v dislokovaném pracovišti v Sezimově Ústí.
11. Rozšiřovat zahraniční styky podporou mobility studentů, doktorandů a akademických pracovníků rozšiřováním kapacit a zvyšováním počtu přijíždějících zahraničních studentů a odborníků.
12.
Rozšiřovat spolupráci na mezinárodních projektech.
13.
Trvale zvyšovat jazykovou kvalifikaci učitelů zapojených do výuky v anglickém jazyce.
14. Zpracovat dlouhodobý program rozvoje (generel) Fakulty strojní na základě předpokladů
o současném a budoucím zabezpečení studijních programů fakulty a s ohledem na předpokládaný počet uchazečů o studium. (Generel znázorní jak potřeby nezbytného personálního
a materiálně-technického vybavení fakulty, tak i dlouhodobou představu o optimálním a ra-
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15.
16.

cionálním využití objektů využívaných fakultou, včetně programu a finančních nároků na
související nezbytné rekonstrukce a modernizace).
Realizovat plánovaný stavební program rekonstrukce a modernizace budov fakulty na
Karlově náměstí, v Horské ulici a v Dejvicích.
Realizovat plánovaný program obnovy, inovace a modernizace vybavení pracovišť a laboratoří fakulty, nezbytný pro zabezpečení akreditovaných studijních programů fakulty.

135

11. Fakulty a další součásti

11.3

Fakulta elektrotechnická

11.3.1 Koncepce a rozvoj fakulty
V roce 2003 byli na Fakultě elektrotechnické poprvé přijímáni studenti do prvních ročníků
bakalářského a magisterského strukturovaného programu. Byli to studenti, kteří začínali studium
v akademickém roce 2003/04. Magisterský program strukturovaného studia byl otevřen pouze pro
studenty, kteří se do tohoto programu hlásili z jiných fakult či vysokých škol. Zde byl, s ohledem na
zájem studentů, otevřen pouze obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. V dobíhajícím „dlouhém“ magisterském programu studují studenti v akademickém roce 2003/04 již pouze ve
2. a vyšších ročnících.
Tradičním problémem na Fakultě elektrotechnické je vysoká neúspěšnost studentů, zejména
v prvních dvou ročnících studia. Proto bylo velmi usilovně hledáno řešení této palčivé otázky. Již
při přípravě strukturovaných programů bylo dbáno na to, aby v počátku studia byla problematika
teoretických předmětů, ve kterých bývá neúspěšnost nejvyšší, omezena na oblasti, jejichž znalost je
nezbytná pro bakaláře. Znalosti potřebné pro následné magisterské studium budou doplněny teoretickými předměty v počátku tohoto studia.
Dalším experimentem, který by měl snížit neúspěšnost studentů na počátku studia, je sledování
tohoto parametru u vybraných předmětů prvního ročníku s vytvořením vazby na úhradu za pedagogický výkon příslušným katedrám za tyto předměty. Současně bylo těmto katedrám doporučeno,
aby zvýšily počet testů během semestru a využili studentů doktorského studijního programu z jiných kateder jako pomoc při zajištění těchto testů. Tento záměr si vyžádal vypracování doplňku
metodiky odměňování za pedagogické výkony a také jisté úpravy v segmentu informačního
systému, ze kterého jsou získávány informace pro výpočet pedagogických výkonů.
Na FEL je průběžně dbáno o vysokou kvalitu webovských stránek, a to jak stránek fakulty, tak
stránek kateder. V uplynulém roce byla změněna tvář fakultních webovských stránek, které jsou
nyní podstatně modernější a uživatelsky příjemnější, než tomu bylo dříve. Současný vzhled a struktura stránek vznikla na základě fakultní soutěže, které se zúčastnili studenti i učitelé fakulty. Je
dbáno na to, aby maximum informací bylo na tyto stránky generováno přímo z informačního
systému fakulty. Jen tak může být zaručena jejich maximální autenticita.
V průběhu roku 2003 byl také průběžně zdokonalován informační systém fakulty. Bylo zde
nutné udělat některé úpravy, které souvisejí s náběhem nových strukturovaných programů.
V oblasti prostorové vybavenosti je situace na fakultě stále velice špatná. Proto byly z vnitřních
zdrojů usilovně hledány další plochy, které by bylo možné změnit na posluchárny či výukové
laboratoře. Jedním významným výsledkem tohoto úsilí je budování počítačové učebny v prostoru
halových laboratoří, která je určena pro katedru počítačů. Tato katedra je jednou z těch, které
mají největší nedostatek prostorové vybavenosti.
Významným přínosem k prostorové vybavenosti fakulty bude také převedení budovy G na
Karlově náměstí do užívání fakulty. Tím bude získáno přibližně 800 m2 ploch pro výukové
místnosti, laboratoře a další využití. I když získání budovy G nevyřeší nedostatečnou prostorovou
vybavenost kateder na Karlově náměstí, přeci jen jejich situaci zlepší. K úplnému převedení má
dojít v roce 2004, ale již v roce 2003 bylo fakultě dáno do užívání 2. nadzemní podlaží budovy.
V oblasti rekonstrukce fakulty byla v objektu v Dejvicích v roce 2003 provedena komplexní
rekonstrukce 2. a 3. patra bloku B3 a 2. patra bloku A3. Dále proběhla rekonstrukce fasády –
výměna oken v 5., 6. a 7. patře bloku B2, rekonstrukce učebny H7 v halových laboratořích a byl
vypracován projekt a započata stavba počítačové učebny pro katedru počítačů v halových laboratořích. Byl také vypracován projekt a započato s rekonstrukcí ve druhém nadzemním podlaží
budovy G na Karlově náměstí.
Práce na bezpečnostním a přístupovém systému fakulty, s výjimkou servisních prací, v tomto
roce neprobíhaly. Je předpokládáno, že pro tento systém bude v rámci objektů FEL vytvořena
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centrála v hlavní vrátnici fakulty při přestavbě vstupní haly fakulty, která je plánována na rok 2004.
Byla zvážena možnost náhrady přístupových čipů zaměstnaneckými a studentskými kartami a bylo
roz-hodnuto, že v nejbližší době nebudou čipy nahrazovány.

11.3.2 Pedagogická činnost
Fakulta uskutečňuje studium ve strukturovaných studijních programech Elektrotechnika a informatika a dobíhajících studijních programech Elektrotechnika a informatika. Strukturované studium
je realizováno v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Dobíhající studium
je realizováno jako studium bakalářské, magisterské a navazující studium magisterské. Všechna
studia jsou v prezenční i kombinované formě a jsou v jednotném kreditním systému.
Strukturované studijní programy byly postaveny odlišně od dobíhajícího dlouhého programu.
Základní odlišnosti jsou tyto:
• Je zde výrazně rozšířena projektová výuka jak v bakalářském, tak v magisterském studiu.
• Poklesl počet týdenních hodin výuky na průměrných 28 hodin včetně 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.
V bakalářském studijním programu B2612 jsou následující studijní obory: elektronika a sdělo-vací
technika, kybernetika a měření, silnoproudá elektrotechnika, výpočetní technika.
K úspěšnému absolvování bakalářského studijního programu musí student získat 180 kreditů
v předepsané skladbě, úspěšně obhájit bakalářskou práci a složit státní závěrečnou zkoušku.
V navazujícím magisterském studijním programu N2612 jsou následující studijní obory: biomedicínské inženýrství, ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky, elektronika, kybernetika
a měření, silnoproudá elektrotechnika, telekomunikace a radiotechnika, výpočetní technika.
Významnou změnou oproti stávajícím studijním plánům je, že v nových plánech je magisterské
studium dvouleté a magisterské studium tříleté. Tříleté studium je určeno zejména pro bakaláře
z jiných typů škol, např. ze strojních nebo stavebních, kteří se rozhodnou pro magisterské studium
na FEL. Během prvního roku studia si mohou tito bakaláři doplnit předměty, které neabsolvovali na
školách, ze kterých přišli, a rozšířit svůj obzor v oblasti elektrotechniky či informatiky studiem volitelných předmětů.
K úspěšnému absolvování magisterského studijního programu dvouletého musí student získat 120
kreditů v předepsané skladbě (v případě tříletého 180), úspěšně obhájit diplomovou práci a slo-žit
státní závěrečnou zkoušku.
Na fakultě je uskutečňován doktorský studijní program P2612 Elektrotechnika a informatika
v prezenční i kombinované formě studia. Studium je rozděleno do 14 oborů. Významným počinem
v roce 2003 byla aktualizace směrnic děkana pro doktorské studium. V roce 2003 se zdařilo zvýšit
počet obhájených doktorských disertačních prací.
Výuka v dobíhajícím graduálním studiu je rozdělena do tří ucelených bloků. Jsou to základní,
bakalářský a inženýrský blok.
Základní blok studia obsahuje teoretické, inženýrské a humanitní předměty společné pro všechny
studijní obory, dále dva volitelné předměty diferencované podle volby bakalářského studijního
oboru. Během tohoto bloku musí student získat minimálně 120 kreditů v předepsané skladbě.
Základní blok v magisterském programu je ukončen první soubornou zkouškou ze čtyř předmětů matematiky, fyziky, teoretické elektrotechniky a výpočetní techniky. Teoretická elektrotechnika je
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předmět, který představuje spojení vybraných partií z předmětů teorie obvodů, teorie elektromagnetického pole a elektrická měření.
Bakalářský blok studia pobíhá ve čtyřech skupinách studijních oborů. Obsahuje povinné, povinně
volitelné a volitelné předměty, diferencované podle skupin oborů a je ukončen získáním minimálně
90 kreditů v předepsané skladbě předmětů povinných, povinně volitelných a volitelných.
Bakalářské skupiny oborů jsou: elektronika a sdělovací technika, kybernetika a měření, silnoproudá
elektrotechnika, výpočetní technika.
Základní a bakalářský blok studia odpovídají skladbou předmětů bakalářskému programu B2612
Elektrotechnika a informatika. Absolvování studia v bakalářském programu vyžaduje získání minimálně 210 kreditů za předměty předepsané učebním plánem a úspěšné složení bakalářské státní
závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářského projektu.
Inženýrský blok studia probíhá ve dvanácti oborech. Jsou to: Biomedicínské inženýrství, Ekonomika a řízení elektrotechniky, Elektrické stroje přístroje a pohony, Elektroenergetika, Elektronika,
Letecké informační a řídící systémy, Měření a přístrojová technika, Radioelektronika, Technická
kybernetika, Technologické systémy, Telekomunikační technika, Výpočetní 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 magisterském programu M2612 vyžaduje získání minimálně 330 kreditů za předměty
předepsané učebním plánem a úspěšné složení magisterské státní zkoušky, jejíž částí je obhajoba
diplomové práce.
K významnému počinu patří schválení předpisů pro provádění studijních programů ve formě
přílohy ke Statutu FEL. Přílohu doplňují směrnice děkana ve vymezených oblastech pedagogické
činnosti.
Ke studiu se v roce 2003/04 zapsalo 1 455 studentů do prezenční formy (resp. 254 studentů do
kombinované formy) bakalářského programu B2612. Do navazujícího magisterského programu
N2612 se přihlásilo 111 absolventů bakalářského programu B2612. Všech 111 zájemců bylo
přijato, z toho 102 do dobíhajícího programu a 9 do strukturovaného programu (obor Ekonomika
a řízení elektrotechniky a energetiky). Dále bylo přijato 45 absolventů magisterského programu
M2612 ke studiu dalšího oboru téhož programu. Pro akademický rok 2003/04 bylo přijato 179
studentů do prezenční formy (resp. 29 studentů do kombinované formy) doktorského studijního
programu P2612.
V roce 2003 absolvovalo bakalářské studijní programy B2612 celkem 81 studentů, magisterské
studijní programy M2612 a N2612 celkem 461 studentů a doktorský studijní program P2612
celkem 43 studentů.
V uplynulém roce se také podstatně zvýšila aktivita Poradenského střediska pro studenty, které
zajišťuje:
• Studijní poradenství, v rámci kterého byly poskytovány informace a služby zájemcům
o studium, stávajícím studentům, ale také absolventům. V roce 2003 bylo osloveno celkem
18 středních škol a navštíveno 7 středních škol. Součástí informačních kampaní je také
pořádání Dnů otevřených dveří. V uplynulém roce byl pořádán Den otevřených dveří
celkem třikrát, průměrná návštěvnost byla po 700 studentech.
• Kariérové poradenství, v rámci kterého středisko pomáhá studentům s uplatněním na trhu
práce. Zde je významnou aktivitou péče o databázi pracovních příležitostí na www
stránkách, které v uplynulém roce navštívilo okolo 3 000 studentů.
• Psychologické a duchovní poradenství – zde jdou počty zájemců do desítek.
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11.3.3Vědecká a výzkumná činnost
V roce 2003 pokračoval trend postupného nárůstu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Rostl
objem finančních prostředků získaných prostřednictvím grantů. Kvantitativně rostl počet publikací.
V rámci institucionální podpory výzkumu je fakulta 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 aplikovatelné 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.).
Předmětem výzkumného záměru je výzkum a vývoj metod, přístrojů a systémů, určených
pro použití při měření ve vybraných odvětvích vědy a techniky. Dalším cílem je měření
vybraných veličin za účelem zlepšení metrologických parametrů, rozšíření jejich měřících
funkcí a rozsahů.
• 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 výzkumných záměrů obdržela fakulta 60 milionů Kč. Kromě toho je
fakulta spolunositelem dalších sedmi výzkumných záměrů, které v roce 2003 přinesly 12 milionů
Kč.
Rok 2003 byl pátým rokem práce ve výzkumných záměrech, dle původních projektů rok poslední.
Na základě žádosti a předloženého programu pokračování výzkumných prací byly všechny záměry
řešené FEL prodlouženy do konce roku 2004. Výzkumné záměry, jichž je fakulta nositelem, byly
hodnoceny hodnocením „A“ a „B“. Dokazuje to jak dobrou úroveň práce řeši-telských kolektivů,
tak i manažerské schopnosti a rozhled řešitelů zodpovědných za jednotlivé záměry.
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Výzkumná centra programu MŠMT zahájila práci v polovině roku 2000 a plně ji rozvinula
v průběhu roků 2001, 2002 a 2003. 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 říze-ní 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 13102, 13114, 13135, 13138).
Výzkum nových technických řešení agregátů a jejich dílů a metodik pro jejich experimentální i modelový vývoj (simulační, CAE/CAD/CAM) a optimalizaci s využitím přístupů
integrovaného inženýrství.
Výzkumná centra znamenala pro fakultu v roce 2003 přínos 25 mil. Kč (z toho přínos projektu
LN00B096 činil 15 mil. Kč).
Fakulta v roce 2003 řešila přes 217 grantů různých typů (v tom 81 GA ČR, 28 FRVŠ a 26 MŠMT).
Z celkového počtu řešených grantů bylo nových od roku 2003 celkem 146. Dále bylo řešeno 32
mezinárodních projektů, v tom 11 nových od roku 2003. Celkově získala fakulta v roce 2003 na
specifikovaný výzkum 178 milionů Kč.

11.3.4 Zahraniční styky
Značný rozsah mezinárodních aktivit fakulty se podařilo v roce 2003 ještě rozšířit. Těžiště
mezinárodní spolupráce bylo opět ve výjezdech učitelů do zahraničí – účast na zahraničních
vědeckých akcích, práce ve výborech těchto akcí a předsedání odborným sekcím, cesty v rámci
programů Evropské unie, přednáškové pobyty, příprava společných publikací a nových spoluprací,
výstavy, letní školy, krátkodobé studijní pobyty a doprovod studentů na exkurse. Celkem se v roce
2003 uskutečnilo 1 013 výjezdů zaměstnanců a studentů, 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, 915 v roce 2002)
byl zachován, zejména díky zvýšenému počtu výjezdů studentů.
Na katedrách bylo přijato velké množství zahraničních hostů – účastníků mezinárodních akcí
organizovaných na fakultě, jazykových lektorů, návštěv v rámci existujících spoluprací, návštěv
navazujících nové spolupráce a účastníků přednáškových pobytů. Na úrovni vedení fakulty bylo
přijato14 zahraničních návštěv.
Studentská mezinárodní aktivita byla významná, i když co do počtu výjezdů i přijetí byla vý-razně
menší než aktivita učitelů. Zahrnovala především výměnné semestrální pobyty, doktorské studium a
krátkodobé exkurze. V akademickém roce 2003/04 studuje na fakultě 312 zahraničních studentů
(buď v angličtině, nebo v češtině). Zvýšený zájem o magisterské studium je zejména ze Slovenské
republiky. Na dobu jednoho semestru nebo delší bylo v zahraničí v roce 2003 celkem 11 našich
studentů, jednosemestrovou výuku na fakultě absolvovalo 93 zahraničních studentů. Fakulta i v
loňském roce usnadnila studijní pobyt vybraným zahraničním studentům magisterského i
doktorandského studia udělením stipendií na pobytové výlohy a odpuštěním školného. V roce 2003
získalo toto stipendium celkem 42 studentů z Finska, Francie, Irska, Německa, Nizozemska, Ruska,
Švédska a z USA. Úspěšně pokračují výměny studentů zejména se školami v USA, které našim
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studentům umožňují s přijatelnými náklady studovat na školách, kde by si studium jinak mohli
dovolit jen zcela výjimečně. V roce 2003 byla fakulta zapojena již sedmým rokem do pro-gramu
Evropské unie SOCRATES/ERASMUS. Příležitost vycestovat mělo 48 studentů na celkový počet
307 měsíců a 31 učitelů na celkovou dobu 51 týdnů, přijet mělo 37 studentů a 22 učitelů. Ze strany
fakulty se podařilo zvýšit využití smluv na přibližně 88 %. Počty se nepodařilo naplnit zahra-ničním
partnerům.
Fakulta byla pořadatelem nebo spolupořadatelem řady mezinárodních konferencí a seminářů.
Největší akcí byla v roce 2003 multikonference DEXA. Přehled významných konferencí a dalších
aktivit je uveden v kapitole 12.

11.3.5 Hlavní úkoly pro rok 2004
Koncepce a rozvoj fakulty
• Rekonstrukce budovy G a budovy E na Karlově náměstí.
• Rekonstrukce fasády monobloku v Dejvicích.
• Rekonstrukce vstupní haly fakulty v Dejvicích.
• Dobudování počítačové učebny pro katedru počítačů v halových laboratořích fakulty v Dejvicích.
• Rozdělení ploch v budově G mezi katedry zajišťující výuku na Karlově náměstí.
• Zlepšení exportu dat z informačního systému pro výpočet rozpočtů kateder pro rok 2004 na
základě hodnocení jejich pedagogických a vědeckovýzkumných výkonů.
• Provedení studie optimálního rozdělení dotace na hlavní činnost mezi pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost.
• Průběžné zlepšování přenosu informací z informačního systému na www stránky fakulty.
• Vybudování centrálního pultu bezpečnostního systému v prostoru hlavní vrátnice fakulty.
Pedagogická činnost
• Vyhodnocení příčin neúspěšnosti studentů v prvním roce bakalářského programu strukturovaného studia a účinnosti opatření, která měla neúspěšnost snížit. V případě nízké účinnosti
hledání dalších možností.
• Příprava akreditačních materiálů doplňkového magisterského studijního programu, jehož cílem je oslovit nadané, teoreticky zaměřené studenty.
Vědecká a výzkumná činnost
•

Postupné zavádění nových kritérií, která kladou větší důraz na kvalitu publikací pro hodnocení VV činnosti na fakultě.

Zahraniční styky
• Usilovat, aby co největší počet studentů a pracovníků fakulty absolvoval zahraniční stáž.
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11.4

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

11.4.1 Koncepce a rozvoj fakulty
Rok 2003, na rozdíl od roku předchozího, kdy fakulta musela čelit dvěma událostem histo-rického
významu - povodním a přechodu na strukturované studium, lze považovat za období spíše
standardní. Ke zčeření hladiny, které mohlo být teoreticky vyvoláno případnou změnou ve vedení
fakulty v důsledku nového tříletého období fakultních funkcionářů, nedošlo. Možná také proto, že si
všichni v nedávné minulosti užili vody celkem dostatek. Změny se uskutečnily pouze na postu
předsedy AS FJFI (stávající předseda byl zvolen do AS ČVUT) a na místě vedoucích kateder
jaderné chemie (věkové důvody) a fyzikální elektroniky (pověření funkcí ředitelky Ústavu biomedicínského inženýrství ČVUT).
Přechodem na strukturované studium se fakultě otevřela možnost dalšího rozšíření palety nabí-dek
studia, zejména v bakalářském stupni. Jejím aktivním využitím také došlo k celkovému navýše-ní
počtu studentů. Jedním z prioritních cílů fakulty však nadále zůstává výchova odpovídajícího počtu
studentů v těch nejnáročnějších variantách magisterského a doktorského studia.
Významný koncepční rys fakulty tradičně představuje velký podíl vědecko-výzkumné práce, do
které jsou zapojováni nejen studenti doktorského, ale i ostatních studijních programů. Mezinárodní
spolupráce ve vědecké oblasti je udržována na vysoké úrovni a je v mezích finančních možností
fakulty maximálně podporována.
Průběžně rovněž pokračuje zvyšování odborné kvalifikace pracovníků fakulty habilitačními
a profesorskými jmenovacími řízeními. V roce 2003 bylo zahájeno či dokončeno 5 jmenovacích
řízení profesorem a 3 habilitační řízení.
Již zmíněné zničující povodně z léta 2002 však neměly v případě fakulty jen svoji negativní
stránku. Pochopení vedení ČVUT a solidarita sesterských fakult učinily z řádění živlu opravdový
mezník v novodobé historii fakulty tím, že v součinnosti s neutuchajícím úsilím managementu
fakulty umožnili převedení prakticky veškerých prostor v budově Trojanova do výhradního užívání
fakulty. Tato skutečnost pak byla mocným impulsem k zintenzivnění rekonstrukčních prací s cílem
co nejrychleji prostory upravit pro přestěhování dalších částí kateder doposud sídlících v Tróji do
budovy Trojanova. V létě se tak mohla kompletně dostěhovat katedra inženýrství pevných látek
a další část katedry fyzikální elektroniky. Prostory uvolněné po AVTC byly urychleně rekonstruovány pro potřeby katedry jazyků a již od léta slouží svému novému účelu. Historické prostory
této katedry pak začaly být rekonstruovány pro potřeby katedry fyzikální elektroniky.
Paralelně s těmito aktivitami probíhala intenzívní jednání s vedením MFF UK o vizi finálního
dislokačního uspořádání součástí fakulty, které zůstanou v Tróji. Jedná se o celou katedru jaderných
reaktorů a část katedry fyzikální elektroniky. Vedení MFF vyšlo fakultě vstříc a umožnilo jí, aby se
zásadním způsobem podílela na konkrétní formě projektu rekonstrukce haly budovy těžkých
laboratoří podle potřeb kateder FJFI.

11.4.2 Pedagogická oblast
Počet přihlášených uchazečů na fakultu se oproti roku 2002 zvýšil z 951 na 1 057. Počet nově
zapsaných studentů se sice ve srovnání s rokem 2002 poněkud snížil (446 místo 482), ale přesto
celkový počet studentů fakulty vzrostl (1 435 oproti 1 365). Tento výsledný nárůst celkového počtu
studentů na fakultě je třeba při stávajících demografických trendech 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’03 v Brně patřil jako každoročně k nejvýznamnější akci pro propagaci studia na fakultě. FJFI se zúčastnila též veletrhu pomaturitního

142

11. Fakulty a další součásti

vzdělávání AKADÉMIA’03 v Bratislavě, a to v podobném rozsahu jako na GAUDEAMU. Fakulta
pokračuje i nadále v tomto způsobu propagace, neboť tyto akce jsou velmi efektivní na oslovení
velkého počtu zájemců o vysokoškolské vzdělání. Mimo výstavní aktivity byl organizován 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 středoškoláky
k jejich přípravě na přijímací zkoušky z matematiky a fyziky na vysokou školu byl opět úspěšný.
Tento kurz je zdarma. Kromě těchto přednášek byl, jak už je ostatně tradicí, zorganizován Fyzikální
týden pro nadané středoškoláky. Zájem o tuto akci převýšil kapacitní možnosti fakulty. Ohlas je
mezi středoškolskými studenty velmi pozitivní. Byla též zorganizována série odborněji zaměřených
přednášek z oblasti výzkumné činnosti jednotlivých kateder.
Po přechodu na strukturované studium v roce 2003 ukončili první rok studia první strukturovaní
bakaláři. Zdá se, že se tento zásadní přechod podařil bez větších problémů.
V programu celoživotního vzdělávání jsme začali nabízet některé obecnější předměty vyučované na
fakultě.
Jak již bylo zmíněno, vedle bakalářského studia pokračuje na fakultě také dlouhé magisterské
studium pro posluchače přijaté v roce 2001 a dříve.
Po řadu let již na FJFI působí velice úspěšně centrum TEREZA pro podporu univerzitního studia
zrakově postižených a zajišťuje program celoživotního vzdělávání Informační technologie pro
zrakově postižené.
Zvětšení počtu zahraničních studentů se bohužel stále nedaří. Pro otevření ročníku je totiž zapotřebí
aspoň 10 posluchačů. Změnu si slibujeme od zavedení anglické výuky v bakalářském studiu po
akreditaci. Přitom zahraniční studenti, a zejména absolventi doktorského studia, mohou často
zprostředkovávat kontakty fakulty s předními zahraničními vědeckými pracovišti a jsou příno-sem
pro propagaci českého školství a vědy ve světě. Z důvodů možnosti přijímaní i zahraničních
studentů byl magisterský a doktorský program akreditován i v angličtině.
Rok 2003 byl úspěšný i z hlediska přijímacího řízení do doktorského studijního programu. Bylo
přijato celkem 63 nových doktorandů v prezenční formě studia a 4 v kombinované formě, což je
nárůst o cca 20 ve srovnání s rokem 2002. Obhájilo 15 doktorandů. Malý počet úspěšných absolventů je hlavní problém doktorského studia. Při daném počtu registrovaných doktorandů na fakultě
(258) by počet absolventů měl být vyšší.

11.4.3Věda a výzkum
Vědecká činnost fakulty v roce 2003 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 zahraničních
činila téměř 33 milionů Kč (srovnatelné s rokem 2002). Nastal pokles podílu projektů GA ČR na
cca 8,6 milionů (z 9,7 milionů v roce 2002 a 9,5 milionů v roce 2001). Úspěšně proběhly oponentury některých grantových projektů. S řešením grantů souvisí i publikační činnost, větší část z uveřejněných cca 480 (490 v roce 2002) článků v časopisech, konferenčních příspěvků a dalších publikací vznikla v návaznosti na ně.
Fakulta v roce 2003 řešila a koordinovala 5 výzkumných záměrů, na dalších šesti výzkumných
záměrech ČVUT participuje. Finanční objem na výzkumné záměry v roce 2003 byl cca 31,2 mil.
Kč (v roce 2002 cca 29,6 mil. Kč). Výzkumné záměry se jeví jako významný přínos pro vědeckou
činnost fakulty, neboť se snížila závislost vědecké činnosti na získaných grantech.
I v roce 2003 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 roce 2003 organizátorem nebo spoluorganizátorem (nebo pracovníci fakulty byli
v organizačním výboru) konferencí, vědeckých setkání a kurzů, jejichž výčet je uveden podrobněji
v kapitole 12.

11.4.4 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
univerzit 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 (Atomová 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).
S Université de Franche-Comté z Belfortu (Francie) s týmem prof. Makovičky pokračuje spolupráce na problematice gelové třídimenzionální dozimetrie a její srovnání s modelováním dávkové
distribuce metodami Monte Carlo. Byla navázána perspektivní spolupráce v oblasti zlepšování
fyzikální stránky radioteraupetických metod používaných v onkologii.
Colorado School of Mines, Golden, Colorado - Vícefázové proudění podzemních vod: Na zákla-dě
experimentálních výsledků americké skupiny probíhají práce na vývoji modelu vícefázového
proudění a transportu kontaminantů simulujícího tzv. tepelnou sanaci horniny.
Université Paris Sud, Orsay - Matematická analýza nelineárních dynamických systémů generovaných parabolickými nelineárními rovnicemi v kontextu diferenciální geometrie: Byla provedena
asymptotická analýza s cílem potvrdit zákon pohybu nadploch v závislosti na střední křivosti.
Technická univerzita Bratislava: Zpracování obrazu pomocí degenerovaných parabolických rovnic.
Pokrok v této problematice byl dosažen aplikací Allen-Cahnovy rovnice nahrazující rovnici typu
levelset. Výrazného zrychlení numerického algoritmu bylo docíleno použitím kvalitnějších ře-šičů
lineárních soustav. V současnosti je k dispozici varianta umožňující tzv. morphing a pattern recovery. Dále je velmi úzká spolupráce s Fakultou elektrotechniky a informatiky (katedra jadrovej
fyziky a techniky) v obl. evropských vzdělávacích programů a výuky a výcviku na reaktoru VR-1.
Kyushu University Fukuoka, Hiroshima University: Dynamika reakčně difuzních rovnic. Pro-bíhá
společný vývoj efektivních numerických algoritmů pro řešení soustav reakčně-difuzních rovnic v
problematice biologie, fyziky a chemie. Cílem je kvantitativně správná simulace jevů jako je vznik
dendritických struktur v koloniích bakterií nebo spirálových vln v reakčních nádobách apod.
University of California Los Angeles: Dynamika dislokací v materiálech. Probíhá společný vý-voj
efektivních numerických algoritmů pro simulaci dynamiky dislokací ovlivněné křivostí a silo-vým
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polem dislokačních smyček. Práce na společném projektu NSF a KONTAKT (UCLA, FJFI, FSv
ČVUT).
Pokračovala spolupráce na projektu LWA („Large Wastes Assay“, EC contract FIKW-CT-200000027) – popsány modely a provedeny simulační výpočty experimentálních měření pro segmentový
gama skener (pro QC/QA radioaktivních odpadů v 200 l ISO sudech), vyřazovaný tepelný výměník
JE a ISO kontejner s 200 l sudy pro transport a ukládání radioaktivních odpadů (ověřovací experimenty ve VTT Finland, NNC United Kingdom a NRI Řež).
Tradičně pokračuje spolupráce s CERN: Těžiště spolupráce s CERN představuje spoluúčast na
Experimentu ATLAS na LHC - "ATLAS - general-purpose pp experiment at the Large Hadron
Collider at CERN" a experimentu DIRAC - měřena doba života atomů (π+ π-) na protonovém
svazku synchrotronu CERN při energii 24 GeV.
I nadále trvá spolupráce s SÚJV Dubna: Hlavní těžiště účasti KF FJFI na společných experimentech s SÚJV spočívá v mezinárodní spolupráci FJFI ČVUT - LJaP SÚJV Dubna - ORSAY
(Francie), která je zaměřena na studium dvojitého rozpadu beta (experimenty NEMO a TGV).
Úspěšně pokračovala spolupráce, která se týká aplikací neutronové aktivační analýzy (epidermální
neutrony) jako základní metody pro stanovení těžkých kovů a stopových prvků v životním prostředí
pomocí analýzy mechů, lišejníků a půdy. Tyto analýzy jsou prováděny na pulsním reaktoru IBR-2
v Dubně. Další spolupráce pokračovala na základě protokolu uzavřeného mezi ČVUT a SÚJV č.
3218-4-03/08 s názvem tématu: „Neutronografický výzkum strukturních parametrů polykrystalických látek a monokrystalů“.
V rámci spolupráce s DAPNIA CEA Saclay na programu „N-N rozptylu“ bylo pokračováno ve
společné práci zaměřené na hledání rezonancí ve spinových veličinách pružného pp rozptylu a v totálním účinném průřezu.
Sofijská universita - fyzikální fakulta: Byla konkretizována spolupráce s rtg. laboratoří Fyzikální
fakulty Sofijské státní univerzity v oblasti měření zbytkových makroskopických a mikroskopických
napětí vzorků ocelí připravených na KIPL v rámci grantu GAČR 106/03/1039 Analýza napěťových
stavů vyvolaných povrchovým opracováním železných materiálů.
Institute for Materials Science, National Acad. Sci. of Ukraine, Kiev, Ukraine: Spolupráce pro-bíhá
v oblasti vědecko-výzkumné i pedagogické. Jde o řešení společných výzkumných programů
a přípravu ukrajinských doktorandů v rámci dohody spolupráce.
V rámci projektu HUPA řešili někteří pracovníci KJCH v mezinárodní spolupráci dílčí části to-hoto
projektu. Výsledky týkající se hodnocení čtyř metod studia kinetiky komplexace a dekomple-xace
europia s huminovou kyselinou a uvolňování a sorpce uranu z odpadů byly přijaty k publikaci ve
sborníku z druhého roku projektu.
Ve spolupráci s United Kingdom Atomic Energy Authority, Dounreay pokračuje testování
kompozitních sorbentů v provozních podmínkách při zpracování kapalného odpadu typu DFR.
Kungl Tekniska Högskolan Stockholm: Pokračovala (druhým rokem) spolupráce v oblasti transmutačních technologií. V rámci této spolupráce se na KJR uskutečnil přednáškový kurs a pobyty
studentů KJR ve Švédsku.
Atominstitut der Ostereeichishen Universitaten, Wien: Vědecko-technická spolupráce při řešení
projektů IAEA a spolupráce při evropském programu ENEN. Výměna zkušeností z provozu
reaktoru VR-1 a TRIGA Mark II. Ve Vídni (Kontakt: Prof. Helmuth Böck).
International Atomic Energy Agency, Wien: Spolupráce v oblasti komplexní automatizace sběru,
úpravy a tisku výsledků výcvikových experimentů, které jsou součástí přípravy specialistů JEZ
a VJZ na školním reaktoru VR-1. Řešení národního projektu a příprava projektu nového pro období
2005 a 2006.
Evropská unie: Spolupráce v oblasti evropského vzdělávání studentů v jaderné energetice (ENEN),
příprava projektu NEPTUNO (6. RP, řešení bylo zahájeno k 1. 1. 2004). Zastupování ČVUT (ČR)
v nově založené ENEN Association a jejím General Assembly (K. Matějka).
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Centrale Recherche S. A. (Francie): Společný projekt Etude par MET de la microstructure de l’acier
16MND5 bainitique et martensitique.
EDF Division R&D Renardières (Francie): Společný projekt Etude de la microstructure de l’acier
de cuve autour des zones de dechirure ductile et de clivage (éprouvettes Charpy).
Centrale Recherche S.A. (Francie): Společný projekt Etude microscopique des caractéristiques
d’endommagement de la bainite et de la martensite.
Ecole Centrale Paris (Francie): Společný projekt Studium Guinier-Prestonových zón v systému AlCu pomocí elektronové mikroskopie s atomovým rozlišením a tomografické atomové sondy.
V rámci programu Sokrates-Erasmus vyjelo do zahraničí za rok 2003 celkem 19 studentů, z toho na
místa ze smluv FJFI (Hull, Villadolid, Elche) - 6 studentů a na místa smluv rektorátu - 13 stu-dentů.

11.4.5 Hlavní úkoly pro rok 2004
•
•
•
•
•
•
•
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Průběžné zkvalitňování zavedeného strukturovaného studia.
Zavádění a podpora moderních výukových metod (především elektronických).
Pokračování v budování a aktualizaci fakultního www serveru.
Budování zabezpečeného přístupu do prostor fakulty (především počítačových učeben) na
základě bezkontaktních čipových karet.
Pokračování rekonstrukce budovy Trojanova.
Technické úpravy budovy Břehová (rekonstrukce slaboproudu, zastřešení dvora).
Redislokace v rámci areálu Troja (ve spolupráci s MFF UK).
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11.5

Fakulta architektury

11.5.1 Koncepce a rozvoj fakulty
V souladu s dlouhodobým záměrem FA byly v roce 2003 sledovány zejména následující priority:
•

•
•
•
•
•
•
•

Akreditace oborů pro jmenovací řízení profesorů a docentů v oborech Urbanismus, Dějiny
architektury a památková péče (v obou případech byly tyto žádosti schváleny AK v únoru
2004).
Po konzultacích s AK byla žádost o prodloužení akreditace v oborech Architektonická
tvorba a Teorie architektury stažena. Po projednání ve VUR FA bylo připraveno podání
sloučeného oboru Architektura.
Postupná realizace studijního plánu strukturovaného studia, kompatibilního se standardy EU
– druhý rok zavádění.
Příprava společného fakultního Výzkumného záměru Proměny architektury a urbanismu
pro léta 2005–2011, podán v únoru 2004.
Dislokace fakulty – byl zpracován stavební program pro výhledový počet 1 800 studentů
a následně i Investiční záměr. Započala příprava architektonické soutěže na novou budovu
FA.
Příprava restrukturalizace fakulty, která by měla začít v roce 2004 po projednání v AS fakulty.
Vytváření předpokladů pro zvyšování počtu studentů v souladu s plánem dlouhodobého záměru fakulty tak, aby počet nově přijímaných studentů dosáhl 300 od roku 2006.
Průběžné hodnocení kvality výuky probíhá průběžně každý semestr zejména prostřednictvím anonymní ankety studentů.
Hlavním problémem fakulty však nadále zůstává (vzhledem k počtu studentů) stávající nedostatečná prostorová kapacita, kterou fakulta disponuje a která není již několik roků řešena.

11.5.2 Oblast pedagogická
Po obnovené akreditaci studijních programů Akreditační komisí v roce 2002 byla hlavní pozor-nost
soustředěna na realizaci studijních plánů nově zaváděného strukturovaného studia. Fakulta
architektury realizovala v roce 2003 tyto akreditované studijní programy s názvem Architektura
a urbanismus:
• bakalářský prezenční, tříletý, počet studentů 374,
• magisterský prezenční, šestiletý, počet studentů 730,
• doktorský prezenční a kombinovaný, tříletý, počet studentů 194.
Do bakalářského studijní programu byli studenti poprvé přijati do akademického roku 2002/03.
V roce 2003/04 strukturované bakalářské studium dospělo již do druhého roku a bylo v něm
zapsáno celkem 374 studentů.
K přijímacímu řízení 2003/04 se přihlásilo 757 uchazečů a dostavilo se jich 708. Přijímací zkou-šku
úspěšně absolvovalo 381 uchazečů (min. počet 75 bodů) a přijato bylo 238 uchazečů. V červnu
2003 se zapsalo 231 studentů.
Po absolvování tříletého programu a jeho ukončení státní závěrečnou zkouškou budou mít stu-denti
možnost pokračovat ve dvouletém magisterském navazujícím programu Architektura a urbanismus, které bude zahájeno 2005/06.
Současný šestiletý magisterský studijní program bude pokračovat do ukončení studia všech studentů, kteří byli do tohoto programu přijati - naposledy v akademickém roce 2001/02.
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V magisterském programu studovalo na počátku akademického roku 2003/04 celkem 730 stu-dentů,
z toho v I. bloku studia (1. až 3. ročník) 275 studentů. Výuka podle studijního plánu bude v I. bloku
ukončena v roce 2004.
V průběhu roku 2003 bylo z důvodu nesplnění studijních povinností studium ukončeno celkem 74
studentům (4 se nezapsali po přerušení, 37 nesplnilo počet kreditů, 33 neuspělo při druhém zápisu
do předmětu), 20 studentů zanechalo studia.
Ve dvou termínech obhajob diplomních prací (únor a červen 2003) úspěšně ukončilo studium 152
absolventů, kteří byli promováni inženýry architekty (v roce 2002 to bylo 114). Pro objektiv-nější
hodnocení diplomních projektů bylo z iniciativy řady přímých účastníků obhajob upraveno složení
zkušebních komisí pro obhajoby diplomních prací. Diplomní projekty byly v souvislosti
s promocemi vystaveny ve výstavní síni Studentského domu v Dejvicích. 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 magisterském studijním programu se dokončuje příprava studijního modulu Zahradní a krajinná architektura. Absolvent tohoto modulu získá, kromě základního povinného programu společného s běžným magisterským studijním programem oboru Architektura, ucelené vzdělání
v oblasti zahradní a krajinné architektury. Modul je připravován tak, aby se absolvent tohoto
specificky zaměřeného modulu mohl po splnění předepsané délky praxe ucházet v České komoře
architektů nejen o autorizaci v oboru Pozemní stavby a územní plánování, ale i v oboru Zahradní
a krajinářské úpravy.
V roce 2003 byly na fakultě nově otevřeny nebo pokračovaly kursy Celoživotního vzdělávání
a Univerzity 3. věku v délce trvání 2 až 3 semestry: Dějiny české architektury, Dějiny evropské
architektury, Základní péče o stavební památky. Uskutečnily se i jednosemestrální kurzy Matematiky, Deskriptivní geometrie a Kreslení pro veřejnost.
Na fakultě byl také realizován kurs celoživotního vzdělávání - Geografické informační systémy
(GIS) v kontextu integrace do EU, připravený na základě uděleného grantu z roku 2001, především
pro pracovníky veřejné správy.
Zatím se nepodařilo realizovat připravovaný dvousemestrální program celoživotního vzdělávání Péče o kulturní dědictví v návaznosti na začleňování České republiky do Evropské unie, který je
rovněž určen především pro pracovníky veřejné správy: počítá se s jeho realizací po opravě objektu
ČVUT v Telči.
Fakulta architektury požádala Ministerstvo vnitra ČR o udělení akreditace vzdělávacího pro-gramu
„Zvláštní odborná způsobilost zaměstnanců veřejné zprávy na úseku územního plánování (ZOZ
ÚP)“. Akreditace byla udělena 14. ledna 2003. Studium bylo v roce 2003 zahájeno dvěma běhy.

11.5.3Vědecká a výzkumná činnost
Vědecká a tvůrčí aktivita se stává nedílnou součástí základních povinností akademických pracovníků fakulty. Zajišťuje se tak především jejich kvalifikační růst, dochází k integraci vědy s výukou a výsledky nutí prezentovat fakultu na veřejnosti, nejenom odborné. Díky tomu má fakulta
možnost lépe vzdělávat doktorandy, zahrnout je do okruhů zpracovávaných úkolů a přesvědčivěji
garantovat řízení pro habilitace a jmenování profesorem.
Od roku 1999 jsou na fakultě na základě programu institucionální podpory výzkumu a vývoje ze
strany státu v běhu tři výzkumné záměry („Proměny urbanismu“, „Výzkum historické a současné
architektury“ a „Modelové metody projektování“).
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S ohledem na strukturu akademických pracovníků a vybavení pracovišť je výzkum a vývoj na
fakultě zaměřen jak do oblasti badatelské, orientující se na základní výzkum (2 probíhající VZ), tak
do oblasti aplikačního výzkumu (1 probíhající VZ).
Koncem roku 2003 proběhly oponentury těchto výzkumných záměrů s doporučením jejich prodloužení v průběhu roku 2004. V lednu 2004 proběhne interní oponentura na úrovni R ČVUT.
Jedná se o 3 VZ. Ve dvou případech VZ se jedná o mezifakultní v rámci ČVUT. Navíc fakulta
spolupracuje na 2 dalších záměrech, kde hlavním řešitelem je jiná fakulta ČVUT.
Pokud jde o mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu, FA se účastní jednotlivými osoba-mi/týmy
na společných projektech, jako prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.:
• projekt EK: 5. rámcový program SUREURO (Sustainable Refurbishment Europe). Spolupráce FA, FSv ČVUT, PřF UK, Sociologický ústav AV ČR, STÚ Praha, MČ Praha 1,
Statutární město Havířov, atd.; zahraniční partneři v SRN, GB, Švédsku, Francii, NL, Itálii,
Dánsku (prof. Maier je koordinátorem úkolu č. 1: Management v ČR; projekt v letech 20022004);
• projekt EK: 6. rámcový program „INTELCITY“. Spolupráce: MHMP - ÚRM ; v zahraničí
asi 100 účastníků; ve skupině ČR koordinace Dresden, Bern, Warszawa, Berlin, Bratislava.
Hl. koordinátor: prof. Steve Curwell, Birmingham, UK.
Objevuje se zájem o překlady českých odborných publikací do italštiny, angličtiny, polštiny (doc.
V. Kučera, CSc.: „Architettura nelle Opere di Ingegneria“, vydáno; do angličtiny – připrave-no).
Přehled mezinárodních konferencí je uveden v kapitole 12.
Doktorské studium
V roce 2003 bylo přijato do doktorského studia studijního programu (SP) architektura a urbanismus celkem 52 studentů, absolventů magisterského studia FA ČVUT a příbuzných oborů jiných
vysokých škol, z toho 24 studentů pro obor „Teorie architektonické tvorby“, 9 studentů pro obor
„Urbanismus a územní plánování“, 9 studentů pro obor „Dějiny architektury a rekonstrukce památek“ a konečně 10 studentů pro obor „Architektura a pozemní stavitelství“.
V roce 2003 byly úspěšně obhájeny 2 doktorské disertační práce (z toho 0 cizinců) a státní zkoušky
podstoupilo úspěšně 9 doktorandů. Celkem je na odd. pro vědeckou a výzkumnou činnost (VVČ)
podáno 5 žádostí o povolení obhajoby DDP a 20 studentů má složenou státní doktorskou zkoušku
(SDZ).
Průběh doktorského studia za rok 2002/2003 je ve svém souhrnu dobře zřejmý ze zápisů jednání
jednotlivých oborových rad studijních oborů, včetně oborové rady SP.
V roce 2003 bylo ukončeno studium na vlastní žádost, nebo pro neplnění studijních povinností
celkem 12 studentům a 9 studentů má doktorské studium přerušené.
12 studentů požádalo o převedení z prezenční formy studia do formy kombinované. Pro doktor-ské
studium (DS) v dalším období bude snahou, aby se uzavíralo v původně plánovaných časových
lhůtách.
Je povzbudivé, že v evidenci VVČ na FA je v současné době 194 studentů DS, ale jen 129 studu-je
v rámci předpokládaných časových limitů.
Je tedy úsilím všech OR i oborové rady SP, aby došlo k přehodnocení dosavadní benevolence při
posuzování žádostí i změny forem DS a aby tituly Ph.D. byly získávány pokud možno ve vyhláškou
stanovených lhůtách.

11.5.4 Zahraniční styky
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Zapojení do programů Evropské unie
SOCRATES – ERASMUS:
Fakulta architektury je od roku 1997 zapojena do vzdělávacího programu EU – SOCRATES
s podprogramem ERASMUS – mobilita studentů a pedagogů. V roce 2003 proběhla výměna
SOCRATES s 25 partnery a byla uzavřena nová smlouva s École d´Architecture Bordeaux, Francie.
V letním semestru 2002/03 bylo přijato 38 zahraničních studentů, v zimním semestru 2003/04
bylo přijato 35 studentů (celkem 73 studentů, což je o 45 více než v předchozím roce). V letním
semestru 2002/03 bylo vysláno 39 studentů, v zimním semestru 2003/04 bylo vysláno 52 studentů
(celkem 91 studentů, což je o 32 více než v předchozím roce).
Všichni žadatelé o výjezd podstupují výběrové řízení, kde se hodnotí jejich studijní prospěch,
jazyková připravenost a motivace. Nově zavedeným požadavkem v roce 2003 bylo povinné předkládání portfolií, neboť kvalitu ateliérových prací pokládáme za zásadní kritérium při hodnocení
žadatelových schopností, zvláště u výjezdů na prestižní univerzity.
Výrazně stoupající tendence v počtu přijímaných a vysílaných studentů je výhledově ohrožena
snížením přímých dotací z MŠMT, ke kterému došlo koncem roku 2003. Pro udržení počtu
vyjíždějících studentů za předpokladu snížení stipendia na 400 Euro/měsíc (z dosavadních 450
Euro/měsíc), bude nutné hledat finanční zdroje na dofinancování tohoto programu z doplňkové činnosti rektorátu, ze stipendijního fondu fakulty a z nadačních fondů.
V programu SOCRATES byli na FA přijati dva zahraniční pedagogové (prof. Mahtab Mazlouman – EA Paris la Villette, Francie a prof. Amparo Belenguer – UP Valencia, Španělsko), dva
pedagogové působili na zahraničních univerzitách (prof. Petr Urlich – EA Lyon, Francie a prof.
Šlapeta – BTU Cottbus, SRN).
LEAONARDO:
Tento program EU, zaměřený na spolupráci vysokých škol s podniky a organizacemi (stáže a výměny), dosud nebyl na FA aktivně podporován. Studenti, kteří se ho ojediněle účastnili, většinou
sami iniciovali organizaci svého pobytu v zahraničí (práce v architektonických kancelářích hlavně
v SRN), nejednalo se o reciproční výměny. Koncem roku 2003 byla navázána mezifakultní spolupráce v programu LEONARDO s TU Mnichov, smlouva o reciproční výměně, realizovaná přes
rektorát, je v přípravě.
CEEPUS:
Z tohoto programu středoevropských zemí se na FA i nadále uplatňuje především jeho pasivní
složka, tj. fakulta přijímá studenty a pedagogy z účastnických zemí (Rakouska a Maďarska). V roce
2003 se uskutečnil první studentský výjezd do Maďarska.
Ostatní výměny studentů
USA: Kansas State University umožňuje pravidelně studentům FA semestrální nebo dvousemestrální studium v USA. V roce 2003 vyjeli do Kansasu 4 studenti a na FA studovalo
18 amerických studentů.
Čína: na vládní stipendium studovala na FA v zimním semestru 2003/04 1 čínská studentka.
Rusko: na základě výměnné dohody studovala na FA v zimním semestru 2003/04 1 ruská studentka.
Byla uzavřena nová smlouva o výměně s Université Pierre Mendès France, Grenoble.
FA podporovala studium našich studentů v zahraničí příspěvky na cestu podle Zásad pro
financování zahraničních cest pracovníků a studentů FA ČVUT z rozpočtu zahraničních styků FA
ČVUT. Z fondu ČVUT studenti získali příspěvek na zájezd do Švýcarska (Moderní švýcarská
architektura) a Rakouska (zájezd na přednášku a výstavu Grega Lynna ve Vídni), které FA pořádala
ve spolupráci se Spolkem posluchačů.
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Příprava anglického magisterského programu
V souladu s celoškolskými snahami o zavádění ucelených magisterských programů v anglickém
jazyce byl na FA připraven dvouletý magisterský program v angličtině. Program byl schválen na
FA i ČVUT, akreditace MŠMT byla udělena 12. 2. 2004.
V rámci grantového programu MŠMT na podporu rozvoje škol pro rok 2004 byla podána žádost o
grant na podporu zavedení anglického magisterského studia ve výši 1 milión Kč. Tento grant FA
obdržela v plné výši.
Výjezdy pedagogů a vědeckých pracovníků
prof. Šlapeta: SRN – BTU Cottbus, Francie – UNESCO Paříž, Rakousko – Zahájení výstavy Jana
Kotěry ve Vídni.
prof. Maier: AESOP výjezdní zasedání – Lotyšsko, Belgie, Polsko, Rakousko, Nizozemí.
prof. Urlich: Francie – EA Lyon.
prof. Fanta: Itálie, Florencie – Fondazione R. del Bianco.
doc. Kalina: Itálie, Florencie – (výzkum, příprava na konferenci v Olomouci „Italská renesance
a baroko ve středoevropském kontextu“.
PhDr. Ebel: Rakousko – studium v archívech ve Vídni.
Ing. arch. Liesler: SRN – Workshop FH Oldenburg + 6 studentů.
Ing. arch. Šestáková: SRN – TU Dresden + 4 studenti.
Ing. Rykl, Ing. arch. Hauserová: SRN – konference v Bamberku.
Ing. Rykl: SRN – příspěvek na konferenci v Laufu.
Přednášky zahraničních architektů a pedagogů
Janusz Dobesz, TU Wroclav /Moderní architektura Wrocławi/.
Leslie van Duzer, USA /Mies van der Rohe/.
Markku Komonen, Finsko /vlastní tvorba/.
Peter Sulzer, SRN /Jean Prouvé/.

11.5.5 Hlavní úkoly pro rok 2004
•

•
•
•
•

Vzhledem k nedostatku prostorových kapacit, soustavnému zvyšování počtu posluchačů
v souladu s dlouhodobým záměrem i v souvislosti s přechodem na strukturované studium, je
řešení dislokace fakulty základním úkolem do příštích let. V roce 2004 by měla být vypsána
architektonická soutěž s tím, že by bezprostředně následovalo stavební řízení a zahájení
výstavby nejpozději v roce 2005.
V pedagogické činnosti dokončit úspěšně aplikaci bakalářského studijního programu a připravit bezproblémový přechod na následný magisterský studijní program.
Vytvořit předpoklady pro úspěšné zahájení práce na celofakultním Výzkumném záměru
a jeho rozvoji v letech následujících.
Postupně restrukturalizovat FA.
Z grantové podpory MŠMT, udělené v únoru 2004, sestavit a vydat multimediální publikaci
o FA.
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11.6

Fakulta dopravní

11.6.1 Koncepce a rozvoj fakulty
Fakulta dopravní ČVUT 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). 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, často na základě konkrétních
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 spolupracujících 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 spolupracujících firem.
• Fakulta dopravní, a tím také ČVUT, je jediným vysokoškolským pracovištěm s akreditovanými speciálními bakalářskými studijními obory z oblasti letecké dopravy v ČR: Profesionální pilot a Technologie údržby letadel. Dopravní obory, a to zejména letecký, jsou
finančně velmi náročné.
• Úspěšně pokračovala výuka v programu celoživotního vzdělávání. Nejdůležitější v tomto
směru je i nadále aktivita Technologického institutu (součást Ústavu pro bakalářská studia
FD ČVUT v Děčíně), který zajišťuje v tomto regionu vzdělávání pro zvyšování kvalifikace
a rekvalifikaci. V roce 2003 zde poprvé absolvovalo 29 adeptů této nové formy studia,
z toho 18 bylo následně přijato do kombinované formy studia v bakalářském studijním programu „Technika a technologie v dopravě a spojích“.

11.6.2 Pedagogická činnost
Akademický rok 2003/2004 je pro FD významný, neboť v zimním semestru byla zahájena výuka
strukturovaného studia, a to v 5 studijních oborech bakalářského studijního programu „Technika
a technologie v dopravě a spojích“.
V roce 2003 byl akreditován obor „Technologie údržby letadel“ v rámci bakalářského studijního
programu „Technika a technologie v dopravě a spojích“.
Bakalářský studijní program „Dopravní technologie a spoje“ probíhá v 7 semestrovém bloku. V roce 2003 do něj již nebyli přijímáni noví studenti.
Magisterský studijní program „Dopravní inženýrství a spoje“, navazující na bakalářský SP
„Dopravní technologie a spoje“, probíhá v 6 semestrovém bloku.
Magisterský studijní program „Dopravní inženýrství a spoje“ probíhá v 11 semestrovém bloku,
přičemž poslední semestr je zaměřen svou výukovou skladbou na vypracování diplomové práce.
V roce 2003 do tohoto programu již nebyli přijímáni noví studenti.
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Bakalářský studijní program „Technika a technologie v dopravě a spojích“ v roce 2003 zahajoval
prvním semestrem. Toto studium probíhá v 8 semestrovém bloku, přičemž od 4. semestru je výuka
projektově orientována, s výjimkou oboru „Profesionální pilot“ (PP). Bakalářská práce se zpracovává v rámci práce na projektu v posledním semestru studia.
Magisterský studijní program „Technika a technologie v dopravě a spojích“, navazující na program bakalářský, zahajuje přijímání studentů v akademickém roce 2004/05.
V současné době studuje ve formě všech bakalářských SP 527 studentů, v magisterském SP
1 058 studentů v prezenční a kombinované formě studia. Ve 2 doktorských SP studovalo
k 31. 10. 2003 224 studentů. Bakalářský studijní program probíhá v 7 a 8 semestrovém bloku.
Inženýrský blok studia trvá 11 semestrů, přičemž 11. semestr je zaměřen svou výukovou skladbou
na vypracování diplomové práce. V roce 2003 absolvovalo celkem 159 studentů. Z toho v bakalářském SP 21 studentů, v magisterském SP 138 studentů.
V rámci fakulty bylo v roce 2003 v provozu 16 serverů celofakultního významu. Počet PC
v počítačových učebnách se zvýšil ze 195 na 215 kusů (z toho v Praze 168 PC). Nově byla instalována specializovaná PC učebna pro výuku jazyků v budově Horská. Počet počítačových učeben
a laboratoří vzrostl na současných 14 pracovišť (v Praze 11). 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. V roce 2003 Fakulta dopravní upustila od používání
„fakultních“ karet a překonfigurovala přístupový systém pro použití karet Zaměstnance a Studenta
ČVUT.

11.6.3Vědecká 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 získané na řešení grantů a projektů byly v roce 2003 vyšší
než v předcházejícím roce a dosahovaly výše 14 069 000 Kč (oproti 6 097 721 Kč v roce 2002).
Struktura grantů a projektů byla následující: Fond rozvoje VŠ 2003 – 4 projekty, GA ČR – 3
projekty, GA AV ČR – 1 projekt, Grant MŠMT – 2 projekty, spolupráce s FJFI na projektu Atlas
CERN, 5. RP EU PORTAL, EURONAT – 2 projekty, grant MDS – 4 projekty, grant SDT Mýtné –
1 projekt, COST – 1 projekt, PHARE – JEAN MONNET – 1 projekt.
Dále fakulta pokračovala v řešení 3 výzkumných záměrů:
1.
VZ MSM 210000023, řešitel prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc.
Rozvoj metod systémové analýzy, algoritmů a statistických metod pro dopravu a spoje.
2.
VZ MSM 210000024, řešitel doc. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.
Automatické systémy v dopravě, diagnostika dopravních systémů a procesů.
3.
VZ MSM 212600025, řešitel prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
Modely dopravy a řízení dopravních procesů v území.
V roce 2003 bylo na Fakultě dopravní ukončeno 7 habilitačních řízení a 2 habilitační řízení byla
zahájena. Současně bylo ukončeno 1 řízení pro jmenování profesorem.
V roce 2003 bylo reakreditováno habilitační a jmenovací řízení ve studijním oboru „Dopravní
systémy a technika“.
Publikační činnost pracovníků kateder FD zahrnovala v roce 2003 tyto tituly: 18 knižních publikací a sborníků, 58 článků v tuzemských a zahraničních časopisech, 148 článků ve sbornících národních a mezinárodních konferencí a vydání 14 vysokoškolských skript.
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11.6.4 Zahraniční styky a vnější vztahy
V rámci programu SOKRATES – ERASMUS v roce 2003 odjelo celkem 26 studentů na semestrální nebo dvousemestrální zahraniční studijní pobyty do 6 zemí. V rámci výměnných stáží na
základě smlouvy mezi ISE Paris, Francie a FD přijelo 26 studentů (1 měsíc) a 3 doktorandi (2 měsíce.). V rámci výměnných pobytů do USA vyjeli 2 studenti. 1 doktorand byl na 1,5 ročním studijním pobytu na Penn State University, USA, 1 doktorand na 5 měsíčním pobytu na Universidad de
los Andes, Venezuela.
V rámci zahraniční spolupráce se uskutečnily následující výjezdy akademických pracovníků fakulty: Německo – 26, Slovensko – 22, Polsko – 11, Belgie – 8, Švýcarsko – 6, Maďarsko – 6, Itálie
– 5, Rakousko – 5, Řecko – 4, Francie – 4, Anglie – 4, Nizozemí – 3, Španělsko – 3, Chorvatsko –
3, USA – 3, Dánsko - 1, Rusko - 1, Korea – 1, Lotyšsko – 1. V rámci dlouhodobého programu
mezinárodní spolupráce se uskutečnily plánované cesty do Švýcarska, C.E.R.N. Ženeva, projekt
ATLAS. Většina cest se uskutečnila plně z prostředků výzkumných grantů nebo výzkumných
záměrů. Účelem zahraničních cest byla aktivní účast (referáty, spolupořadatelství) na konferencích,
zasedání mezinárodních výborů nebo komisí a mezinárodní vědecko-výzkumné programy. Pracoviště FD navštívilo 5 akademických pracovníků ze zahraničí.
Byla navázána spolupráce v oblasti vědy a výzkumu s Universitou v Klagenfurtu, zejména v oblasti
neuroinformatiky. V rámci projektu SOCRATES – ERASMUS byly uzavřeny bilaterální smlouvy s
Bolton Institute/GB, s Université of Bordeaux, Francie a s University Applied Sciences,
Fachhochschule Steyr, Rakousko. Dále byla uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci s Univerzitou
Bělehrad. Je rozpracováno několik smluv o spolupráci s domácími a zahraničními subjekty, jde
například o vybrané fakulty University Karlovy, Škoda Výzkum, s. r. o., Plzeň, ze zahraničních TU
Dresden, v rámci programu SOCRATES – ERASMUS je rozpracována bilaterální smlouva s Universitou Klagenfurt.
Fakulta 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, SKANSKA ŽS Praha a. s., Centrum
dopravního výzkumu, ELTODO a. s., dále s Ministerstvem dopravy ČR a jeho výzkumnou organizací Centrem dopravního výzkumu, s Českou a slovenskou kombinovanou dopravou - INTRANS
a. s., s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej university v Žilině a s Ekonomickou fakultou TU
Košice, s Fakultou tělesné výchovy a sportu University Karlovy.
Fakulta dopravní pořádala tradiční vědeckou konferenci “Doprava a její společenská efek-tivnost”,
která má velkou odezvu mezi odborníky z technické praxe. Dále se spoluúčastnila na zajištění
mezinárodního odborného semináře „Nové trendy v civilním letectví”. Podrobnější přehled
významných aktivit fakulty je uveden v kapitole 12.

11.6.5 Rekonstrukce, výstavba a investiční činnost
V roce 2001 byly MŠMT schváleny investiční záměry (IZ) na rekonstrukci budov v Konviktské a
Horské ulici s realizací v letech 2001 až 2003. V roce 2003 byly v rámci uvedených IZ dokončeny
v budovách v Konviktské a v Horské ulici rekonstrukce zastaralých sociálních zařízení včetně
svislých a vodorovných rozvodů. V budově Horská byla provedena přestavba nevyhovující tělocvičny na poschoďovou posluchárnu pro 156 studentů, která je vybavená audiovizuální technikou
a byla dokončena výstavba výtahu s kompletním bezbariérovým přístupem. V budově v Konviktské
byla dokončena výstavba poschoďové posluchárny pro 107 studentů včetně vybavení audiovizuální
technikou a kompletní přestavba elektrických rozvodů.
V rámci realizace grantu FRVŠ na jazykovou učebnu proběhla kompletní rekonstrukce prostor
2. patra budovy Horská. V souvislosti s tímto projektem byla zahájena plánovaná rekonstrukce
elektroinstalace, která bude pokračovat i v následujícím roce ve zbytku budovy.
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Byly zahájeny práce související s revitalizací prostor bývalé kotelny. Výsledkem je architekto-nická
studie, odstranění olejového hospodářství a připravené prostory pro další výstavbu laboratoří.
V roce 2004 bude pokračovat rekonstrukce elektroinstalace v budově Horská za podpory MŠMT.
Plánuje se realizace přestavby bývalé kotelny a přilehlých prostor na fakultní knihovnu a výzkumné
laboratoře, opět za podstatné spoluúčasti systémové dotace.
Z dalších plánovaných akcí v budově Na Florenci je generální oprava střechy a dvora. Navíc bude
nutno provést chlazení pro dvě počítačové učebny. Pro budovu v Konviktské ulici je nezbytná
přestavba trafostanice pro zajištění provozu celé budovy a plánovaných výzkumných laboratoří.
Plánuje se zde výstavba poslední poschoďové posluchárny pro cca 120 studentů včetně vybavení.
V roce 2004 se musí provést obnova přístrojové a počítačové techniky, která je nyní prakticky
odepsána, a zařízení laboratoří a učeben na základě plánovaných odpisů z FRIMU fakulty.

11.6.6 Hlavní úkoly pro rok 2004
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vytvořit podmínky pro kvalitní a efektivní průběh studijních programů strukturovaného studia (bakalářský SP a magisterský SP) ve vzdělávací činnosti fakulty při současném zajišťování 11 semestrového inženýrského studijního programu.
Zvyšovat podíl studentů magisterského a doktorského studia na vědeckých aktivitách kateder i celé fakulty.
Posilovat katedry kvalitními pracovníky z vědeckých pracovišť a z technické praxe.
Akreditovat na FD nový doktorský studijní program „Provoz a řízení letecké dopravy“ ve
spolupráci s Fakultou strojní ČVUT a Fakultou elektrotechnickou ČVUT.
Pokračovat ve výstavbě a ve vybavení potřebných laboratoří pro potřeby výzkumu a výuky
akreditovaných studijních oborů.
Obnova přístrojové a počítačové techniky, která je nyní prakticky odepsána, a zařízení podle
plánovaných odpisů z FRIMU fakulty.
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 studentů magisterského a doktorského studia na vědeckých aktivitách kateder i celé fakulty.
Nutné rekonstrukční práce a opravy v budovách FD dle IZ.
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11.7

Kloknerův ústav

11.7.1 Koncepce a rozvoj ústavu
V roce 2003 hospodařil Kloknerův ústav (pokud vyloučíme převody finančních prostředků na
spoluřešitele zahraničních projektů ve výši 4 010 tis. Kč) se srovnatelnými prostředky jako v roce
2002. Sice došlo k poklesu počtu řešených projektů o 4, ale na objemu grantových prostředků
v roce 2003 se to neprojevilo. Snížení dotace na vědecko-výzkumnou činnost bylo částečně kryto
nárůstem prostředků získaných v doplňkové činnosti a částečně i nárůstem objemu finančních
prostředků na granty. Kladně můžeme hodnotit i to, že na Kloknerově ústavu pokračuje spolupráce
na zahraničních projektech.
Vědecko-výzkumná činnost ústavu je úzce provázána se vzdělávací činností; do řešení projektů, a
to i zahraničních, se daří zapojovat doktorandy, kteří se tak stávají platnými členy řešitelských týmů
na Kloknerově ústavu.
V roce 2003 úspěšně proběhla reakreditace Akreditované laboratoře KÚ dle nové normy ČSN ISO
17025. Akreditovaná laboratoř má nyní 36 zkušebních postupů a 29 pracovníků.
V rámci modernizace přístrojového vybavení ústavu byla provedena:
• repase válce zkušebního stroje AMSLER 10 000 kN,
• nákup a instalace zkušební litinové desky odkoupené ze zrušené zkušebny Ústavu zemědělské techniky,
• nákup použitých válců INOVA 100 kN ze zrušené zkušebny Ústavu zemědělské techniky,
• oprava ležatého zkušebního stroje AMSLER 2500 kN (výměna systému tlakových trubek za
gumové hadice),
• nákup měřicí desky do zatěžovacího stroje INSTRON 3 MN pro napojení externích snímačů
přetvoření,
• nákup elektrocentrály.
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 zahraničí a v rámci soudně znaleckého oprávnění v oboru stavebnictví - pro diagnostiku, analýzu poruch
a zkoušky betonových, ocelových, dřevěných a zděných objektů a jejich částí, byly zpracovány
posudky pro státní správu. Velké aktivity byly rozvíjeny při zavádění nových evropských norem pro
navrhování, kde je ústav zodpovědným pracovištěm.
V rámci odborných aktivit se vědečtí pracovníci Kloknerova ústavu podíleli (jako členové organizačního nebo vědeckého výboru) na pořádání konferencí, jejichž přehled je uveden v kapitole 12.

11.7.2 Pedagogická činnost
V současné době je v ústavu 30 doktorandů, z toho 9 interních, 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
2003 tyto vzdělávací kurzy, na kterých byli posluchači seznamování s nejnovějšími poznatky
v daném oboru:
• Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí I.
• Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí II.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vady a poruchy betonových staveb – poučení z chyb.
Alkalická reakce kameniva v betonu.
Technologie a vlastnosti trvanlivého vysokoodolného betonu.
Zkoušení vlastností betonu a jeho složek.
Zkoušení stavebních hmot a konstrukcí.
Sanace vlhkých staveb.
Zásady navrhování a zatížení podle Eurokódů.
Vlastnosti cihlářských výrobků a poruchy stropních konstrukcí z desek HURDIS.
Hodnocení stavu stavebních materiálů a konstrukcí.
Vláknové kompozity.
Tyto kurzy zvyšují prestiž ústavu u odborné veřejnosti a současně přinášejí i další zakázky,
prováděné v rámci doplňkové činnosti.

11.7.3Vědecká a výzkumná činnost
Vědecké a výzkumné aktivity pracovníků byly zaměřeny na problematiku:
•
•
•

rizikového inženýrství a spolehlivosti nových i stávajících konstrukcí podle ČSN a Eurokódů,
materiálového inženýrství se zaměřením na technologii, mikro a makromechaniku konstrukčních 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: doc. Ing. Petr Bouška, CSc.
CEZ:J04/98:210000015 – „Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace
v přístrojové technice“ (FEL - prof. Haasz)
Spoluřešitel VZ za KÚ: Ing. Miroslav Černý, CSc.
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Grantovou činnost zaznamenává následující tabulka:
Agentura

Počet grantů

Dotace v tis.Kč

Grantová agentura ČR

17

6 089

MPO ČR

1

440

MDS ČR

5

3 306

GA AV ČR

1

280

INGO

1

340

IGA ČVUT

2

114

Výzkumné záměry

4

9 025

Leonardo da Vinci

1

311

Saferelnet

1

24

MDX Jean Monnet

1

11

CELKEM:

34

19 940

Počet grantů, oproti minulému roku, poklesl o 4, ale jejich objem se zvýšil o cca 0,15 mil. Kč.
Velký význam má pro KÚ expertní činnost a zkušebnictví. Z významných aktivit lze uvést:
• Statické zatěžovací zkoušky 10 silničních a železničních mostů (Bögl a Krýsl k. s., Metrostav a. s., SSŽ a.s., SMP Construction a.s.).
• Stavebně-technické průzkumy stropních konstrukcí s deskami HURDIS.
• Průkazní zkoušky předpínacích lan a tyčí (SSŽ a. s., SMP a. s., JHP s. r. o, Skanska a. s.,
Dywidag a. s.).
• Experimentální ověřování kabelových průchodek v laboratorních podmínkách a v pražském
metru - Hlavní město Praha - povodňová komise, společnosti Olpe, ROXTEC, SITEL,
BREMA.
• Dynamické zkoušky kolejnic - Výhybkárna DP Prostějov.
• Zkouška zdiva - WIENERGER Cihlářský svaz.
• Periodické hodnocení stavebně technického stavu objektů zasažených v roce 2002 povodněmi v Praze Karlíně – MČ Praha 8.
• Zpracování dat z monitorovacího systému komína elektrárny Prunéřov -ČEZ a. s.
• Průzkumy a kontroly komínů a chladících věží v provozovnách ČEZ (ČEZ a. s.).

11.7.4 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:
•
•
•
•
•
•
•
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CIB – Mezinárodní rada pro stavební výzkum,
IABSE – Mezinárodní společnost pro mosty a inženýrské konstrukce,
RILEM – mezinárodní sdružení zkušebních laboratoří materiálů a konstrukcí,
JCSS - Společná komise pro bezpečnost konstrukcí,
ISO – mezinárodní organizace pro standardizaci,
CEN – Evropská komise pro normalizaci,
WTA – vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a památkové objekty.
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Dále se pracovníci ústavu podíleli (jako vedoucí řešitel) na řešení mezinárodního projektu v rámci
programu Leonardo da Vinci Pilot Project CZ/02/B/F/PP-134007 "Development of Skills
Facilitating Implementation of Structural Eurocodes". Řešení úkolu se zúčastňují odborníci ze 7
evropských zemí (ČR, Lucembursko, Slovinsko, Německo, Španělsko, Nizozemí a Velká Británie).
Úkol má být ukončen v roce 2005.
V roce 2003 pracovníci KÚ pokračovali v činnosti ve dvou samostatných pracovních skupinách
mezinárodní vědecko-výzkumné organizace JCSS, a to ve skupině WP1 Probabilistic Model Code
a ve skupině WP2 Risk Assessment.
Ve dnech 8. až 12. 12. 2004 uspořádal KÚ ve spolupráci s ČSNI mezinárodní pracovní zasedání
technické komise mezinárodní organizace pro standardizaci ISO/TC 98, subkomisí SC1, SC2 a SC3
a jejich pracovních skupin. Jednání se zúčastnilo celkem 50 odborníků z celého světa včetně
Austrálie, Japonska, Kanady a USA.
Významná byla též expertní činnost pro zahraniční partnery – např. se v Kloknerově ústavu v ro-ce
2003 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 Freyssinet Italie, „Zkoušky izolátorů“ pro firmu CAB Slovensko Švýcarsko a PCI
Rakousko, „Zkoušky na odolnost betonových povrchů vůči rozmrazovacím solím“ a „Kontrolní
zkoušky předpínacích lan“ pro firmu GOLDBECK GmbH SRN a „Zkoušky elektrovodičů“ pro firmu Alufinal (Slovensko) a Tomintex (Maďarsko).

11.7.5 Hlavní úkoly pro rok 2004
V rámci rozvoje Kloknerova ústavu má vedení KÚ tyto priority:
•
•

pokračovat v úspěšném trendu 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 2004 předpokládáme, že ústav bude spolupořadatelem následujících konferencí:
•
•

Theorertical and Experimental Research in Structural Engineering, která se bude konat
v Černicích,
Sanace a rekonstrukce staveb, která se bude konat v listopadu 2004 v Praze.
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11.8

Masarykův ústav vyšších studií

11.8.1 Koncepce a rozvoj ústavu
Jádrem činnosti MÚVS jsou studijní programy pořádané pro absolventy bakalářských a magisterských programů českých a zahraničních vysokých škol zaměřené na výuku a tréninky manažerských znalostí a dovedností. Jsou to tedy programy, které navazují na „oborové“ znalosti získané
předchozím studiem posluchačů, které jsou rozšiřovány o znalosti manažerských disciplin. Cílem
ústavu je, aby se nadále rozvíjel mezinárodní charakter těchto programů. Již nyní je přibližně polovina výuky zajišťována zahraničními odborníky.
Během roku 2002 a 2003 byl zpracován a úspěšně ve Velké Británii akreditován nový model
společného programu Master of Business Administration, který reflektuje současné a budoucí
podnikatelské a manažerské prostředí především s ohledem na globalizaci a vstup České republiky
do Evropské unie. Výuka podle tohoto programu byla v Praze zahájena v září 2003 pro cca 50
posluchačů. Je organizována podle standardů ČVUT a SHU. Budoucí absolventi budou získávat
evropský univerzitní diplom vydávaný britskou Sheffield Hallam University (SHU), který bude
vzhledem ke vstupu do EU formálně uznáván i v ČR.
Vedle dlouhodobé a stabilní spolupráce se Sheffield Hallam University, která také poskytuje
akreditaci společným magisterským programům, navázal MÚVS v této oblasti spolupráci s jihokorejskou manažerskou školou KAIST Graduate School of Management v Soulu. KAIST (Korean
Advanced Institute of Science and Technology) je prestižní korejskou technickou univerzitou.
V rámci manažerského vzdělávání pořádá ústav „Manažerskou školu pro střední manage-ment“
pro Pivovary Staropramen, a. s. Frekventanti absolvují třísemestrální program navržený po-dle
evropských standardů v rozsahu Certifikátu v managementu. Vzdělávání je zahrnuto do kariérových plánů jednotlivých účastníků a je provázeno silnou podporou ze strany vedení firmy.
Desetidenní program Certifikát pro tréninkovou praxi je určen pro ty, kteří ve svých firmách
nebo v konzultantské praxi trénují, školí, instruují a také příslušné aktivity projektují. Program je
akreditován britským Institute of Personnel Development, absolventi získávají diplom tohoto
prestižního institutu. V současné době jednáme o prodloužení akreditace.
Druhým pilířem vzdělávacích aktivit ústavu je bakalářské studium Specializace v pedagogice,
obor Učitelství odborných předmětů. Zájem o toto na ČVUT tradiční studium je stabilní. V roce
2003 byly programu prodlouženy akreditace MŠMT a mezinárodní akreditace IGIP - International
Society for Engineering Education. Katedře inženýrské pedagogiky je udělen titul Engineering
Education Training Centre for International Engineering Educators.
Katedra jazyků zajišťuje jednak významnou složku manažerských programů – výuku speciální
angličtiny, jednak nabízí vlastní jazykové kurzy.

11.8.2 Pedagogická činnost
Dvouletý program Master of Business Administration
Kurz pořádaný ve spolupráci se Sheffield Hallam University (kombinované studium). Program se
zaměřuje na univerzální discipliny managementu a je doplněn intenzivní výukou Business English.
Je zakončen titulem MBA udělovaným Sheffield Hallam University.
Tříletý program Master of Science in Strategic Human Resources Management
Manažerské studium specializované na oblast řízení lidských zdrojů je pořádáno ve spolupráci
s Sheffield Business School a s Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů. Je zakončeno titulem MSc. udělovaným Sheffield Hallam University.
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Bakalářské studium B7507 Specializace v pedagogice a obor 7504R100 Učitelství odborných
předmětů
Bakalářské pedagogické studium je zajišťováno na MÚVS ČVUT prostřednictvím ústavu inženýrské pedagogiky MÚVS ve dvou variantách:
• Formou prezenčního pedagogického studia pro denní studenty vyšších ročníků ČVUT, kteří
studují po dobu 4 semestrů.
• Formou kombinovaného pedagogického studia pro inženýry - absolventy vysokých škol
technických, kteří na středních školách již učí nebo o této profesi výhledově uvažují.
Výuka jazyků (JASPEX)
Součástí vyšších studií je na MÚVS také odborná a specializovaná výuka jazyků – angličtiny
a němčiny. Vzhledem k tomu, že se jedná o studium, které probíhá v malých skupinách a je profesně orientováno, má zájem pedagogických pracovníků - učitelů i odborníků z praxe - stále
stoupající trend. Studium má potřebnou akreditaci MŠMT a zájemci se proto hlásí z celé republiky.
Ústav má oprávnění pořádat státní jazykové zkoušky z jazyka anglického a 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.

11.8.3Vědecká a výzkumná činnost
Výzkumná činnost v oblasti manažerských disciplin se soustředila na dokončení výzkumného
záměru „Řízení lidských zdrojů v průmyslových podnicích technicky vzdělanými manažery“.
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 manažera. V předchozím období byl tento fakt podceňován v podnikové praxi a samozřejmě i ve studijních plánech. Zjištění skutečného stavu a vytvoření efektivního výukového programu pro studenty
je přínosné pro ČVUT, další vzdělávací instituce i rozvoj celé ekonomiky.
Pracovníci katedry Inženýrská informatika jsou zapojeni do řešení těchto výzkumných oblastí:
- využití moderních technologií ve výuce (e-learning, blended learning), zejména v rámci spolupráce s Mezinárodní společností pro inženýrskou pedagogiku IGIP,
- problematika autority učitele, ve spolupráci s FF-UK (CZ), UK Bratislava (SK), Univerzitou
v Bochumi (D) a Univerzitou v Lodzi (Pl).

11.8.4 Zahraniční styky
Většinu svých manažerských výukových programů ústav vyvíjí a zajišťuje se zahraničními
partnery. Nejvýznamnější je velmi intenzivní spolupráce se Sheffield Hallam University, především
s její složkou Sheffield Business School. Úspěšná je spolupráce s britským Certified Institute of
Personnel Development.
Nový výukový program pro řízení lidských zdrojů je připravován s Nottingham Trent Univer-sity.
Katedra Inženýrské pedagogiky má zastoupení v Národním a Evropském monitorovacím výboru
pro udělování mezinárodního titulu International Engineer-Educator a v Mezinárodní společnosti
pro inženýrskou pedagogiku IGIP (v mezinárodním výboru společnosti jako jediné vysokoškolské
pracoviště v ČR).
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V roce 2003 navázal ústav spolupráci s jihokorejskou manažerskou školou KAIST Graduate School
of Management v Soulu.

11.8.5 Hlavní úkoly pro rok 2004
•
•

162

Získat dostatek studentů pro manažerské a bakalářské programy.
Ve školním roce 2004/05 zahájit výuku v universitním programu Certifikát pro personální
praxi pořádaném ve spolupráci s Nottingham Trent University. O tento program je na trhu
vzdělávání, jak ukázal náš marketingový průzkum, velký zájem.
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11.9

Ústav biomedicínského inženýrství

11.9.1 Koncepce a rozvoj
Po šesti letech své činnosti dosáhly aktivity Centra biomedicínského inženýrství (CBMI), jako
součásti rektorátu ČVUT, takového stupně, že bylo možno zahájit činnost samostatného vysokoškolského Ústavu biomedicínského inženýrství (vznik ÚBMI 1. 9. 2002). Po vzniku ústavu mezi
hlavní priority patří naplňování poslání ÚBMI tak, jak mu to ukládá Statut ČVUT a Organizační řád
ÚBMI. V souladu s aktualizovanou koncepcí činnosti, schválenou v červenci 2003, byly ve
spolupráci s městem Kladnem převzaty prostory v objektu Kokos, které byly vybaveny a připraveny
pro zahájení výuky v roce 2003 nově akreditovaného bakalářského studijního programu Biomedicínská a klinická technika. Dále byly zahájeny přípravné práce k realizaci rekonstrukce společného
pracoviště s 1. LF UK v Praze na Albertově. Zde byl nainstalován měřicí systém založený na
nukleární magnetické rezonanci. Vzhledem k rozvoji ústavu je trvalá pozornost věnována personální politice, jejímž hlavním úkolem je zabezpečit dostatečný počet kvalitních akademických
i ostatních pracovníků ve vyhovující věkové struktuře tak, aby byla trvale zajištěna akreditovatelnost současného a připravovaných studijních oborů i provoz celého ústavu.

11.9.2 Pedagogická činnost
V akademickém roce 2003/04 byla v prostorách ústavu v Kladně zahájena výuka nově akreditovaného tříletého bakalářského studijního programu „Biomedicínská a klinická technika“. Výuka je
zajišťována pracovníky ÚBMI ve spolupráci zejména s učiteli Fakulty elektrotechnické ČVUT a 3.
lékařské fakulty UK v Praze. Do prvního ročníku bylo přijato 92 studentů. Veletrh pomaturitního
vzdělávání GAUDEAMUS’02 v Brně patřil, jako každoročně, k nejvýznamnější akci při propagaci
studia na ÚBMI.
ÚBMI přispívá do celoškolské nabídky předměty zaměřenými na základy medicíny a biologie
(Biochemie člověka, Biofyzika, Biologie člověka, Základy anatomie a fyziologie I, II), příp. na
problematiku některých aspektů biomedicínského inženýrství (Biomechanika, příp. Zpracování
biosignálů). Část předmětů je zajišťována ve spolupráci s externími pracovišti. (Bližší informace
jsou na http://www.ubmi.cvut.cz/vyuka/vyuka.htm). Zájem o tyto předměty ze strany studentů
byl tak značný, že zvláště u anatomie a biologie přesahoval kapacitní možnosti učeben. Předměty
využívají v různé míře prakticky všechny fakulty ČVUT.
V roce 2003 byla na ÚBMI připravována akreditační přihláška pro doktorský studijní program
ČVUT „Biomedicínské inženýrství a bionika“ s předpokládaným zahájením na začátku roku 2005.

11.9.3Vědecká a výzkumná činnost
Vědecká a výzkumná činnost na ÚBMI vychází z personálního obsazení, odborného zaměření
jednotlivých laboratoří a jejich konkrétního zapojení do vědecko-výzkumných programů jak na
mezinárodní úrovni, tak grantových soutěží a programů výzkumu a vývoje v rámci České republiky. Věda a výzkum je jednou z hlavních aktivit ÚBMI a také rozhodujícím finančním zdrojem.
Hlavní vědecké projekty v roce 2003 byly řešeny v rámci výzkumného záměru MSM 210000012
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství, který pokrýval více než 50 % rozpočtu ÚBMI.
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11.9.4 Zahraniční styky
Těžiště mezinárodní spolupráce bylo opět ve výjezdech učitelů do zahraničí – účast na zahraničních vědeckých akcích, práce ve výborech těchto akcí a předsedání odborným sekcím, cesty
v rámci mezinárodních programů, přednáškové pobyty, příprava společných publikací a nových
spoluprací. 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 – Valley Cancer Institute v Los Angeles, USA. Zájem ze
zahraničí o spolupráci s našim ústavem zatím několikanásobně převyšuje naše kapacitní možnosti.
V roce 2003, 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.
Dalším uznáním mezinárodní komunitou je to, že ÚBMI ČVUT se stalo spolupořadatelem
evropského kongresu EMBEC 2005, což je nejvýznamnější evropská konference v oblasti biomedicínského inženýrství, pořádaná jednou za tři roky. Pracovníci ČVUT se také stali členy
programového a organizačního výboru této konference, dále pracovník ÚBMI ČVUT byl v roce
2003 zvolen členem koncilu European Alliance for Medical and Biological Engineering and
Sciences a další členem International Academy for Medical and Biological Engineering.

11.9.5 Hlavní úkoly pro rok 2004
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pokračovat v řešení Výzkumného záměru a dostát závazkům i při zmenšeném počtu řešitelů.
Příprava podkladů a akreditace doktorského studijního programu „Biomedicínské inženýrství a bionika“.
Příprava akreditační přihlášky pro magisterský studijní program „Biomedicínské inženýrství“.
Příprava podkladů pro akreditaci nových bakalářských studijních programů v oblasti zdravotnictví.
V spolupráci s městem Kladnem pokračování v rekonstrukci prostorů poslucháren a laboratoří.
Ve spolupráci s odd. výstavby R ČVUT pokračování práce na vypracování investičních
podkladů a zahájení rekonstrukce budovy společného pracoviště s 1. LF UK na Albertově.
Budování zabezpečovacího systému do prostor ústavu v Kladně (především počítačových
učeben) na základě bezkontaktních čipových karet.
Zavádění a podpora moderních výukových metod (především elektronických).
Pokračování v budování a aktualizaci ústavní www stránky.
Implementace prvků systému řízení kvality do práce ÚBMI.
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11.10

Výpočetní a informační centrum

V souladu s aktualizovanou koncepcí činnosti, schválenou v prosinci 2000, se Výpočetní a informační centrum v roce 2003 zabývalo více než třiceti sledovanými úkoly a činnostmi v jednotlivých
základních oblastech působnosti pracoviště.

11.10.1

Informační systémy

Projektování a provozování informačního systému pro řízení a správu ČVUT je jednou z nejdůležitějších aktivit VIC, která se realizuje ve třech základních směrech, jimiž jsou provoz všech
komponent, z nichž nejvýznamnější jsou Finanční informační systém, Pracovníci, mzdy a sociální
věci, Studium a Věda a výzkum, vnější styky, 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 informačního systému jsou rozvíjeny aktivity,
jejichž zavedení si vyžádaly právní normy vydané v posledních několika letech. VIC vydává
a prodlužuje studentské průkazy, vede matriku studentů, vydává zaměstnanecké průkazy, plní úkoly
vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů a dosud působilo jako informační centrum pro studenty vysoké školy.
Sledovanými úkoly a činnostmi v roce 2003 byly:
• systémová koordinace informačního systému,
• integrace informačního systému,
• provozní zajištění komponenty Pracovníci, mzdy a sociální věci,
• provozní zajištění komponenty Finanční informační systém,
• provozní zajištění a rozvoj komponenty Studium,
• provozní zajištění a rozvoj komponenty Věda a výzkum, vnější styky,
• provoz systému Inforek,
• veřejné informační sužby,
• správa serverů informačního systému,
• vydávání identifikačních průkazů,
• centrum informačních a poradenských služeb,
• výběr nového stravovacího a ubytovacího systému,
• matrika studentů,
• příprava manažerského informačního systému,
• soustředěná správa uživatelských účtů a přístupů na servery a do aplikací informačního
systému,
• informační bezpečnost informačního systému,
• webové služby informačního systému,
• technická a provozní evidence objektů,
• správa centrální databáze pro přístupové systémy v budovách,
• zabezpečení statistického výkaznictví,
• uvedení služby WAP do rutinního provozu,
• dohledové centrum.
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11.10.2

Počítačové sítě

Počítačová síť ČVUT 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 16 tisíc počítačů. Každému připojenému uživateli síť umožňuje používat elektronickou poštu,
přenášet soubory, vstupovat do veřejně přístupných databází a využívat bohaté informační zdroje
počítačových sítí celého světa. Síť zcela běžně používají doktorandi a studenti, kteří jsou na převážné většině oborů k používání sítě soustavně vedeni a kteří ji velmi intenzivně používají jak ve
studiu a v práci na katedrách, tak ke vzájemné komunikaci a k rozšiřování svého obzoru. Výraznými podsítěmi sítě ČVUT jsou studentské sítě na kolejích, které byly zřízeny ve spolupráci se
Studentskou unií ČVUT.
Sledovanými činnostmi v této oblasti v roce 2003 byly:
• provoz a rozvoj počítačové sítě ČVUT, její připojení k internetu a bezpečnost,
• přechod počítačové sítě ČVUT na gigabitovou technologii.

11.10.3

Superpočítačové aktivity

VIC dosud provozuje počítačový komplex IBM SP, instalovaný v roce 1995 a výrazně modernizovaný v roce 2000. Přestože svým výkonem stále patří k nejvýkonnějším počítačům na vysokých
školách, podařilo se v roce 2003 položit základní kámen pro řešení náhrady tohoto komplexu
modernějším systémem: byl zakoupen a uveden do provozu osmiprocesorový výpočetní systém
Altix 3300 s procesor Intel Itanium 2 (1,3 GHz). 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. Práce v oblasti superpočítačových aktivit se
zaměřily na:
• zajištění provozu výpočetního komplexu IBM SP,
• technickou podporu náročných numerických výpočtů,
• zavedení a provoz distribuovaného systému pro podporu využití nejmodernějších IT ve
výuce na ČVUT.

11.10.4

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 knihovnickoinformačních služeb. V souladu s tím byly tyto aktivity v roce 2003 členěny do následujících úkolů:
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•
•
•
•
•
•
•
•

provozní zajištění knihovnického programového vybavení v knihovnách ČVUT,
celoškolské knihovnické aktivity, metodické řízení knihoven ČVUT a příprava Národní
technické knihovny,
sdílená katalogizace knihoven ČVUT a Státní technické knihovny,
elektronické informační zdroje v síťovém prostředí ČVUT,
výchova uživatelů knihovnicko-informačních služeb,
virtuální polytechnická knihovna,
podpora elektronických služeb knihoven ČVUT,
knihovny ČVUT – oborová informační brána.

11.10.5

Licenční politika, osobní prostředky výpočetní techniky,
a konzultace

školení

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 2003 byly:
•
•
•
•

sdružené nákupy programového vybavení, multilicence ČVUT, zajišťování plnění smluv
Select a Campus,
zajištění provozu a základních služeb v uživatelské hale,
péče o lokální síť a osobní počítače na rektorátě,
konzultační činnost pro správu telefonních ústředen.

11.10.6

Další aktivity

Podobně jako v minulých letech VIC i v roce 2003
•

řešilo vybrané výzkumné a vývojové problémy v oblasti výpočetní techniky a jejích aplikací, vyvíjelo a realizovalo programové prostředky informačních systémů,
• zajišťovalo školení, připravovalo a vydávalo účelově zaměřené publikace, poskytovalo konzultace a vykonávalo poradenskou činnost,
• na základě zmocnění, licencí a živnostenských oprávnění vykonávalo expertizní činnost,
poskytovalo služby automatizovaného zpracování dat, vytvářelo programové produkty,
organizovalo vzdělávací akce a vyvíjelo další podnikatelské aktivity.
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 2004.
V nabídce je zařazeno více než 40 úkolů ze všech oblastí činnosti pracoviště.
Podrobněji jsou některé výsledky činnosti VIC rozvedeny v kapitolách 5 a 6 této výroční zprávy.
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11.11

Technologické a inovační centrum ČVUT

V průběhu roku 2003 bylo Podnikatelské a inovační centrum (BIC) přejmenováno na Technologické a inovační centrum (TIC). Jeho hlavním úkolem však stále zůstává 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 jeden z nejefektivnějších
způsobů 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, zejména v mezinárodních programech. 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). TIC ČVUT je
členem European Business and Innovation Centre Network (EBN) a od roku 1997 sídlem Českého
národního komitétu EBN. Ředitel TIC ČVUT je od roku 2000 členem výboru EBN, kde zastupuje
nejenom ČR, ale i ostatní státy střední a východní Evropy. TIC ČVUT je také akreditovaným
členem Společnosti vědecko-technických parků ČR (ředitel TIC byl v roce 2003 prezidentem této
společnosti) a jedním ze zakládajících členů Hospodářské komory hlavního města Prahy.
Činnost TIC ČVUT lze rozdělit do několika oblastí:
Spolupráce s pracovišti ČVUT
Patentové středisko (PS) inovačního centra poskytuje všem pracovištím ČVUT komplexní služby
v rámci ochrany duševního vlastnictví. Tyto služby jsou poskytovány nejenom ve všech oborech
zajímajících ČVUT, ale také v oblasti chemie a farmacie. Patentové středisko je zapsáno do
seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru Patenty a vynálezy s rozsahem
oprávnění pro průmyslové vlastnictví. ČVUT je jedinou univerzitou v ČR, která má v současnosti
podobné pracoviště. Všichni patentoví zástupci PS mají kvalifikaci evropských patentových
zástupců s oprávněním zastupovat klienty před Evropským patentovým úřadem. V roce 2003 bylo
ve spolupráci s patentovým střediskem podáno např. 16 nových průmyslových vzorů, průmyslových užitných vzorů a ochranných známek. Proti předchozímu roku se jedná o určité navýšení,
které však zatím neodpovídá významu ČVUT jako významné výzkumné instituci. Zlepšení lze
v budoucnu očekávat od Licenční politiky, kterou ČVUT přijalo a na jejíž tvorbě se TIC výraznou
měrou podílelo ve spolupráci s odborem pro vědecko-výzkumnou činnost rektorátu.
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 ochraně duševního vlastnictví a o českém a evropském patentovém právu. Patentové středisko se s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou podílelo na výuce v rámci předmětu „Ochrana duševního
vlastnictví“ pro studenty vyšších ročníků a doktorandy a ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou
uspořádalo rovněž pro studenty vyšších ročníků a doktorandy přednášku na obdobné téma.
Společně s odborem pro vědeckou a výzkumnou činnost rektorátu zajišťuje TIC 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 5. a 6. rámcovém
programu (5RP a 6RP), ale 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
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hlavního města Prahy, která je spoluřešitelem projektu. V rámci tohoto programu bylo v uplynulém
roce uspořádáno 22 seminářů v Praze a Středočeském kraji (ve spolupráci s Regionální rozvojovou
agenturou Střední Čechy), 12 konzultačních seminářů na ČVUT, poskytnuto více než 300 operativních a 150 odborných konzultací pro přípravu vědecko-výzkumných projektů, pracovníkům
ČVUT byly průběžně zasílány aktuální informace o programech včetně informací o organizacích
hledajících partnery do projektů. Bylo zprostředkováno více než 30 přímých kontaktů. V roce 2003
bylo podáno 86 návrhů projektů do 6. rámcového programu. Závěrečné oponentní řízení konstatovalo vysokou úroveň řešení projektu, který bude pokračovat v dalších letech.
V rámci spolupráce ČVUT s Technickou univerzitou v Tomsku byla v TIC vypracována a následně úspěšně obhájena diplomová práce na téma „International Technology Transfer”.
Pracovníci centra se aktivně podíleli na konferenci „ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru“.
Podpora inovačních firem v inkubátoru
Firmy jsou do inkubátoru přijímány na základě předloženého podnikatelského plánu a doporuče-ní
rady TIC. 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 obnovu. V průběhu roku 2003 byla přijata pouze jedna nová inovační firma.
Mimo poradenských služeb nabízí TIC klientům řadu dalších služeb včetně bezdrátového při-pojení
k internetu, vyhledávání partnerů, pomoc při vyhledávání finančních zdrojů apod. Koncem roku
2003 bylo v areálu umístěno 18 firem, z nichž je 10 inovačních (mají pronajatu většinu ploch).
Podpora firem mimo inkubátor
Inovační centrum nabízí také služby firmám, které nejsou umístěny přímo v areálu v Motole.
V roce 2003 se inovační centrum zapojilo opět do programu MPO ČR „Poradenství“ a programu
„Kredit“ (program Českomoravské záruční a rozvojové banky – ČMZRB). Program „Kredit“
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 předložilo ČMZRB ke schválení 16
projektů, z nichž bylo 12 přijato. TIC patří v tomto směru mezi nejúspěšnější konzultační firmy
poskytující tyto služby v ČR. V uplynulém roce bylo poskytnuto mimo výše zmíněného programu
OK 420 asi 950 hodin dalších odborných konzultací, analyzováno 17 podnikatelský plánů, bylo podáno 24 nových přihlášek vynálezů, užitných vzorů a ochranných známek, vypracováno 5 odborných rešerší a znaleckých posudků, podáno 7 mezinárodních přihlášek a provedeno více než 130
dalších patentových služeb.
Školení a výchova odborníků
Mimo přednášek v rámci ČVUT se inovační centrum podílelo na řadě dalších školení a předná-šek.
Ve spolupráci firmou IKANO byl počátkem roku 2003 připraven mezinárodní seminář, na kterém
byl odborné veřejnosti představen záměr na vybudování vědeckého parku v Praze. Ve spolupráci
s Úřadem vlády ČR se centrum aktivně podílelo na zajištění semináře k problematice strukturálních
fondů, zejména v oblasti spolupráce pracovišť výzkumu a vývoje s průmyslem. Centrum
zorganizovalo rovněž seminář pro vedoucí a výzkumné pracovníky Rhodes University z JAR,
připravilo seminář pro odborníky z Ukrajiny, zorganizovalo dvoudenní mezinárodní work-shop
v rámci programu Prowomen a ve spolupráci s velvyslanectvím Lotyšské republiky infor-mační
přednášku pro oficiální návštěvu místopředsedy lotyšské vlády v ČR.
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.).
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Spolupráce s ostatními organizacemi
TIC spolupracuje s celou řadou dalších vysokých škol a organizací. Z této rozsáhlé spolupráce lze
uvést pouze některé příklady.
Služby patentového střediska využívají i jiné univerzity, zejména VŠCHT. Centrum se podílelo na
přípravě programů na využití strukturálních fondů. Podílelo se zejména na zpracování programového dodatku Jednotného programového dokumentu Cíl 3 pro Prahu (rozvoj lidských zdrojů)
a přípravě programového dodatku Operačního programu průmysl a podnikání, zejména Opatření
1.1. „Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace“. TIC se rovněž podílí na mezinárodním projektu „Bohemian Regional Innovation Strategy“, který má pomoci vytvořit inovační
strategii v Praze. Ředitel TIC 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 TIC je vedoucím
přípravné skupiny odborníků, tzv. SUN Group.
Účast na národních a mezinárodních projektech
Mimo již zmíněných programů MPO ČR, Jean Monnet a EUPRO je TIC řešitelem dalších projektů.
Jedná se např. o projekt 5RP„PROWOMEN“, který je koordinován STEINBEIS – EUROPA –
Zentrum Stuttgartu, a projekt TRANSACT, který je koordinován univerzitou Hohenheim (SRN).
Do tohoto projektu je zapojena řada evropských univerzit a cílem je pomoci univerzitám
v asociovaných zemích zavést podle zkušeností EU postupy pro lepší využití duševního vlastnictví,
zejména prostřednictvím zakládání spin-off firem. TIC bylo dále zapojeno do dvou pro-jektů
v rámci programu Leonardo da Vinci, z nichž jeden byl koordinován Hospodářskou komorou ČR.
TIC se rovněž podílí na řešení projektu Gate2Growth Evropské unie, který má usnadnit malým a
středním inovačním firmám získat potřebný kapitál pro své rozvojové plány. TIC se podílí i na
řešení projektu „Cesta k podnikání“ v rámci Evropské iniciativy EQUAL. Lze říci, že TIC ČVUT je
často žádáno o účast při řešení národních a mezinárodních projektů.
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11.12

Výzkumné centrum průmyslového dědictví

Restrukturalizace průmyslu a útlumové programy uplynulého desetiletí, ale také proměna hodnotových kritérií, technický vývoj a rehabilitace životního prostředí vyvolaly potřebu zmapovat
a v kontextu evropského vývoje kategorizovat průmyslové dědictví na území České republiky jako
součásti obecnějšího kulturního dědictví. Tato aktuální situace se promítá do dlouhodobých i aktuálních cílů Výzkumného centra, které je zřízeno na základě interní grantové soutěže ČVUT v Praze
a působí do značné míry také jako koordinační centrum, s logickým propojením na další pracoviště
v rámci technické univerzity (především FA a FSv) i mimo ČVUT.

11.12.1

Koncepce a rozvoj VCPD

V horizontu vymezeného časového úseku VCPD identifikuje a vyhodnocuje průmyslové dě-dictví
v České republice na úrovni průmyslových území, areálů a objektů (včetně strojního zařízení a
technologií), vytváří dosud postrádanou databázi vyhodnocených objektů průmyslového dědictví,
využitelnou pro rozhodovací instituce v územním plánování - obecní úřady, stavební úřady a památkové ústavy. Ve vazbě na pedagogickou činnost a doktorské programy spolupracuje při
konkrétních projektech záchrany průmyslového dědictví, vyvíjí osvětovou a publikační činnost.
VCPD rovněž koordinuje a metodicky podporuje obdobné aktivity na území ČR, přispívá k aplikaci
srovnatelné metodiky, kompatibilní s metodikou, zvyklostmi a přístupy v zemích Evropské unie.

11.12.2

Vědecká a výzkumná činnost VCPD

Výzkumné centrum průmyslového dědictví se v roce 2003 soustředilo především na rozpraco-vání
tří dílčích výzkumných projektů, realizovaných v etapách prostřednictvím ad hoc doplňova-ných
týmů:
a) Evidence a vyhodnocení objektů ohroženého fondu vybraných oborů (Zanikající stavby cukrovarnického průmyslu – stavebně historický vývoj a jejich aktuální stav. Zodpovědný řešitel prof.
Ing. arch. Tomáš Šenberger, spoluředitelé Ing. Linda Mašková, Ing. Daniel Froněk, Ministerstvo
zemědělství ČR; Mapování a identifikace zanikajících pivovarů - stavebně historický vývoj,
výzkum typologie, možnosti konverze. Zodpovědný řešitel prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger).
Průběžné výsledky jsou použity pro vytvoření databázových listů centrálního Registru průmyslového dědictví, slouží současně ke srovnávacímu vyhodnocení objektů pro podání návrhů na prohlášení vybraných objektů za kulturní památku, jak vyplývá ze spolupráce VCPD s Ministerstvem kultury ČR.
b) Brownfields: průmyslové úhory a průmyslové dědictví. (Zodpovědný řešitel doc. Ing. arch.
František Štědrý, CSc., spolupracující doktorandi Mgr. Lucie Doleželová (FA ČVUT), Ing.
Radka Jinová (FSv ČVUT), Ing. arch. Vlaďka Jankových (FA ČVUT), Ing. arch. Milota
Schusterová (FA ČVUT)).
Společenským významem zásadní dílčí výzkumný projekt, zahájený již v roce 2002, zaměřený
na přesahovou problematiku záchrany a nového využití jednotlivých objektů industriálního dědictví v kontextu urbanistických, resp. krajinných vazeb a dalších hledisek ekologických, ekonomických, kulturních. Průběžné dílčí studie pokračují alternativními projekty. Projekt pokračuje
do roku 2004 a je realizován v kontaktu s institucemi, které se problematice věnují, např.
Czechinvest, Útvar rozvoje města Prahy, Městský úřad Kladno. Součástí projektu je návrh
přípravy kurzu celoživotního vzdělávání a doktorského programu studia.

171

11. Fakulty a další součásti

c) Meziválečná průmyslová architektura a technologické, hospodářské a kulturní souvislosti. Výzkum, evidence a vyhodnocení ohroženého fondu průmyslového dědictví období od vzniku Československého státu do 2. světové války: (Řešitelé prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., PhDr.
Benjamin Fragner, Ing. arch. Petr Vorlík, Ing. Vladislava Valchářová). Shromažďuje dokumentaci k ohroženým technickým a průmyslovým dílům od vzniku československého státu
v roce 1918 do 2. světové války, která jsou v evropském kontextu reprezentanty mimořádného
kulturního, technického a hospodářského rozmachu. Výsledky jsou včleněny do centrálního registru průmyslového dědictví a byly mimo jiné využity Ministerstvem kultury ČR při posuzování
návrhů na prohlášení některých z objektů za kulturní památky. Výzkum pokračuje v roce 2004.
Souběžně probíhalo vytváření informačního a bibliografického tematického přehledu, využitelného pro rozvoj metodiky výzkumu, pro pedagogickou práci a popularizaci tématu.

11.12.3

Propojení výzkumné a pedagogické činnosti

Při práci na výzkumných projektech patřilo k základním principům utváření ad hoc týmů se zapojením doktorandů a studentů. Do činnosti VCPD bylo ke konci roku 2003 zapojeno devět
doktorandů, VCPD současně spolupracovalo v rámci integračního projektu doktorského studia
Grantové agentury ČR (pod č. 103/03/H089), na kterém se podílely FSv, FA a VCPD „Udržitelná
výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel“.
Doktorandi a studenti vyšších ročníků FA také spolupracovali při vypracování pasportů a databázových listů Registru průmyslového dědictví. VCPD poskytovalo konzultace ke studentským
projektům konverzí (např. Vojtěšská huť na Kladně, Moravan Brno, Národní železniční muzeum,
vápenka v Chuchli, Zlíchovský lihovar), vypracovávalo oponentní posudky k ateliérovým projektům s tematikou průmyslového dědictví na FA a FSv ČVUT a VŠUP Praha. Začátkem akademického roku 2002/ 2003 vyzvalo vedoucí Ústavů a ateliérů Fakulty architektury a Fakulty stavební
ČVUT, TU Liberec, VUT Brno a VŠUP v Praze k vytvoření alternativních projektů s tematikou
konverze industriálních staveb a poskytlo podklady ze vznikající databáze objektů. Výsledky
společné výzkumné a pedagogické iniciativy byly soustředěny a prezentovány na výstavě, která se
stala součástí 2. mezinárodního bienále Industriální stopy v Praze (červen 2003).

11.12.4

Zahraniční kontakty

VCPD bylo odborným garantem a spolupořadatelem 2. mezinárodního bienále o novém využití
průmyslového dědictví INDUSTRIÁLNÍ STOPY (možnosti, význam i úskalí nového využití technických a industriálních objektů). Doprovodná konference (uspořádaná s finanční podporou tzv.
malého grantu Visegrádského fondu) byla vyústěním spolupráce s představiteli inženýrských komor
zemí V4 (Maďarsko, Polsko, Slovensko, Česká republika) a Německa.
VCPD je kolektivním členem TICCIH (The International Committee for the Conservation of
Industrial Heritage), na XII. kongresu TICCIH v Moskvě za Českou republiku prezentovalo aktivity
a hnutí za záchranu průmyslového dědictví v ČR příspěvkem ve sborníku a formou výstavních
panelů. Účastnilo se konference o industriální archeologii pořádané rumunským ministerstvem kultury a rumunskou sekcí TICCIH (září 2003).
VCPD je dále zapojeno do mezinárodního projektu Working Heritage (Budoucnost historických
center v Evropě) a účastnilo se pracovního setkání pořádajících institucí (Roubaix, Francii, listopad
2003). Na základě navázaných kontaktů uskutečnilo studijní cesty do Maďarska (Budapešť) a Rakouska (Vídeň). V roce 2003 zahájilo jednání o účasti na projektu regionální spolupráce UNESCO
Hornický region Krušnohoří, iniciovaného pracovní skupinou při katedře dějin techniky a industri-
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ální archeologie Technické univerzity ve Freibergu. Společně s Kolegiem pro technické památky
ČKAIT se zapojilo do přípravy projektu pro Visegrádský fond – propojení cest industriální kultury.

11.12.5

Hlavní úkoly pro rok 2004

V roce 2004 pokračují tři dílčí výzkumné projekty:
a) Evidence a vyhodnocení objektů ohroženého fondu vybraných oborů. (V rámci tohoto projektu
probíhá kompletní inventarizace pivovarů na území České republiky, průběžné vytváření
pasportů vybraných objektů, jejich vyhodnocení a příprava podkladů pro jejich zapsání jako
kulturní památka. Ve vazbě na doktorské studijní programy se uskuteční stavebně historické
průzkumy a typologické studie, doplněné formulováním možností konverze. V závěru roku 2004
se předpokládá rozběh souhrnné typologické studie objektů textilního průmyslu, v návaznosti na
stavebně historické památkové výzkumy jiných pracovišť);
b/ Brownfields: - Průmyslové dědictví a nevyužitá území;
c/ Výzkum, evidence a vyhodnocení průmyslové architektury meziválečného období.
Rozhodujícím cílem, s využitím informací získaných výzkumem, je budování Registru průmyslového dědictví (verifikace hesel a kritické doplňování databázových hesel o excerpci externích
zdrojů a především výsledky dílčích výzkumných projektů).
Pedagogika
•
•
•
•

V roce 2004 dochází k výraznějšímu zapojení doktorandů do činnosti VCPD, na řešení
všech dílčích výzkumných projektů se ve větší míře podílejí studenti FA.
Shromážděné informace a podklady budou sloužit k vytvoření srovnávacích přehledů přístupů ke konverzi průmyslových objektů u nás a v zahraničí a informačních a bibliografických
přehledů, využitelných při výuce na FA a FSv a pro přednášky a popularizaci tématu.
Příprava rozvojového projektu dalšího využití výsledků činnosti VCPD formou kurzu celoživotního vzdělávání (Brownfields a průmyslové dědictví, nástroje rehabilitace sídel a krajiny) či postgraduálního studia.
Hlavním prezentačním výstupem VCPD v roce 2004, který představí propojení pedagogické
a výzkumné činnosti, bude uspořádání konference Meziválečná průmyslová architektura
(projekt výzkumu, evidence a vyhodnocení československé průmyslové architektury období
let 1914–1945), říjen 2004. Konference za účasti předních teoretiků a historiků architektury
a hospodářských dějin bude také příležitostí k představení výsledků prací doktorandů (pasporty). Příspěvky konference budou publikovány ve sborníku.

Kontakty a aplikace zahraničních zkušeností
VCPD je zapojeno do projektu Working Heritage (v roce 2004 se uskuteční dvě setkání pra-covních
skupin - Schio, Birmingham; ověřování kompatibilní metodiky konverze industriálních objektů ve
státech EU), účastní se setkání národních reprezentantů TICCIH v Barceloně (rozpraco-vání
jednotných zásad pro realizaci mezinárodní charty za záchranu průmyslového dědictví), sleduje
přípravu projektu regionální spolupráce UNESCO Hornický region Krušnohoří, podílí se na
formulování dlouhodobého projektu inženýrských organizací na propojení cest industriální kultury
pro Visegrádský fond v rámci zemí Visegrádské čtyřky.
V roce 2004 začne příprava 3. mezinárodního bienále o technických památkách a záchraně
industriální architektury, které se uskuteční v roce 2005.
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11.13

Ústav technické a experimentální fyziky

11.13.1

Koncepce a rozvoj ústavu.

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze (dále jen ÚTEF) je nedávno založeným
vědecko-pedagogickým pracovištěm Českého vysokého učení technického v Praze se zaměřením na
fyziku mikrosvěta a její aplikace. Jeho základním posláním je experimentální fyzikální výzkum,
jenž je zdrojem poznání přírodních zákonitostí a trvalým zdrojem technického a technologického
pokroku. Usiluje přitom o přenos fyzikálních metod do inženýrské výuky studentů ČVUT.
V roce 2003 vstoupil ÚTEF do druhého roku svého života. Hlavními úkoly bylo doplnit a stabili-zovat
pracovní kolektiv, pokročit v budování laboratoří a zahájit přípravu na pedagogickou činnost. Program
vědecko-výzkumné činnosti ÚTEF v roce 2003 odpovídal programu obsaženému v návrhu na jeho
založení i profilu této činnosti, jak je definována v organizačním řádu ÚTEF. Byl přitom určo-ván
především mezinárodními projekty spolupráce ústavu s CERN a s SÚJV Dubna.

11.13.2

Hlavní činnost

Organizační a personální otázky
V průběhu roku 2003 kolektiv ÚTEF dosáhl plánovaného stavu. Celkově zaměstnanci ÚTEF napl-ňují
17,1 pracovních úvazků. Z toho 14,7 připadá na vědecko-výzkumné pracovníky a 2,4 na administrativní a pomocné technické pracovníky včetně úklidu. V souladu s organizačním řádem ÚTEF byla
ustanovena oddělení ÚTEF a jmenováni vedoucí těchto oddělení. Zástupcem ředitele byl s účinností od
1. 12. 2003 jmenován Ing. Ivan Štekl, CSc. Rozdělení pracovníků do oddělení je následující:
1. Oddělení fyzikálních experimentů (vedoucí Ing. Vladimír Linhart): Ing. Jiří Beneš, Ph.D., Ing.
Carlos Granja, Ph.D., RNDr. Jan Koníček, CSc., Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc., Ing. Ladislav
Vála, Ph.D.
2. Oddělení fyzikálních aplikací a technologií (vedoucí Ing. Jan Jakůbek, Ph.D.): Ing. Václav
Machek, CSc., Ing. Ibrahima Ndiaye, doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc., Ing. Daniel Vavřík,
Ph.D., Ing. Miloslav Vobecký, CSc.
3. Oddělení teorie a modelování (vedoucí Ing. Karel Smolek): Ing. Petr Beneš, Ing. Ivan Bědajánek,
prof. Ing. Peter Lichard, DrSc., RNDr. František Lehar, DrSc.
4. Oddělení elektroniky a softwaru (vedoucí Ing. Pavel Čermák): Ing. Tomáš Holý, Zdeněk
Vykydal, Ing. Josef Uher.
5. Oddělení správní a technické (vedoucí Ing. Ivan Štekl, CSc.): Marie Poppová, Jindřich
Rosenkranz, Elena Ryparová, Jiří Turek.
Věková skladba vědecko-výzkumných pracovníků ÚTEF byla v roce 2003 následující: 10 pracovníků (7,3 přepočteného úvazku) do 30 let, 2 pracovníci ve věku od 30 do 35 let, 1 pracovník
s úvazkem 0,4 ve věku 39 let, 2 pracovníci v rozmezí 40-50 let a 7 pracovníků (3,0 přepočteného
úvazku) ve věkové kategorii nad 60 let.
Budování laboratoří
Vedením ČVUT byla ústavu po jeho založení poskytnuta samostatná budova s užitnou plochou cca
560 m2, z toho cca 300 m2 tvoří laboratorní prostory. ÚTEF sídlí na adrese 128 00 Praha 2 Albertov, Horská 3a/22. Po celý rok probíhaly práce za účelem vybudování a uvedení základních
laboratoří ústavu do provozu. V průběhu roku 2003 byly dokončeny dvě laboratoře – spektroskopická a radiochemická. Dále byly vybudovány speciální čisté prostory pro testování detekčních
struktur v bezprašném prostředí (především pro potřeby experimentu ATLAS a programu vývoje
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nových typů detektorů). V současné době probíhají dokončovací práce na „radonové“ laboratoři.
Laboratoře byly vybaveny základními měřicími aparaturami.
Pedagogická činnost
V souladu s organizačním řádem věnoval kolektiv ÚTEF ČVUT kromě vědecké a výzkumné
činnosti velké úsilí i zahájení pedagogické činnosti. To spočívalo v přípravě magisterského studia
„Aplikovaná subatomová fyzika". Příprava tohoto studijního programu byla dokončena, byly
uzavřeny smlouvy s externími učiteli jak z ČVUT tak z MFF UK a z FzÚ AV ČR. Je připravena
žádost o akreditaci. Projekt byl podpořen grantem MŠMT pro léta 2003-05. Plánovaný začátek výuky je podzim 2004. Vedle toho se pracovníci ÚTEF v roce 2003 podíleli na výuce fyziky
v magisterských studijních programech na FJFI na základě smluv uzavřených mezi ÚTEF a FJFI
ČVUT. Byli také školiteli či garanty doktorského studia 10 doktorandů.
Další činnost kolektivu ÚTEF v pedagogické oblasti byla věnována přípravě přednášek pro seniory
(Univerzita třetího věku, přednášky „Tajemství mikrosvěta“ a „Jak se bádá v oblasti mikrosvěta u
nás a ve světě“). Tuto činnost ÚTEF podporuje také grant MŠMT. Přednášky byly připraveny a
jejich úvodní série bude pro „Univerzitu třetího věku“ přednesena v KD Opatov na Praze 4.
V rámci programu celoživotního vzdělávání byla zahájena i výuka práce s PC. Pracovníci ÚTEF
zorganizovali a zajistili kurzy pro začínající uživatele PC. Zájem přesahoval prostorové možnosti
ÚTEF a kurzy musely být tedy rozloženy do dvou dnů. Náklady kurzu jsou zčásti hrazeny jeho
účastníky. V roce 2003 absolvovalo 15 posluchačů. V roce 2004 budou kurzy pokračovat, a to jak
pro začínající, tak zřejmě i pro středně pokročilé uživatele PC (zpravidla absolventy kurzu ÚTEF).
Rada ÚTEF
Rada ÚTEF hrála významnou roli ve fázi formování ÚTEF, a to jak co do jeho vědeckého, tak
i pedagogického programu. V roce 2003 zasedala dvakrát, 14. února a 12. září 2003. Přestože je
Rada tvořena z větší části zahraničními profesory, zasedala vždy v téměř plném složení (chyběl
pouze jeden člen). Na prvním zasedání se zabývala jak organizačními otázkami, tak i vědeckovýzkumnou činností ústavu. Projednala a schválila zprávu o činnosti ústavu za rok 2002 i plán práce
na rok 2003. Na druhém zasedání se v souladu s organizačním řádem ústavu věnovala personálním
otázkám. Posoudila návrhy ředitele na jmenování zástupce ředitele a vedoucí oddělení ústavu,
vyslechla navržené kandidáty a doporučila jejich jmenování. Vedle toho vyslechla průběžnou
zprávu o činnosti ústavu v roce 2003 a návrh plánu práce ÚTEF pro rok 2004. Oba dokumenty
schválila. Na zasedáních se Rada také velmi podrobně zabývala přípravou akreditace magisterského
studia „Aplikovaná subatomová fyzika“. Projednala jeho náplň a vyjádřila souhlas s jeho konstrukcí
a obsahem. Členové Rady přitom přislíbili přispět k zajištění výuky, zejména způsobem výměny
studentů a pedagogů mezi ÚTEF a jejich mateřskými školami.

11.13.3

Vědecká a výzkumná činnost

Vědecký a výzkumný program v ÚTEF je ve směru základního i aplikovaného výzkumu defino-ván
s dlouhodobou perspektivou. Obsahově přísluší do výzkumných záměrů MSM 210000018
„Fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta“ a MSM 210000019 „Využití radionuklidů a
ionizujícího záření“, na jejichž řešení se ÚTEF ve spolupráci s fakultami ČVUT (FJFI, FSI a FD)
významnou měrou podílí. V roce 2003 vycházel z projektů, jež spadají do tří hlavních směrů:
(a) fyzika vysokých energií a vývoj odpovídajících detekčních systémů,
(b) neutrinová fyzika a fyzika atomového jádra,
(c) aplikovaná jaderná spektroskopie.

175

11. Fakulty a další součásti

V základním výzkumu jsou aktivity ÚTEF vázány především na smluvní spolupráci na projektu
ATLAS a s SÚJV Dubna. Za rok 2003 lze vědecké a výzkumné práce realizované v ÚTEF
sumarizovat následovně:
Fyziku vysokých energií představuje projekt ATLAS v CERN. Ten zahrnuje:
- aktivní účast na přípravě testování stripových detektorů SCTFWD části vnitřního detektoru
ATLAS (výstavba dvou speciálních čistých laboratoří, kompletace elektroniky, certifikace
pracoviště pro testy detektorů ATLAS SCT);
- dokončení návrhu a koordinace výroby částí mohutného neutronového stínění v dopředné
oblasti experimentu (pro české podniky byly zajištěny zakázky za cca 33 mil. Kč, udělena
cena rektora III. stupně za aplikaci výsledků výzkumu v praxi);
- teoretické studium procesů produkce párů kvarků top-antitop, který se zaměřil na jev
spinových korelací. Započaly i práce věnované fenomenologii srážek těžkých iontů.
U všech „ATLAS subprojektů“ jsou závazky definovány smluvně. Činnost na Atlasu byla
podpořena projektem MPO ČR č. RP-4210/69/96-2003.
V rámci projektů neutrinové fyziky byly v přímé mezinárodní spolupráci dokončeny detektory
NEMO (100Mo, 82Se, 106Cd – bezneutrinový dvojitý rozpad beta) a TGV (dvojitý rozpad beta 48Ca,
dvojitý elektronový záchyt 116Cd) s významnou účastí pracovníků ÚTEF. Oba detektory NEMO
i TGV jsou v podzemní laboratoři Fréjus (Francie). Projekt TGV je podpořen grantem GA ČR
č. 202/02/0157 a v rámci EU projektu "ILIAS" (Integrated Large Infrastructure for Astroparticle
Science) FP6-2002-596222/RII3-CT-2003505818.
Experiment Picasso. Tento projekt hledá „neutralino“ jako kandidáta na temnou hmotu vesmíru.
Jde o mezinárodní experiment, který je umístěn v podzemní laboratoři SNO (Sudbury Neutrino
Observatory, Kanada). Naše strana se při něm soustřeďuje na problematiku potlačení pozadí od
radonu a rychlých neutronů a v budoucnu na fyziku, kterou se experiment Picasso zabývá.
Studium struktury atomových jader. Práce na tomto projektu se v roce 2003 soustředily na analýzu
výsledků studia jádra 159Gd v experimentech provedených na reaktoru v Dubně, v ILL Grenoble
(precizní krystalový spektrometr GAMS2/3) a na tandemovém urychlovači TU a LMU v Mnichově
s pomocí reakcí (d,p) a (d,t).
Aplikovaný výzkum. V něm jde o aplikovanou spektrometrii záření alfa, záření X a neutronů
s důrazem na vývoj nových typů polovodičových detektorů. Činnost probíhá v koordinaci s projekty Medipix2 – „Vývoj pixelových detektorů pro detekci fotonů X – záření v medicíně“ a RD50 –
„Vývoj radiačně odolných polovodičových zařízení pro urychlovače s vysokou luminozitou“
(koordinováno prostřednictvím CERN) a s EU FP5 projektem "3D-Radiation Imaging Detectors"
č. G5RD-CT-2001-0536 (koordinováno Univerzitou v Glasgow). Celkově jde o tyto subprojekty:
- Vývoj metodik monitorování radonu s citlivostí kolem 30 mBq/m3 vzduchu.
- Metodický vývoj koincidenční spektrometrie záření gama pro aktivační analýzu.
- Testování pixelových detektorů Medipix 2 (nová generace detektorů jednotlivých X-fotonů s hustotou 256x256 pixel na 2 cm2).
- Rozvoj dynamické rentgenovské defektoskopie a rentgenovské tomografie.
- Vývoj metod zobrazování s pomocí neutronů (spolupráce s ÚJF AV ČR v Řeži u Prahy a s PSI
Villigen, Švýcarsko). Adaptace detektorů typu Medipix na polohově citlivé detektory jednotlivých
neutronů. Práce cílily k jejich použití pro neutronografii a neutronovou tomografii. Tyto výsledky
dosáhly špičkové světové úrovně.
- V rámci projektu RD50 pokračovalo studium radiačně poškozených křemíkových detektorů a detektorů ze směsných polovodičů GaAs, CdTe.
Výsledky vědecko-výzkumné činnosti v roce 2003 se promítly do publikačního výstupu
pracovníků ústavu za rok 2003, který je tvořen 32 publikacemi, z toho 12 prací bylo publikováno
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v recenzovaných mezinárodních časopisech, 17 jako příspěvky ve sbornících z konferencí (většinou
mezinárodních), 2 práce jako zprávy vydané v zahraničních organizacích a jeden odborný článek
v časopise „Pražská technika“. Kromě toho bylo 8 dalších prací připraveno k tisku v mezinárodních
recenzovaných časopisech. Tři pracovníci ÚTEF v roce 2003 dokončili a pod vedením školitelů
z ÚTEF úspěšně obhájili doktorské disertační práce. Na projektech řešených v ÚTEF byla obhájena
jedna diplomová práce a jedna habilitační práce. Dva mladí pracovníci ÚTEF připravili 2 nové
projekty, které byly na léta 2004-06 přijaty v GA ČR. 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 a působili i v odborných komisích fakult ČVUT a AV
ČR.
Pozitivní stránkou vědecké činnosti byla rozsáhlá spolupráce jak se zahraničními institucemi, tak i s
domácími pracovišti, ať už z vysokých škol (ČVUT, UK) či z AV ČR. Ústav navštívilo v roce 2003
asi 25 vědeckých spolupracovníků z Evropy (Švédsko, Finsko, Rusko, Itálie, Německo, Slovensko)
a ze Severní Ameriky. Řada z nich vystoupila na seminářích ÚTEF, které jsou pořádány týdně
společně s ÚJF AV ČR. V roce 2003 jich proběhlo celkem 31 za obvyklé účasti cca 20 posluchačů.
Celkově byla činnost ÚTEF v roce 2003 podpořena v rámci 9 projektů přijatých u externích
grantových agentur, a to dohromady částkou zhruba 5 876 tis. Kč.

11.13.4

Zahraniční styky

Všechny vědecko-výzkumné projekty jsou řešeny v mezinárodní spolupráci. Jde hlavně o výše
uvedené projekty ATLAS na LHC, RD50 a Medipix řešené ve spolupráci s CERN a o projekty
spolupráce se SÚJV Dubna. Další zahraniční styky vycházejí z dlouhodobých vědeckých kontaktů
vedoucích pracovníků ÚTEF a v roce 2003 byly postaveny především na následujících konkrétních
vědeckých vazbách:
- Běžící mezinárodní projekt EU FP5 "3D-RID" č. G5RD-CT-2001-00536 (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.
- Působení vedoucích pracovníků ústavu ve vědeckých a organizačních výborech šesti mezinárodních vědeckých konferencí (Medex, 7.–11. 2003, Praha; 5th IWoRID, 7.–11. 9. 2003, Riga,
Lotyšsko; "8th ICATPP Conference on Astroparticle, Particle, Space Physics, Detectors and
Medical Physics Applications", 6.–10. 10. 2003, Como, Itálie; celosvětová konference IEEE
2003 NSS/MIC/RTSD Portland, Oregon, 19.–25. 10. 2003, USA; "6th IWORID", 25.–29. 7.
2004, Glasgow, Scotland, UK; celosvětová konference IEEE NSS 2004, 16.–22. 10. 2004,
Rome, Itálie.
K prohloubení kontaktů se zahraničím přispívá i to, že Rada ústavu je vedle 4 členů z domácích
institucí tvořena 4 profesory ze zahraničních universit (Freiburg, Glasgow, Montreal, KTH
Stockholm). Konkrétní spolupráce se zahraničními pracovišti se realizuje formou společného
využívání přístrojového vybavení a pobyty zahraničních pracovníků v ÚTEF stejně jako pobyty
pracovníků ÚTEF v zahraničí.
Významnou poctou byla skutečnost, že poster Jakůbek, J.; Pospíšil, S.; Uher, J.; Vacík, J.; Vavřík, D.:
“Single Neutron Pixel – Detector Based on Medipix-1 Device”, Contribution to the Nuclear Science
Symposium IEEE 2003, 20–24th October 2003, Portland, Oregon, USA, p. 87, byl vy-hodnocen mezi
nejlepšími postery této konference. Šlo o výběr mezi cca 350 postery, předání ceny proběhlo v
přítomnosti zhruba 1 000 účastníků konference. To přivedlo k přednesení přednášky S. Pospíšila
"Detection of neutrons by silicon detectors" ve SLAC, 27.10.2003, Stanford, California, USA.
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11.13.5

Hlavní úkoly pro rok 2004

Z hlediska organizační práce jsou před ústavem v roce 2004 tyto úkoly:
- Dobudovat a doplnit základní technologické vybavení laboratoří ÚTEF. Nárůst pracovních
kapacit se předpokládá jen v rámci zvýšení úvazků stávajících pracovníků.
- Příprava výzkumných záměrů (VZ) na období 2005-10. Ústav připravuje svůj hlavní záměr
„Fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta“, který bude pokračováním experimentální
části dosavadního VZ MSM 210000018. Asi třetinovou pracovní kapacitou ústav spolupracuje s FJFI ČVUT na přípravě VZ „Aplikace ionizujícího záření“, jenž by měl být
pokračováním dosavadního VZ MSM 210000019.
Vědecko-výzkumná činnost v ÚTEF ČVUT je plánována s dlouhodobou perspektivou. Nepřed-pokládá
se tedy, že v roce 2004 dozná zásadních změn. Bude nadále postavena na stávajících projektech
základního výzkumu, které spadají tematicky pod řešení VZ MSM210000018: Atlas na LHC, D0,
neutrinová fyzika (Nemo, TGV), experiment Picasso, studium struktury atomových jader. K
projektu ATLAS i ke spolupráci se SÚJV jsou závazky ÚTEF definovány smluvně (dohody
podepsané rektorem ČVUT). Smluvní zapojení do neurychlovačového experimentu Picasso je
připraveno. Nově bude vědecko-výzkumný program ÚTEF rozšířen pouze ve směru pozemního
astrofyzikálního výzkumu. Ve spolupráci s univerzitou v Albertě půjde o rozšíření mezinárodního
systému pozemních stanic k detekci spršek ultraenergetických částic kosmického záření (projekt
ALTA/NALTA) i na území ČR. V aplikovaném výzkumu půjde v roce 2004 o pokračování výzkumu
v rámci VZ MSM210000019: Vývoj polohově citlivých (pixelových) detektorů jednotlivých fotonů
a neutronů, neutronografie a neutronová tomografie, XRDD, problematika radonu, CIAA, vývoj
radiačně odolných detektorů a studium vlastností nových typů detektorů (např. GaAs, CdTe).
Důležitým úkolem v roce 2004 bude práce na přípravě nového EU projektu, a to ve spolupráci
s dosavadními EU partnery. Veškerá vědecko-výzkumná činnost bude nadále pokračovat ve spolupráci s výše uváděnými dlouholetými zahraničními partnery (CERN, Freiburg, SÚJV Dubna,
Montreal, Glasgow, Mnichov atd.).
Všechny projekty řešené v ÚTEF jsou podporovány externími grantovými agenturami. V roce 2004
jde celkem o 13 přijatých grantových projektů pracovníků ÚTEF. Před dvěma mladými pracovníky
ústavu stojí úkol dokončit a obhájit doktorské práce. Předpokládá se, že v roce 2004 budou v ÚTEF
přijati první zahraniční vědečtí stážisté a stipendisté. Informace o vědecké činnosti ÚTEF jsou k nalezení na web stranách ústavu http://www.utef.cvut.cz/cz/vyzkum/index.html.
V pedagogické činnosti se pro rok 2004 připravuje:
- Zahájení procesu akreditace magisterského studijního programu „Aplikovaná subatomová fyzika" (konec března 2004).
- Zahájení vlastní výuky (v případě úspěšné akreditace - říjen 2004).
- Pokračování pedagogických aktivit na poli celoživotního vzdělávání (Univerzita třetího
věku, výuka práce s PC).
Rozvoj pedagogické činnosti ÚTEF je dlouhodobě podporován v rámci dvou grantových pro-jektů
přijatých MŠMT ČR. Informace o pedagogické činnosti ÚTEF jsou k nalezení na web stranách
ústavu http://www.utef.cvut.cz/cz/vyuka/index.html.
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11.14

Centrum pro radiochemii a radiační chemii

11.14.1

Koncepce a rozvoj

Centrum pro radiochemii a radiační chemii Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen
CRRC) bylo zřízeno příkazem rektora k 1. lednu 2003, činnost v plném rozsahu však zahájilo až po
definitivním schválení rozpočtu (na přelomu května a června 2003). CRRC je vědeckopedagogickým pracovištěm, jehož primárním cílem je udržet kontinuitu a zajistit další rozvoj výzkumu a vývoje v oblasti radiochemie a radiační chemie na ČVUT. Výzkumné centrum je zaměřeno zejména na provádění experimentálních prací směrovaných ke konkrétním aplikačním výstupům, významná část prací má však charakter základního výzkumu. Svým výzkumným profilem je
CRRC dceřinou organizací katedry jaderné chemie (KJCH) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské
(FJFI). V souladu se statutem Výzkumných center ČVUT je jedním z cílů CRRC vytvořit
podmínky pro realizaci tvůrčích záměrů významných vědeckých osobností jak z řad ČVUT, tak
spolupracujících českých i zahraničních institucí.
Činnost CRRC je směrována zejména do následujících oblastí:
A.
Výzkum a vývoj v celé oblasti radiochemie a radiační chemie zaměřený zejména na:
• studium chování radionuklidů v životním prostředí;
• vývoj pokročilých metod a materiálů pro zpracování radioaktivních odpadů;
• vývoj radioanalytických metod využívajících nových separačních principů;
• základní výzkum pro vývoj nových radiačně chemických technologií;
• další úkoly tak, jak budou vycházet z navázaných spoluprácí s domácími i zahraničními pracovišti.
B.
Podíl na výuce akreditovaných magisterských a doktorských studijních programů.
C.
Výchova nové generace vědecko-pedagogických pracovníků, a to zejména:
• zapojováním čerstvých absolventů doktorského studia do výzkumné i pedagogické činnosti
CRRC;
• zvyšováním kvalifikace mladých pracovníků CRRC formou zahraničních stáží;
• přímou spoluprací se zahraničními pracovníky zapojovanými do práce CRRC v rámci dlouhodobých stáží.
D. Provoz radiochemických a radiačně chemických laboratoří s celoškolskou využitelností.
Hlavními cíli činnosti CRRC v roce 2003 bylo vytvořit technicko-organizační předpoklady
existence pracoviště, zformovat kolektiv pracovníků a zahájit vlastní výzkumnou činnost. Dosažení
těchto cílů bylo zkomplikováno výraznou redukcí původního rozpočtu (v roce 2003 vyčlenilo
ČVUT na provoz Centra celkem 1 493 tis. Kč). Pro činnost CRRC byly vyčleněny prostory
v budově FJFI v Břehové 7 (celkem 173 m2 laboratoří a pracoven), které Centrum na základě
dohody s FJFI užívá i s původním vybavením, část chodby byla upravena na seminární místnost
CRRC. Ke konci roku 2003 mělo Centrum celkem 8 pracovníků (celkový přepočtený počet úvazků
3,8), z nichž 5 (celkový přepočtený počet úvazků 2,7) je mladších 30 let. Administrativní agendu
Centra zajišťuje na poloviční úvazek jedna z postgraduálních studentek. Koncem roku 2003 byly
zprovozněny webové stránky na adrese http://crrc.cvut.cz.

11.14.2

Pedagogická činnost

Ačkoliv hlavní oblastí činnosti CRRC je vědecko-výzkumná práce, zapojilo se Centrum ihned po
svém vzniku i do činnosti pedagogické, a to v následujících dvou oblastech:
• podíl na zajištění chodu radiochemického praktika,
• podíl na výuce magisterských a doktorských studijních programů.
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Na vedení radiochemického praktika KJCH FJFI se pracovníci CRRC podíleli společně s dalšími
pracovníky katedry. Frekventanty praktika jsou kromě studentů ČVUT i studenti oboru radiochemie
Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. V roce 2003 pracovali v rámci svých ročníkových
a diplomových projektů na výzkumných úkolech CRRC dva studenti magisterského studia, své
doktorské práce na projektech Centra vypracovávalo pět studentů doktorského studia.

11.14.3

Vědecká a výzkumná činnost

I přes snížený rozpočet a stav pracovníků zahájilo CRRC v roce 2003 řešení celkem osmi výzkumných témat:
• „Separation of radionuclides from complex waste matrices" – mezinárodní projekt
No. 12433/R0 koordinovaný Mezinárodní agenturou pro atomovou energii se sídlem ve
Vídni (MAAE).
• „Partitioning of minor actinides from high active wastes issuing the reprocessing of spent
nuclear fuels (EUROPART)“ – integrovaný projekt č. FP6-508854 v 6. RP EU.
• Vývoj metodiky pro stanovení I-129 v životním prostředí a odpadech jaderných elektráren.
• Vývoj pevných extrahentů pro radiochemickou aktivační analýzu (grant GAČR pro roky
2004-2006).
• Studium sorpčních interakcí v systému úložiště vyhořelého jaderného paliva : „bentonit –
magnetit - vybrané štěpné produkty“ a popis interakcí pomocí povrchově komplexačních
modelů.
• „Teoretické aspekty vývoje pokročilých metod hodnocení bariérových materiálů“ – projekt
podaný pro roky 2004-2006 ke GAČR.
• „Research in Actinide Chemistry (ACTINET)“ – Network of Excellence v 6. RP EU.
• Studium vlivu vybraných modifikátorů na radiační odstranění polutantů z vodného
prostředí.
• Konkrétní výstupy řešení v roce 2003 rozdělit do dvou skupin:
• publikační výstupy,
• grantové přihlášky.
Výsledky vědecko-výzkumné práce zaměstnanců CRRC byly v roce 2003 zveřejněny v celkem 25
(13) publikacích, z toho v 1 (0) kapitole v monografii, 6 (1) pracích v mezinárodních odborných
časopisech, 7 (4) příspěvcích na mezinárodních konferencích publikovaných v plném znění a 5 (5)
příspěvcích publikovaných pouze ve formě abstraktu, 1 (0) příspěvku na Workshopu ČVUT a 5 (3)
výzkumných zprávách. Vzhledem k návaznosti činnosti některých pracovníků CRRC na jejich
předchozí činnost na KJCH zahrnují tyto počty i práce vypracované na KJCH, které vyšly až v roce
2003, ačkoliv byly do tisku předány před vznikem CRRC. Čísla uvedená v závorkách představují
publikační výstupy vzniklé (nebo alespoň dokončené) během roku 2003 již v CRRC.
V průběhu roku 2003 vypracovali pracovníci CRRC celkem 7 grantových přihlášek, které podali ke
třem různým grantovým agenturám – na každého fyzického tvůrčího pracovníka CRRC (bez ohledu
na velikost jeho úvazku v Centru) tedy připadala jedna podaná grantová přihláška. Počet
a úspěšnost podaných grantových přihlášek je zjevně největším úspěchem Centra v roce 2003. Od
1. ledna 2004 je CRRC členem mezinárodního řešitelského kolektivu projektu 6. RP EUROPART,
ze čtyř grantových přihlášek podaných ke GA ČR byly dvě úspěšné. Výběrové řízení MPO ČR,
kam CRRC podalo další dvě grantové přihlášky, není dosud uzavřeno, oba návrhy postoupily do
užšího výběru.
Pro rok 2004 získalo (prozatím) CRRC od externích organizací podporu v celkové výši 1 700 tis.
Kč, což je více, než celková podpora jeho činnosti z rozpočtu ČVUT v roce 2003.
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11.14.4

Zahraniční styky

Zahraniční styky CRRC jsou realizovány v následujících rovinách:
A.
Vysílání pracovníků Centra na zahraniční stáže:
• Summer School 2003, Actinide Science and Applications (Karlsruhe, SRN, 2 pracovníci,
hrazeno přijímající stranou).
• Nuclides Net (Karlsruhe, SRN, 1 pracovník, hrazeno přijímající stranou).
B.
Pracovní pobyty zahraničních partnerů v CRRC:
• Prof. Francis Livens, ředitel Centre for Radiochemistry Research, univerzita v Manchesteru,
UK.
C. (Spolu)pořádání mezinárodních konferencí a seminářů, práce v mezinárodních poradních výborech:
• Viz kapitola 12.1.1.
D.
Účast pracovníků CRRC na mezinárodních konferencích:
• SIS´03 – Separation of Ionic Solutes, Podbanské, Slovensko, září 2003.
• Migration ´03, Gyeongju, Korea, září 2003.
• Prague 2003 - Sixth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States, 1.–
4. září 2003, Praha.
E.
Zapojení pracovníků CRRC do práce mezinárodních nevládních organizací:
• Working Party for Nuclear and Radiochemistry (WPNRC) Federace evropských chemických společností.
F.
Dvoustranné spolupráce:
• Department of Radiochemistry, Veszprém University, Maďarsko.
• Centre for Radiochemistry Research, Universita v Manchesteru, UK.

11.14.5

Hlavní úkoly pro rok 2004

Hlavním cílem pro rok 2004 je stabilizovat celou činnost CRRC a výrazně se zaměřit na vlastní
vědecko-výzkumnou činnost a prezentaci dosažených výsledků.
•
•
•

•
•

V oblasti organizačně–technické bude hlavní snaha zaměřena na přiblížení personálního
obsazení a rozpočtu CRRC původní představě definované v projektu Centra.
V oblasti pedagogické bude prioritou zvýšení počtu doktorandů a diplomantů podílejících se
na řešení výzkumných projektů Centra.
V oblasti vědecko-výzkumné práce bude pozornost soustředěna zejména na řešení již získaných grantových projektů, další grantové přihlášky budou podány. Zároveň bude rozvíjena
činnost v oblastech, které jsou obsahem podílu CRRC na návrzích výzkumných záměrů
ČVUT pro léta 2005-2010.
V oblasti mezinárodní spolupráce je prioritami aktivní zapojení do všech řešených mezinárodních projektů a úspěšná prezentace výsledků práce CRRC na konferenci NRC6 – the 6th
Conference on Nuclear– and Radiochemistry (Aachen, SRN, září 2004).
V oblasti prezentační je dalšími cíli spoluorganizátorství semináře „LSC in Radiochemistry
and Environmental Sciences“ (květen 2004, Praha) a prezentace výsledků na 56. Sjezdu
chemických společností (září 2004, Ostrava).
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11.15

Útvar výstavby a investiční činnosti

V květnu roku 2003 byl transformován odbor výstavby na Útvar výstavby a investiční činnosti
ČVUT (dále jen ÚVIČ).
Úkolem tohoto útvaru je zajištění jednotné a efektivní koncepce a realizace výstavby a in-vestičního
rozvoje ČVUT. Významným úkolem tohoto útvaru bylo zpracování Programu 233 320 – Rozvoj a
obnova materiálně – technické základny ČVUT v letech 2003–2007. Tento materiál byl schválen
AS ČVUT dne 23. 4. 2003 a předán na MŠMT. V srpnu 2003 bylo ČVUT první a jedinou vysokou
školou, která měla program schválený.
Investiční akce roku 2003
Ihned v září 2003 byla vypsána výběrová řízení na všechny akce, které byly plánované realizovat
v tomto roce. Realizace akcí, které nebylo možné z časových důvodů (termín schválení programu
233320) dokončit v roce 2003, pokračují v roce 2004 a v souladu s upraveným časovým harmonogramem byly ve spolupráci s MŠMT přesunuty i dotační prostředky.
Podrobnosti k činnosti ÚVIČ jsou uvedeny v kapitole 14.
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12.

Další aktivity ČVUT

12.1. Přehled významných konferencí, seminářů, výstav a veletrhů
Fakulta stavební pořádala (podílela se) v roce 2003 následující konference a semináře:
• Zahraniční semináře, týkající se provozování fyzikálního modelu MOCK-UP-CZ,
30.–31. 1. 2003, 25.–26. 8. 2003, 21.–22. 10. 2003, 16.–17. 12. 2003 (pořadatel: Centrum
expe-rimentální geotechniky).
• Konference Mathematical and Computer Modeling in Science and Engineering,
27.–30. 1. 2003 (hlavní pořadatel: katedra matematiky).
• Seminář Ekonomické hodnocení silničních staveb s využitím modelu HDM-4, 12. 2. 2003
(spolupořadatel: katedra silničních staveb).
• Konference Průmyslové podlahy 2003, 13. 2. 2003 (pořadatel: katedra technologie staveb).
• Seminář numerické matematiky, 17.–18. 2. 2003.
• Seminář Průmyslové a dekorativní podlahy Acolan, 11. 3. 2003 (pořadatel: katedra technologie staveb).
• Konference Projektování silnic a dálnic, 10. 4. 2003 (spolupořadatel: katedra silničních
staveb).
• Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie – Brno 2003, pravidelný odborný seminář
při dubnovém stavebním veletrhu v Brně, cca 90 účastníků (odb. garant doc. Procházka,
CSc., z katedry speciální geodézie).
• Konference Mosty 2003, 16.–17. 4. 2003 (spolupořadatel: katedra betonových konstrukcí
a mostů).
• 11. konference v matematice technických vysokých škol, 7.–9. 6. 2003.
• Seminář Problematika návrhu a výstavby sypaných hrází protipovodňové ochrany,
10. 6. 2003 (pořadatel: katedra geotechniky).
• XIII. evropská konference mechaniky zemin a geotechnického inženýrství, 25.–28. 8. 2003
(pořadatel: katedra geotechniky, přes 600 zahraničních účastníků, 40 zahraničních vystavovatelů).
• 3. vědecká konference Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, 11.–12. 9. 2003
(významný podíl katedry betonových konstrukcí a mostů).
• Seminář Energetický audit budov konaný 16. 9. 2003, zúčastnilo se více než 30 odborníků
z praxe (garant: katedra technických zařízení budov ve spolupráci s Pražskou teplárenskou).
• Konference Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ, 17.–18. 9. 2003 (pořadatel: katedra
mapování a kartografie).
• Konference Ocelové konstrukce a mosty 2003, 17.–21. 9. 2003 (pořadatel: katedra ocelových konstrukcí).
• Konference Software a algoritmy numerické matematiky ,03, 19.–23. 9. 2003 (hlavní pořadatel: katedra matematiky).
• Konference Fibre Concrete and High Performance Concrete 2003, 24.–26. 9. 2003 (spolupořadatel: katedra betonových konstrukcí a mostů).
• Mezinárodní seminář Workshop COST A 17, 26.–28. 9. 2003, 40 účastníků z 15 zemí
(pořadatel: katedra ekonomiky a řízení stavebnictví).
• Seminář Infrastrukturní modely BOT, obchodní management a controlling, 3. 10. 2003 (garant: katedra ekonomiky a řízení stavebnictví – doc. Ing. Jelen, CSc., Ing. A. Tomek, CSc.).
• Seminář EUROCODE 2, 20. 10. 2003 (spolupořadatel: katedra betonových konstrukcí
a mostů).
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•
•
•
•
•
•

Seminář Styčníky ocelových konstrukcí, 6. 11. 2003 (pořadatel: katedra ocelových konstrukcí).
Vědecký seminář Geomonitoring – v rámci projektu GA č. 103/01/1045, 12. 11. 2003 (pořadatel: katedra geotechniky).
Seminář Smluvní vztahy a řešení sporů ve výstavbě, 13. 11. 2003 (spoluorganizátor: katedra
ekonomiky a řízení stavebnictví).
Workshop 2003 Extrémní hydrologické jevy v povodích, 23. 11. 2003 (spolupořadatel: katedra hydromeliorací).
Konference Betonářské dny 2003, 3.–4. 12. 2003 (spolupořadatel: katedra betonových konstrukcí a mostů).
Semináře ČAIG, pořádané pravidelně každý měsíc (pořadatel: katedra geotechniky).

Fakulta strojní pořádala (podílela se) v roce 2003 následující konference, semináře, výstavy
a veletrhy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Odborný mezinárodní seminář Energy Environment at Sustainable Development, the NAS –
EnerBuild RTD, 27. a 28. 1. 2003, Praha.
Odborný seminář Každý výrobek s průkazem totožnosti, 27. 2. 2003, Praha.
4. mezinárodní konference Plasty – konstrukční materiály, 12.–13. 3. 2003, Praha.
5th European Conference on TURBOMACHINERY – Fluid Dynamics and Thermodynamics,
18.–21. 3. 2003, Praha.
Konference v rámci doprovodného programu veletrhů měřicí, regulační a řídicí techniky
PRAGOREGULA 2003 a elektrotechniky EL-EXPO 2003, 25. 3. 2003, Praha.
2. veletrh strojírenských technologií MACH 2003 a 2. veletrh povrchových úprav, finálních
technologií a obalové techniky FINET 2003, 13.–15. 5. 2003, Praha.
13th International Symposium MOTOR SYMPO ’03, 11.–12. 6. 2003, Brno.
Summer Workshop of Applied Mechanics, červen 2003, Praha.
Mezinárodní konference SmiRT 17 (Structural Mechanics in Reactor Technology),
17.–23. 8. 2003, Praha.
2. mezinárodní kongres ICPM – Precision Machining 2003, 3.–6. 9. 2003, Praha.
44. konference kateder částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí, 9.–10. 9. 2003,
Praha.
Odborný mezinárodní seminář Education in Sustainability for Engineers and Technologists,
15.–16. 9. 2003, Praha.
Mezinárodní strojírenský veletrh Brno, 15.–19. 9. 2003, Brno.
4. mezinárodní konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků, tematicky zaměřené na Role strategického řízení ve strojírenských podnicích, doprovodný program MSV Brno 2003, 16. 9. 2003, Brno.
Konference Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a zařízení, září 2003, Praha.
Mezinárodní konference Developments in e-Learning DEL 2003, září 2003, Praha.
14. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH – Salon inovací a investic, 23.–27. 9. 2003,
Praha.
Odborný seminář Centrum leteckého a kosmického výzkumu CLKV 2003, 15.–16. 10. 2003,
Praha.
Odborný seminář Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství,
26. 11. 2003, Praha.
Odborný seminář Ekonomická výroba pneumatické energie, 4. 11. 2003, Praha.

12. Další aktivity ČVUT

•

INOVACE 2003 – Týden vědy, výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 2003, 2.–5. 12. 2003, Praha,
10. ročník mezinárodního veletrhu invencí a inovací, 10. mezinárodní sympozium
INOVACE.

Fakulta elektrotechnická pořádala (podílela se) v roce 2003 následující mezinárodní konference a semináře:
• Virtual Exchange by Linking Laboratories, 30. 1. 2003, 20 účastníků.
• Computer Vision Winter Workshop 2003, 2.–6. 2. 2003, 45 účastníků.
• Intelligent and Adaptive Systems in Medicine, 31. 3.–1. 4. 2003, 40 účastníků.
• Pattern Recognition and Computer Vision Colloquium, 10. 4. 2003, 35 účastníků.
• Konference FELAPO, 24.–27. 4. 2003, 28 účastníků. Setkání vedení fakult elektrotechnického a příbuzného zaměření v ČR a SR. Na konferenci projednány závažné problémy spojené s vědeckou, pedagogickou i jinou činností fakult. V rámci konference
proběhl slavnostní akt, kdy Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř předali v Divadle Járy Cimrmana do rukou děkana Vladimíra Kučery píseň Elektrický valčík jako hymnu Fakulty
elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.
• Workshop K13133, 30. 4.–2. 5. 2003, 6 účastníků.
• Poster 2003, 21.–23. 5. 2003, 63 účastníků.
• On-line workshop Measurement of Speech and Audio Quality in Networks 2003,
12. 5. 2003.
• Nanotechnologie pro elektroniku a elektromechanické systémy, 5. 6. 2003, 44 účastníků.
• 3rd International/Central and Eastern European Conference on Multi-Agent Systems,
16.–18. 6. 2003, 85 účastníků.
• JADE tutoriál, 19. 6. 2003, 12 účastníků.
• Letní škola K 13138, 23.–25. 6. 2003, 25 účastníků.
• Presenting and Exploring Heritage on the Web, 1. 9. 2003, 30 účastníků.
• Multikonference DEXA (14th International Conference on Database and Expert Systems
Applications, DEXA 2003; 5th International Conference on Data Warehousing and
Knowledge Discovery, DaWaK 2003; 4th International Conference on Electronic Commerce
and Web Technologies, EC-Web 2003; 2nd International Conference on Electronic
Government, EGOV 2003; 1st International Conference on Industrial Applications of
Holonic and Multi-Agent Systems, HoloMAS 2003), 1.–5. 9. 2003, 500 účastníků.
Konference prezentovala výsledky výzkumu a praktických aplikací v oblasti expertních
systémů, datových skladů, elektronického obchodování, webových technologií a „e-Government“. V rámci konference bylo uspořádáno 14 specializovaných seminářů v předmětných oblastech výzkumu.
• JADE tutoriál, 5. 9. 2003, 12 účastníků.
• IWSSUP 2003, 9.–12. 9. 2003, 8 účastníků.
• XI. International Symposium on Electric Machinery, 10.–11. 9. 2003, 35 účastníků.
• Workshop on Circuit Theory, Signal Processing, and Applications, 11.–13. 9. 2003,
12 účastníků.
• Diagnostics and Quality Control in Electrical Engineering, 17.–19. 9. 2003, 15 účastníků.
• Pattern Recognition and Computer Vision Colloquium, 18. 9. 2003, 40 účastníků.
• 11. setkání absolventů ELEKTRA, 19.–21. 9. 2003, 70 účastníků.
• Konference COST273 Towards Mobile Broadband Multimedia Network, 24.–26. 9. 2003,
130 účastníků. Konference zaměřena na problematiku výzkumu modulací, kódování
a algoritmů zpracovaní signálů fyzické vrstvy mobilních digitálních komunikačních
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

systémů, problematiku modelování komunikačního kanálu a problematiku síťové vrstvy mobilních systémů. Účastníci byli z Evropy, USA a z Japonska.
EWW, 1.–5. 10. 2003.
dMath – Building a European Database of Mathematical eLearning Modules,
3.–5. 10. 2003, 12 účastníků.
Podzimní škola K 13102, 26.–31. 10. 2003, 55 účastníků.
Web v medicíně, 5. 11. 2003, 40 účastníků.
Invence 2003, 5.–7. 11. 2003, 46 účastníků.
Student 2003, 6.–8. 2003, 6 účastníků.
Linear Matrix Inequalities, 10.–14. 11. 2003, 25 účastníků.
Polynomial Day, 24. 11. 2004, 50 účastníků.
CNVD, 27.–30. 11. 2003, 40 účastníků.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská pořádala (podílela se) v roce 2003 následující konference, semináře, vědecká setkání a kurzy:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

186

12th International Student Winter School on Mathematical Physics, Horní Polubný,
26. 1.–1. 2. 2003, 38 účastníků (organizovali: prof. Tolar, doc. Chadzitaskos ve spolupráci
s University of Bialystok, Polsko).
11th European Conference on Integrated Optics ECIO'03 with Technical Exhibition,
2.–4. 4. 2003, Prague, Czech Republic (spoluorganizátorem: Dr. Ivan Richter – local Organizing Committee).
11th International Workshop on Optical Waveguide Theory and Numerical Modelling
OWTNM, 4.–5. 4. 2003, Praha (hlavním organizátorem: Dr. Ivan Richter).
12th International Colloquium QUANTUM GROUPS and INTEGRABLE SYSTEMS,
11.–14. 6. 2003, 50 účastníků, Praha (předseda organizačního výboru prof. Burdík).
Second International Conference EDEM 2003, Bordeaux, 29. 6.–2. 7. 2003, 130 účastníků
(prof. Nedbal – člen Scientific Committee).
International Workshop FRACTOGRAPHY, Event n°267 of the European Federation of
Corrosion, Bordeaux, 3. 7. 2003, 80 účastníků (spoluorganizátor a člen výboru prof.
Nedbal).
Laser-Generated and Other Laboratory X-Ray and EUV Sources, Optics and Applications,
Conference 5196, The International Symposium on Optical Science and Technology, SPIE's
48th Annual Meeting, 3.–8. 8. 2003, San Diego, USA (členem programového výboru doc.
Ladislav Pína).
Laser beam shaping IV, Conference 5175, The International Symposium on Optical Science
and Technology, SPIE's 48th Annual Meeting, 3.–8. 8. 2003, San Diego, USA. Dr. Ivan
Richter byl členem programového výboru a podílel se na přípravě konference.
8th Conference on Methods and Applications of Fluorescence: Spectroscopy, Imaging and
Probes, 24.–27. 8. 2003, Praha, 300 účastníků z celého světa (místopředseda organizačního
výboru doc. Vlastimil Fidler).
9th International Symposium on Physics of Materials – ISPMA 9, Praha, 1.–4. 9. 2003,
120 účastníků (člen organizačního výboru mezinárodní konference doc. Karlík).
5th European Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation
(LumDeTr 2003), Praha, 1.–5. 9. 2003, cca 200 účastníků.
Mezinárodní workshop Ultrashort-pulse Laser Plasma Interactions, FJFI ČVUT, Praha
24.–27. 9. 2003, 46 účastníků, 30 zahraničních (pořádala skupina Výzkumného centra
laserového plazmatu na KFE FJFI, předseda organizačního výboru doc. J. Limpouch).

12. Další aktivity ČVUT

•
•

•

Letní škola vakuové techniky 2003 – Analytické metody povrchu a rozhraní,
26.–29. 9. 2003, cca 55 účastníků, Horská Kvilda (člen organizačního výboru prof. Jaroslav
Král).
International Laser Ranging Service Technical Workshop, Koetzting, Germany,
28.–31. 10. 2003 (pořadatel: Federal Agency for Cartography and Geodesy,
Frankfurt am Main, Germany členem organizačního výboru a předsedajícím sekce "System
Calibration" prof. Ivan Procházka).
FRACTOGRAPHY 2003, 9.–12. 11. 2003, cca 100 účastníků, Stará Lesná, Slovensko
(členové programového výboru mezinárodní konference Ing. Siegl, doc. Kunz a doc. Oliva).

Fakulta architektury pořádala (podílela se) v roce 2003 následující konference a semináře:
•
•

Mezinárodní konference Město, venkovský prostor a krajina (dnes již tradiční konference
pořádaná Ústavem urbanismu od roku 2000–2003).
Mezinárodní konference Industriální stopy o záchraně a novém využití průmyslového dědictví (ve spolupráci s VCPD).

Fakulta dopravní pořádala (podílela se) v roce 2003 následující konference a semináře:
•
•
•

•
•
•
•

Rok 2003 byl významný oslavami 10. výročí založení Fakulty dopravní ČVUT. K tomuto
výročí byly uspořádány akce, které měly velký vliv na četnost mezinárodních aktivit.
Organizace konference Doprava a její společenská efektivnost, 14. 4. 2003, která má velkou
odezvu mezi odborníky z technické praxe.
Mezinárodní vědecká konference Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí,
26.–27. 5. 2003, konala se pod záštitou prof. Ing. Jiřího Witzanyho, DrSc., rektora ČVUT,
a Ing. Milana Šimonovského, ministra dopravy vlády ČR. Konference se zúčastnili významní evropští odborníci v oboru dopravy a telekomunikací, např. Léon Rothkrantz – Holandsko, Riccardo Riva – Itálie, Reinhart Kuehne, Wolfgang H. Steinecke – SRN, Tatiana
Čorejová – Slovensko, Radoslaw Mazurkiewisz – Polsko.
Spoluúčast na zajištění mezinárodního odborného semináře Nové trendy v civilním letectví,
10.–11. září 2003, Brno.
The 3rd International Seminar on Microsleeps-reliability of Driver-car Interactions,
1.–2. 10. 2003.
Uspořádání 5 th COST 276 Workshop, 2.–3. 10. 2003, Praha.
Série přednášek prof. G. J. Kliera (State University of New York, Binghamton N. Y.)
týkající se neurčitosti v obecné teorii systémů /ve spolupráci s Čes. společností pro informatiku a kybernetiku/.

Kloknerův ústav pořádal (podílel se) v roce 2003 následující konference a semináře:
V rámci odborných aktivit se vědečtí pracovníci Kloknerova ústavu podíleli (jako členové organizačního nebo vědeckého výboru) na pořádání těchto konferencí:
• Mezinárodní konference Sanácia staveb a pamiatková starostlivosť, 30.–31. 1. 2003, Košice.
• Mezinárodní konference Zastřešení budov, 20. 3. 2003, Brno.
• 2. konference a ECSN Workshop Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí
2003 – betony definovaných vlastností, 1.–2. 4. 2003, Praha.
• Mezinárodní symposium Sanace betonových konstrukcí, 15.–16. 5. 2003, Brno.
• 2. mezinárodní konference DYNWIND, 19.–22. 5. 2003, Tály, Slovensko.
• 22. mezinárodní konference Reinforced Plastics, 20.–22. 5. 2003, Karlovy Vary.
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XVII. mezinárodní konference SMiRT (Structural Mechanics in Reactor Technology),
17.–22. 8. 2003, Praha.
2. mezinárodní symposium Fibre Concrete & High Performance Concrete 2003,
24.-26. 9. 2003, Malenovice.
Seminář Navrhování konstrukcí podle Eurokódů a uplatnění pravděpodobnostních metod,
1.–2. 10. 2003, Praha.
4. mezinárodní konference Building Materials and Testing, 1.–3. 10. 2003, Vysoké Tatry.
3. mezinárodní vědecká konference Quality and Reliability in Building Industry,
22.–24. 10. 2003, Levoča.
25. konference s mezinárodní účastí Sanace a rekonstrukce staveb 2003, 4.–5. 11. 2003,
Brno.

Výzkumné centrum průmyslového dědictví pořádalo (podílelo se) v roce 2003 následující konference a semináře:
•

2. mezinárodní bienále o novém využití průmyslového dědictví INDUSTRIÁLNÍ STOPY
(možnosti, význam i úskalí nového využití technických a industriálních objektů),
24.–28. 6. 2003, součástí konference výstava alternativních projektů studentů škol architektury ČR (VCPD odborným garantem a spolupořadatelem).

Centrum pro radiochemii a radiační chemii pořádalo (podílelo se) v roce 2003 následující
konference a semináře:
•
•
•

Prague 2003 – Sixth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States,
1.–4. 9. 2003, 500 účastníků, Praha (spolupředsednictví organizačního výboru).
SIS´03 – Separation of Ionic Solutes, Podbanské, Slovensko, září 2003 (zastoupení v mezinárodním poradním výboru).
1st Research Co-ordination Meeting of the CRP Separation of Radionuclides from Complex
Waste Matrices, 17.–21. 11. 2003, Praha (plně zajišťováno CRRC, 22 účastníků).

Odbor pro vědu a výzkum R ČVUT pořádal (podílel se) v roce 2003 následující konference,
semináře a výstavy:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Workshop 2003, 10.–12. 2. 2003, Praha.
Mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky AMPER 2003, 1.–4. 4. 2003.
Veletrh strojírenské techniky a technologií MACH 2003, 13.–15. 5. 2003.
3rd International Conference Advanced Engineering Design (AED) 2003, 1.–4. 6. 2003.
45. MSV v Brně, 15.–19. 9. 2003.
Konference ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru, 22.–23. 9. 2003, Praha.
Národní konference na téma získávání zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické obory
INVENCE 2003, 6.–7. 11. 2003.
INOVACE 2003 – Týden výzkumu, vývoje a inovaci v ČR, 2.–5. 12. 2003.

12. Další aktivity ČVUT

12.2

Ocenění

Fakulta stavební
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Cena Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových byla udělena studentu Vítu Šmilauerovi.
Cenami rektora ČVUT byli oceněni prof. Ing. Robert Černý, DrSc. (Cena rektora za prestižní vědeckou publikaci I. stupně) a Ing. Tomáš Plachý, Ph.D. (Cena rektora za vynikající
doktorskou práci III. stupně).
Ocenění rektora za vynikající výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti získali: doc. Ing.
Jaroslav Pacovský, CSc., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.,
Ing. Jan Záleský, CSc., doc. Ing. Petr Kabele, Ph.D, prof. Ing. František Wald, CSc., doc.
Ing. Tomáš Vogel, CSc.
Felberovu medaili I. stupně-zlatou získali: doc. Ing. Ladislav Lamboj, CSc., doc. Ing. Eva
Doležalová, CSc.
Felberovu medaili III. stupně-bronzovou získal prof. Ing. František Wald, CSc.
Šolínovu medaili získali: doc. Ing. Ladislav Lamboj, CSc., Ing. Marie Kratěnová, CSc.
Stříbrná medaile Univerzity Karlovy byla udělena prof. RNDr. Karlu Rektorysovi, DrSc.
Pamětní medaili MFF UK získal prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc.
37 studentů magisterského studia a 11 studentů doktorského studia bylo děkanem vyhodnoceno za vynikající studijní výsledky u příležitosti dne 17. listopadu.
36 pracovníků v pedagogické činnosti a 20 pracovníků za vynikající výsledky ve vědeckovýzkumné činnosti za období r. 2003 bylo oceněno děkanem za vynikající výsledky v prosinci 2003.

Fakulta strojní
•

•
•
•
•

•
•

Cenu Česká hlava 2003 – Cena Invence 2003 – za objev či jiný počin v posledních letech
získali prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (Ústav mechaniky FS ČVUT v Praze) a Ing.
František Petrů (Kovosvit MAS, Sezimovo Ústí). Společně s kolektivy obou pracovišť
vyvinuli obráběcí stroj založený na paralelní hybridní kinematice. Vyřešili některé složité
části stroje, aby zajistili jeho tuhost a vynikající dynamické vlastnosti. Koncept je vyhlášen
jako český patent.
Čestný doktorát „Doktor technických věd honoris causa – D.Eng.h.c.“ udělila Universita
Glasgow děkanovi prof. Ing. Petru Zunovi, CSc.
Cenu MŠMT za pedagogiku I. st. získal prof. Ing. Jan Macek, DrSc., z Ústavu vozidel a letadlové techniky.
Cena rektora za aplikaci výsledků výzkumné práce v praxi I. stupně byla udělena Ing.
Jaroslavu Řasovi, CSc. z Centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii FS ČVUT
v Praze.
Nadace pro biomechaniku člověka udělila v roce 2003 „Cenu prof. Valenty a prof. Čiháka“
Ing. Petru Tichému, výzkumnému pracovníku Laboratoře biomechaniky člověka při
Ú 12105, za výzkum „Meziobratlové implantáty pro léčbu degenerativních onemocnění
bederní páteře“.
Z rezervy rektora byla v roce 2003 přiznána mimořádná podpora pro vědecké týmy vedené:
prof. Ing. Jiřím Bílou, DrSc., prof. Ing. Františkem Drkalem, CSc., prof. Ing. Svatavou
Konvičkovou, CSc., prof. Ing. Václavem Petrem, DrSc. a prof. Ing. Josefem Steidlem, CSc.
Z rezervy rektora byli v roce 2003 oceněni tito významní vědečtí pracovníci: prof. Ing.
Stanislav Holý, CSc., prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc., prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc.,
prof. Ing. Jan Macek, DrSc., doc. Ing. Richard Nový, CSc., prof. Ing. Michael Valášek,
DrSc., prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc., doc. Ing. Rudolf Žitný, CSc.
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Felberova medaile I. stupně udělena prof. RNDr. Miroslavu Brdečkovi a prof. Ing. Václavu
Petrovi, DrSc.
Felberova medaile II. stupně udělena doc.Ing. Jiřímu Hemerkovi, CSc.
Pamětní Hýblovu medaili získali prof. Dr.-Ing. habil. prof. E.h. Reimond Neugebauer, prof.
RNDr. Miroslav Brdička a prof. Ing. Dr.Vladimír Sedláček, DrSc.

Fakulta elektrotechnická
•
•
•
•
•
•
•

Nejlepší studenti a pedagogové navrženi na cenu rektora a ocenění nadace Nadání Josefa,
Marie a Zdeňky Hlávkových.
Prof. Ing. Vladimíru Kučerovi, DrSc., děkanovi Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze,
byl udělen čestný doktorát francouzské university Paula Sabatiera v Toulouse.
Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., získal významné ocenění - rakouské státní vyznamenání
Čestný kříž za vědu a umění, udělený presidentem Rakouské republiky.
Prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc., ustaven členem Professorship Conferment Committee at
Staffordshire University, Stafford, U.K.
Medaili ministryně školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně za práci Functional Analysis
and Infinite Dimensional Geometry získal Mgr. Petr Habala, Ph.D.
Ocenění formou děkovného dopisu francouzského ministerstva obrany za programové
vybavení SPAN XP získal Ing. Vít Hlinovský, CSc.
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., získal významné ocenění – Medaile MŠMT 1. stupně za
příspěvek k teorii statistického a strukturního rozpoznávání a vedení Centra strojového
vnímání.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
•
•

Cenou rektora II. stupně za aplikaci výsledků výzkumné práce v praxi, a to za výzkum a vývoj gelových dozimetrů pro aplikaci v radiační onkologii oceněn Ing. Václav Spěváček.
Na mezinárodní konferenci International Thermal Spray Conference & Exhibition
(5.–8. 5. 2003, Orlando, Florida, USA) bylo autorskému kolektivu O. Kovářík, J. Siegl, J.
Nohava a P. Chráska uděleno čestné uznaní za přednesený příspěvek.

Fakulta dopravní
•
•
•
•

•
•
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Fakulta navrhla na udělení Ceny Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových jednoho studenta magisterského studijního programu.
Třem studentům udělila fakulta Cenu prof. Ing. Dr. Jaroslava Vlčka, DrSc., za nejlepší
diplomovou práci.
Třem studentům udělena cena firmy SKANSKA ŽS Praha a. s., za nejlepší diplomovou
práci v oboru Dopravní infrastruktury.
Významnou akcí při příležitosti oslav 10. výročí bylo slavnostní veřejné zasedání Vědecké
rady v Betlémské kapli za účasti prof. Ing. Jiřího Witzanyho, DrSc., rektora ČVUT,
a představitelů spolupracujících fakult a institucí a firem. Na tomto zasedání FD
vyznamenala fakultním vyznamenáním Medailí Františka Josefa Gerstnera 4 pracovníky
fakulty a 4 externí spolupracovníky za zásluhy o rozvoj fakulty.
Zlatá medaile ČVUT I. stupně za činnost spojenou s rozvojem ČVUT, zejména za pomoc
při zakládání a rozvoji fakulty udělena prof. Ing. Milanu Lánskému, DrSc., z DFJP UP byla
na návrh Fakulty dopravní.
Stříbrná pamětní medaile Žilinské university jako ocenění dlouhodobé spolupráce udělena
vedoucímu katedry letecké dopravy prof. Ing. Ludvíku Kulčákovi, CSc.
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12.3

Další aktivity

Fakulta stavební
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kurz Požární spolehlivost konstrukcí 20. 1. 2003 (pořadatel: katedra ocelových konstrukcí).
Předsednictví semináře Škody způsobené vadami stavebních prací a jejich právní následky –
23. 1. 2003 (prof. Ing. Milík Tichý, DrSc., z katedry ekonomiky a řízení stavebnictví,
pořadatel: International Institute for Research, Wien).
Předsednictví semináře Stavebnictví ČR, 25.–26. 2. 2003 (prof. Ing. Milík Tichý, DrSc.,
z katedry ekonomiky a řízení stavebnictví, pořadatel: International Institute for Research,
Wien).
Kurz CVO Geotechnické inženýrství pro odborníky z oboru geotechnika březen – prosinec
2003 (pořadatel: katedra geotechniky).
Akademické mistrovství ČR mužů a žen v kuželkách 4. 4. 2003 (pořadatel: katedra tělesné
výchovy).
Sportovní soutěže v rámci rektorského sportovního dne 14. 5. 2003 (pořadatel: katedra tělesné výchovy).
Kurz Dřevěné konstrukce 24. 6. 2003 (pořadatel: katedra ocelových konstrukcí).
Letní škola TZB – pro studenty a účastníky z praxe, 3.–5. 9. 2003, garant doc. Ing. Karel
Kabele, CSc., z katedry technických zařízení budov, účast: 22 studentů a 5 přednášejících.
V rámci Programu celoživotního vzdělávání byl otevřen studijní program „Manager stavebního projektu“ – garant: doc. Ing. V. Jelen, CSc., z katedry ekonomiky a řízení stavebnictví (1. kurz od 14. 10. 2003 do 19. 2. 2004, 2. kurz od 4. 11. 2003 do 18. 3. 2004). Účast:
57 posluchačů ze stavebních firem HOCHTIEF–VS a. s., SKANSKA a. s., METROSTAV
a. s., SSŽ a. s., SUBTERRA a. s., ENERGIE Kladno a. s.
Sportovní soutěže v rámci děkanského sportovního dne 6. 11. 2003 (pořadatel: katedra tělesné výchovy).
Akademické mistrovství ČR 2003 v přespolním běhu a 51. ročník běhu 17. listopadu,
15. 11. 2003 (pořadatel: katedra tělesné výchovy).
Přednášky pro ČKAIT – doc. Ing. H. Krejčiříková, CSc., prof. Ing. Petr Tyc, DrSc., z katedry železničních staveb.
Kurz ENSI – klíčová čísla, metody modelování potřeby energie pro účely energetických
auditů metodou klíčových čísel. Koordinovala katedra technických zařízení budov ve spolupráci s VUT Brno. Jako host přednášel prof. Trond Dahlsveen z Norska.

Fakulta strojní
Fakulta strojní se v roce 2003 aktivně zapojila do organizace a konání řady kulturních, společenských a sportovních akcí většího významu.
• ČVUT v Praze ve spolupráci s Výzkumným centrem spalovacích motorů a automobilů
Josefa Božka vydává od počátku roku odborný časopis MECCA – the Journal of Middle
European Construction and Design of Cars. Časopis vychází čtvrtletně v anglickém jazyce.
• Pod záštitou děkana fakulty se 28. února 2003 uskutečnil reprezentační ples fakulty
v prostorách Masarykovy koleje.
• 7. dubna 2003 se v kongresovém středisku fakulty konala tisková konference k zahájení
příprav k oslavám 140 let výuky strojního inženýrství na Fakultě strojní ČVUT v Praze.
• Návštěva prezidenta republiky prof. Václava Klause se na fakultě uskutečnila dne 10. října
2003.
• Tradiční jarní a podzimní komorní koncerty se uskutečnily v Betlémské kapli 8. dubna
a 13. října 2003.
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•
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Již tradiční beseda s válečnými veterány – letci RAF se uskutečnila dne 14. listopadu 2003.
Komorní koncert fakulty a Inženýrské akademie ČR spojený s předáním cen IA ČR se uskutečnil 19. listopadu 2003 rovněž v prostorách Betlémské kaple.
V rámci činnosti Asociace strojních inženýrů (ASI) a Klubu seniorů (S-klub) se na fakultě
pravidelně koná řada odborných přednášek a vzpomínkových akcí, jako např. 19. listopadu
2003 vzpomínkový seminář u příležitosti 100. výročí narození prof. Ing. Dr. Zdeňka
Přikryla, Dr.h.c.
Informační středisko zajistilo pro 41. mezinárodní festival filmů o vědě, technice a umění
TECHFILM 2003 realizaci dvou festivalových snímků – Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii a Soustružnicko-frézovací stroj na výrobu leteckých
vrtulí. Oba snímky byly zařazeny do mezinárodní části projekce.
Tradiční vánoční koncert v Betlémské kapli Pojďte s námi do Betléma, pořádaný z iniciativy
sbormistra doc. Ing. J. Zichy, CSc. se uskutečnil 18. prosince 2003 a jeho výtěžek byl
věnován na humanitární účely.
Expedice do Grónska a expedici na Špicberky VŠTJ Technika Praha strojní. Ta byla založena 24. 5. 1963 a v 12 oddílech tělovýchovné jednoty v současné době sdružuje téměř 500
členů, studentů a zaměstnanců i absolventů fakulty.

Fakulta elektrotechnická
•

•

•

•

•

•
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Fakulta má celou řadu malých a velkých sponzorů. K nejvýznamnějším sponzorům patří
Nadace Duhová energie, která v rámci svého projektu Duhová energie vzdělávání pomohla
částkou 2,3 mil. Kč. Tato částka byla využita k rekonstrukci části halových laboratoří, kde
vznikly dvě duhové učebny. Dále společnost Honeywell, která předala sponzorský příspěvek
ve výši 13.000 USD k podpoře a zlepšení vysokoškolského technického vzdělávání v České
Republice.
Při fakultě působí ELEKTRA, spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT.
Spolek 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.
V prostorách fakulty pracovaly i v roce 2003 sekretariáty národních poboček IEEE (The
Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA) a IEE (The Institution of Electrical
Engineers, UK) a výbor Českého národního komitétu IMEKO (International Measurement
Confederation). V těchto institucích pracovalo 9 zaměstnanců fakulty, tři z nich jako předsedové zmíněných poboček.
Zaměstnanci fakulty pracují ve vrcholných orgánech dalších mezinárodních organizací a vědeckých společností, zejména IFAC (International Federation of Automatic Control), SEFI
Mathematics Working Group, ECCAI (European Coordination Committee on Artificial
Intelligence), IMAPS (International Microelectronics and Packaging Society), CGSIC (Civil
GPS Information Committee), EPE (European Power Electronics Association), PEMC
(Power Electronics and Motion Control Association), CIGRE (Conférence Internationale
des Grands Réseaux Electriques) a ICDMP (International Center on Dense Magnetised
Plasmas).
Katedra elektromagnetického pole byla metodologickým koordinátorem mezinárodního pedagogického projektu LABLINK v rámci programu Minerva, Virtual Student Exchange by
Linking Laboratories – (distant education), projektu se účastnilo 11 partnerských zahraničních pracovišť.
Soutěže Euromanager (The Global Management Challenge), která je mezinárodní týmovou
soutěží představující simulaci vnitrofiremních procesů a jejich rozvoje v oblasti marketingu

12. Další aktivity ČVUT

•

a prodeje, financí, logistiky a personálního řízení, se účastnil tým studentů z katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd (P. Balík, P. Bojanovský, J. Dobrovolný, M. Liberský). Účastníky nebyli jen studenti, ale též řídící pracovníci významných mezinárodních
firem. Ročník 2002/03 probíhal v ČR za účasti 194 týmů, včetně řady renomovaných
společností. Na slavnostním vyhlášení vítězů národního finále získal tým fakulty druhé
místo. Úspěch našich studentů vyvolal stejně jako vloni velký ohlas a pro nový ročník
2003/04 se přihlásilo šest týmů (kombinovaná účast doktorandů a studentů) opět z katedry
ekonomiky, manažerství a humanitních věd.
Píseň Elektrický valčík z dílny Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře je od svého vzniku velice
populární mezi celou elektrotechnickou obcí. V rámci setkání děkanů a vedení fakult
elektrotechnických a fakult podobného zaměření z ČR a SR, které FEL pořádala ve dnech
24.-26. dubna 2004, se uskutečnila kulturní akce – představení hry Afrika v Divadle Járy
Cimrmana. Před tímto představením, za účasti zástupců akademické obce fakulty a školy,
proběhl slavnostní akt. Autoři písně osobně předali do rukou pana děkana Vladimíra Kučery
píseň Elektrický valčík jako hymnu Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení
technického v Praze. Zájemci mohou shlédnout akt inaugurace hymny na internetových
stránkách fakulty www.fel.cvut.cz.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Vědecká setkání:
• V rámci Working Party for Nuclear and Radiochemistry (WP NRC) zřízené při Federaci
evropských chemických společností (FECS) se ve dnech 7.–9. l. 2003 uskutečnilo v Praze
setkání řešitele projektu MŠMT ČR Spolupráce s FECS doc. J. Johna s předsedou WP NRC
Dr. A. Ware. Toto setkání bylo soustředěno na snahu o koordinaci výuky radiochemie
v Evropě a v tomto smyslu stanovilo hlavní aktivity WP NRC pro rok 2003.
• Přípravné zasedání NoE ACTINET – projekt 6. RP EU se konalo v Avignonu ve dnech
6.–7. 3. 2003. Jednání, které poměrně podrobně rozebralo situaci výzkumu, vývoje a aplikací v dané oblasti a stanovilo směry dalšího vývoje, se zúčastnil prof. P. Beneš.
• Aerosoly v radonové problematice, Modely přísunu radonu do objektu a distribuce radonu
v objektu. P. Kostelec u Jihlavy, turistická chata Křemešník, květen 2003.
• Koordinačního setkání řešitelů projektu HUPA (Humic Substances in Performance Assessment of Nuclear Waste Disposal: Actinide and Iodine Migration in the Far-field) s 15
účastníky ze 6 zemí se konalo v Rossendorfu (SRN) ve dnech 12.–13. 5. 2003.
• Katedra jaderných reaktorů ve spolupráci s ATI Vídeň, STU Bratislava a TU Budapešť
připravila 4 významnější odborná setkání týkající se bezpečnosti, provozu a využívání
výzkumných reaktorů pro výuku v rámci EU. Semináře se uskutečnily v rámci Eugene –
Wigner kurzů v květnu 2003 na KJR.
Kurzy:
• Course on Application of Ionizing Radiation. Cooperation in the ATHENS project. Praha,
17.–21. 3. 2003.
• Intensive Course on Practical Approach to Nuclear Techniques. Cooperation in the
SOCRATES/ERASMUS project. Praha, 24. 3.–4. 4. 2003 Pro studenty UPV Valencia, ISIB
Brussels, FH Jülich, HL Diepenbeek.
• Course on Application of Ionizing Radiation Cooperation in the ATHENS project. Praha,
17.–21. 11. 2003.

193

12. Další aktivity ČVUT

Fakulta architektury
• Přednášky zahraničních architektů a pedagogů: Janusz Dobesz, TU Wroclav (Moderní
architektura Wrocławi); Leslie van Duzer, USA (Mies van der Rohe); Markku Komonen,
Finsko (vlastní tvorba); Peter Sulzer, SRN (Jean Prouvé).
Fakulta dopravní
•
•
•
•
•

Navázání odborné spolupráce s OÚ Praha 1, OÚ Praha 6, OÚ Praha 4 (Praha-Libuš), MÚ
Rudná, MÚ Černošice v oblasti řešení dopravních problémů v příslušné oblasti.
Spolupráce se stavebními podniky SKANSKA a GJW v poradenské odborné činnosti.
Účast pracovníků na vzdělávacích programech EU: zapojení katedry do mezinárodního programu PORTAL – výstup skripta.
Spolupráce s ortopedickými pracovišti 1. lékařské fakulty UK a 3. lékařské fakulty UK
v oblasti biomechaniky (interakce implantátů a prvků lidského skeletu, úrazová biomechanika).
Spolupráce. s magistrátem hl. m. Prahy v programech na podporu aktivit národnostních
menšin.

Výzkumné centrum průmyslového dědictví
•
•

•

12.4

Prezentace VCPD a vybraných studentských projektů z 2. mezinárodního bienále
Industriální stopy proběhla v expozici Salón inovací a investic, veletrh ForArch, září 2003.
VCPD se aktivně zúčastnilo akcí zaměřených na ochranu kulturního dědictví v ČR (např.
seminář Českého národního komitétu ICOMOS, Praha, duben 2003; konference Brownfields, pořadatelé Česká společnost pro životní prostředí, Institute for Transportation and
Development Policy a Institut pro udržitelný rozvoj, Praha, duben 2003 ).
Pracovníci VCPD jsou dále činní ve Stálé komisi MK ČR pro hodnocení návrhů na prohlášení věci za kulturní památku, v Komisi pro průmyslové dědictví Ministerstva kultury ČR,
ve vládní komisi pro výběrová řízení spojená s revitalizací průmyslových úhorů, ve Vědecké
radě Národního technického muzea. VCPD vypracovává vyjádření a poskytuje a odborné
konzultace ke sporným kauzám ohrožených industriálních objektů a jejich prohlašování za
kulturní památku.

Činnost odboru vnějších vztahů

V průběhu roku 2003 odbor vnějších vztahů organizačně zajišťoval přípravu a realizaci následujících akcí:
• Slavnostní inaugurace rektora a děkanů fakult ČVUT 3. března 2003 v Betlémské kapli za
účasti předsedy vlády České republiky PhDr. Vladimíra Špidly, primátora hl. m. Prahy
MUDr. Pavla Béma, předsedkyně AV ČR doc. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc., rektorů českých vysokých škol v čele s předsedou ČKR prof. Ing. Ivanem Wilhelmem, CSc., starosty
MČ Prahy 6 Mgr. Tomáše Chalupy, zástupců diplomatických sborů a rektorů zahraničních
vysokých škol.
• Slavnostní koncert u příležitosti inaugurace rektora a děkanů fakult ČVUT 3. března 2003
v Betlémské kapli; na koncertě vystoupil Talichův komorní orchestr.
• Tisková konference na ČVUT 12. března 2003 o přípravách světového finále vysokoškolské
týmové soutěže v programování ACM Programming Contest v roce 2004 v Praze.
• Návštěva náměstka MŠMT ČR doc. RNDr. Petra Koláře, CSc., na ČVUT 20. března 2003
spojená s prohlídkou kolejí a menzy na Strahově.
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Podpis smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi ČVUT a městem Kladno dne 25. března
2003 v Kladně (prostory pro ÚBMI).
Sportovní rektorský den 14. května 2003.
Koordinace udělení stipendia Jaroslava Kuby „Studentská vůdčí osobnost“ – stipendia předána na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT 17. června 2003 (David Musil F1, Lucie
Faturíková F5).
Koncert „Úsměvy mistrů“ dne 17. června 2003 v Betlémské kapli; na koncertě vystoupil Talichův komorní orchestr.
Koncert Virtuosi quintet a kytaristy Gabriela Guillena při příležitosti ukončení konference
„ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru“ dne 23. září 2003 v kongresovém sále Masarykovy koleje.
Slavnostní shromáždění k zahájení akademického roku 2003/04 dne 29. září 2003 v Betlémské kapli za účasti předsedy vlády České republiky PhDr. Vladimíra Špidly, ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy ČR JUDr. Petry Buzkové, předsedkyně Akademie věd ČR
doc. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc., rektorů českých vysokých škol v čele s předsedou
ČKR prof. Ing. Ivanem Wilhelmem, CSc.
Slavnostní koncert 29. září 2003 v Betlémské kapli; na koncertě vystoupil Talichův komorní
orchestr.
Seminář o studiu a perspektivách absolventů ČVUT na trhu práce dne 8. října 2003
v kongresovém sále Masarykovy koleje (určeno pro ředitele, výchovné poradce a studenty
středních škol – účast cca 250 osob, převážně studentů) s tímto programem: informace
o ČVUT (prorektor Vejražka, pedagogičtí proděkani fakult), možnosti uplatnění absolventů
ČVUT v několika podnicích (účast zástupců, převážně absolventů ČVUT, společností
ŠkodaAuto, a. s., Mladá Boleslav, Skanska CZ, a. s., UNICORN, a. s., Aero Vodochody,
a. s., Panasonic Mobile & Automotive Systems Czech, s. r. o., Pardubice), živá diskuse.
Návštěva prezidenta ČR prof. Ing. Václava Klause, CSc., na ČVUT 10. října 2003 spojená
s prohlídkou specializovaných pracovišť (F3 – laboratoř vysokého napětí, F2 – ukázka
vývoje kloubních náhrad) a zakončená besedou se studenty a zaměstnanci školy.
Nabídka týmové soutěže studentů v rámci projektu Euromanager – pořadatel Recruitment
International, s. r. o. (uzávěrka 5. 11. 2003).
Veletrh pomaturitního vzdělání Gaudeamus 2003 v Brně ve dnech 21. až 24. října 2003:
Výstavní stánek ČVUT byl prostorově rozšířen (celkem 45 m2), zcela nově koncipován,
bohatě personálně obsazen pracovníky fakult i dalších součástí, návštěvnost na stánku byla
značná díky každodenní slosovatelné soutěži o mobilní telefony.
Prodloužení smlouvy o spolupráci mezi ČVUT a Městskou částí Praha 6 dne 5. listopadu
2003 v restauraci Obora v Praze 6.
Vánoční koncert Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a ČVUT 1. prosince
2003 v Betlémské kapli; na koncertě vystoupili studenti Hudební fakulty AMU.
Vánoční koncert 16. prosince 2003 v Betlémské kapli; na koncertě vystoupil Talichův komorní orchestr, Hradní trubači a pěvecký sbor Pueri gaudentes.

Mezi další významné aktivity patří:
• Vedení jednání skupiny odborníků-expertů pověřených vypracováním akreditační přihlášky
do bakalářského studijního programu Biomedicínská a klinická technika při Ústavu biomedicínského inženýrství. MŠMT ČR udělilo akreditaci v květnu 2003 a výuka byla na ÚBMI
zahájena již v akademickém roce 2003/04.
• Bylo dokončeno zpracování základní verze grafického manuálu identity ČVUT (schváleno
na společném jednání Kolegia a Grémia rektora ČVUT dne 15. 12. 2003), kterou dle uza195
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vřené smlouvy zpracovala společnost Klubko 55. Současně byl předložen návrh příkazu
rektora k zavedení GMI do užívání.
Navazování spolupráce s podniky patří mezi stěžejní avšak časově velmi náročnou součást
práce. Začátkem roku jsme oslovili 84 firem, z toho s 11 se podařilo navázat konkrétní
spolupráci. Nejvýznamnějším partnerem byla společnost Komerční banka, a. s., která
podpořila finančně několik projektů (konference AED 2003, studijní pobyt studentů
v zahraničí v rámci programu ATHENS, dva koncerty). Druhým významným partnerem
byla společnost Skanska CZ, a. s – Divize Technologie (podpora „Semináře o studiu a perspektivách absolventů ČVUT na trhu práce“, Gaudeamus 2003, vánoční koncert) a v pořadí
třetím nejvýznamnějším partnerem společnost E. ON Bohemia, s. r. o., (podpora konference
„ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru“, vánoční koncert). Dalšími
partnery, kteří věnovali finanční prostředky, byly tyto společnosti: Sun Microsystems
Czech, s. r. o., Pražská energetika, a. s., GTS Czech, a. s., Damovo Česká republika, s. r. o.
Společnost Panasonic Mobile & Automotive Systems Czech, s. r. o. darovala do slosovatelné ankety pořádané na veletrhu pomaturitního vzdělání Gaudeamus 2003 v Brně celkem
6 nejnovějších mobilních telefonů značky Panasonic GD 87 a zástupci společnosti se zároveň aktivně zúčastnili „Semináře o studiu a perspektivách absolventů ČVUT na trhu práce“.
Uvedeného semináře se dále aktivně zúčastnili zástupci společnosti UNICORN, a. s., ŠkodaAuto, a. s, Mladá Boleslav a Aero Vodochody, a. s. Společnost Aero Vodochody, a. s.,
věnovala dále drobné věcné reklamní předměty na stánek ČVUT pro návštěvníky veletrhu
Gaudeamus 2003. Koncem roku jsme dále oslovili 159 firem a rámcově jsme je seznámili
s možnostmi spolupráce v roce 2004.

Dále uveďme následující činnosti:
•
•
•
•
•
•

•
•
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Každodenní zpracování monitoringu tisku a zpravodajství ČTK (sledování publicity
o ČVUT i o významných událostech na ostatních vysokých školách).
Zpracovávání přehledu významných aktuálních akcí pořádaných na ČVUT (promítáno na
plazmové projekci ve vestibulu Rektorátu ČVUT).
Shromažďování významných vědecko-výzkumných výsledků z pracovišť a jejich další šíření prostřednictvím médií.
Odesílání tiskových zpráv do ČTK, redakcí novin a časopisů, rozhlasovým a televizním stanicím.
Inzerce o možnostech studia na fakultách ČVUT ve speciálních přílohách denního tisku věnovaných studiu na vysokých školách.
Spolupráce s Vydavatelstvím ČVUT při vydávání propagačních tiskovin, informačního a reprezentačního CD-ROM o ČVUT, nástěnných kalendářů ČVUT – na fakulty a ostatní
součásti ČVUT byly průběžně distribuovány informační skládačky o ČVUT (v češtině
a angličtině), brožury o ČVUT (v češtině a angličtině), brožura Insignie ČVUT, Informační
CD-ROM pro uchazeče o studium na ČVUT, nástěnné kalendáře. Ediční středisko
zajišťovalo tisk brožury o ČVUT na veletrh pomaturitního vzdělání Gaudeamus 2003, stejně
tak i dalších samostatných informačních materiálů o jednotlivých fakultách, ÚBMI a SÚZ
(koleje, menzy).
Zajišťování reklamních předmětů propagujících ČVUT, které jsou k dispozici ve skladu
Rektorátu ČVUT a v Prodejně technické literatury.
Podpora aktivní činnosti Orchestru ČVUT a Pěveckého sboru ČVUT: v průběhu roku proběhlo několik setkání se zástupci orchestru ČVUT (Ing. Kraupner, RNDr. Schröfel) a pěveckého sboru ČVUT (Ing. Rendl), orchestr ČVUT připravil cyklus šesti koncertů „Večery
s hudbou“ (první dva koncerty se uskutečnily v listopadu a prosinci 2003).
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•

•
•
•

•

Studentský rozhlas ČVUT – Rádio Akropolis (původně internetové Rádio Strahov) změnilo
svůj název od 1. 1. 2003, když přešlo pod Palác Akropolis, a. s. V průběhu roku byla vedena
nesčetná jednání o budoucnosti Rádia Strahov, jeho financování a především jeho pozici
vůči ČVUT. Jednání proběhlo i na úrovni MŠMT ČR u náměstka doc. Koláře dne 26. 8.
2003, kde bylo doporučeno požádat o grant. Prozatím nedošlo k žádnému jednoznačnému
závěru.
Spolupráce s Prague Business Journal (zpracování podkladů o ČVUT pro seznam Vyšší
a vysoké školy v Praze do Knihy seznamů/Book of Lists 2004).
Spolupráce s Campus International, s. r. o. (zpracování podkladů o ČVUT pro vydání brožury „Profily veřejných, státních a soukromých univerzit, vysokých škol a akademií v České
republice 2004“.
Spolupráce s Asociací malých debrujárů – zajištění účasti zástupců ČVUT na mezinárodní
EKOnferenci ve dnech 19.–22. 5. 2003 v Brně, zajištění exkurzí pro 41 debrujárů (3 skupiny
dětí) na ČVUT dne 12. prosince 2003 (F3 laboratoř vysokého napětí – výboje, blesky, FJFI
katedra matematiky – fraktální geometrie, FJFI katedra fyziky – demonstrace Newtonových
pohybových zákonů, zákona zachování energie).
Spolupráce se studentskými organizacemi (IAESTE, Studentská Unie, ISC, apod.) se uskutečňovala průběžně při pravidelných setkáních pořádaných odborem pedagogiky, k nimž
jsme byli přizváváni.

12.5 Oblast vnějších vztahů z hlediska Aktualizace Dlouhodobého
záměru ČVUT pro rok 2003
S uspokojením lze konstatovat, že v roce. 2003 se práce odboru vnějších vztahů úspěšně rozvíje-la.
Byly dobře plněny všechny plánované úkoly z aktualizace DZ pro tento rok. Podstatně se zlepšily
zejména kontakty na média a zvýšila se informovanost veřejnosti o ČVUT. Velmi dobře byla
hodnocena účast ČVUT na veletrhu GAUDEAMUS, byly vytvořeny hodnotné propagační
materiály. S velkým ohlasem se setkal seminář pro střední školy o studiu na ČVUT a o uplatnění
studentů v praxi.
Nepodařilo se vyvolat dostatečný zájem podniků o spolupráci, především proto, že podniky spolupracují přímo s fakultami a katedrami. Dále nebyl získán kontakt na mládežnickou organizaci
AMAVET. Předpokládáme, že v roce 2004 bude těchto cílů dosaženo.
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13.1

Činnost SÚZ

13.1.1 Koncepce a rozvoj SÚZ
V roce 2003 pokračovala SÚZ v rozvíjení záměrů, které byly stanoveny pro přeměnu této sou-části
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 2003 byly ve všech podstatných bodech splněny.
V oblasti gastronomických služeb došlo k dalšímu nárůstu počtu vydaných jídel.
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 tzv. tříkorunového fondu. Od nového
akademického roku byla tato částka zvýšena na 4 Kč.
V roce 2003 byla vybudována nová multifunkční kolejní hřiště s umělým osvětlením v areálu kolejí
Podolí, Bubeneč a Strahov.
V oblasti podnikatelských aktivit pokračoval obchodně marketingový úsek ve vyhledávání
a efektivním využívání volných prostor a ploch k pronájmu za tržní ceny.
Dislokovaly se sklady a archivy, bylo uzavřeno 23 nových nájemních smluv v celkové výši za čisté
nájemné 1 170 370 Kč. Na Studentském domě byla pronajata plocha 189 m2 pro zdravotnické účely
5 lékařům, v porovnání s rokem 2002 byl nájem na Studentském domě navýšen o 324 tis. Kč.
V areálu Strahova byly navýšeny ceny nájemného u klubů a ostatních nájemců celkem o 440 tis.
Kč. Z krátkodobých nájmů (filmaři, agentury…) se podařilo získat 135 tis. Kč.
Bylo nově zpoplatněno parkoviště s celkovým příjmem 116 tis. Kč a veškeré reklamní plochy, za
které příjem činil v r. 2003 212 tis. Kč.
Kongresové oddělení zvýšilo počet realizovaných akcí, a to ve stejném personálním obsazení. Další
oblastí podnikatelských aktivit obchodně marketingového úseku bylo zajištění veletrhů, kde SÚZ
nabízela volné ubytovací kapacity v době letních prázdnin. Z veletrhu Dovolenka, konaného
v Bratislavě, jsme dovezli ocenění za nejatraktivnější produkt.
Byly rovněž rozšiřovány služby v oblasti cateringu.
Pro účely podnikatelských aktivit byla vytvořena nová komerční doména www.studenthostel.cz.
V průběhu roku 2003 byly do správy SÚZ převedeny tyto objekty: Chata Příchovice, Betlémská
kaple, Juliska, loděnice Chuchle, hřiště Kotlářka, sportoviště Strahov.
V oblasti stravování realizoval obchodně marketingový úsek anketu o kvalitě stravování v menzách, jejíž závěry využil pro svoji práci úsek gastronomických služeb.
V oblasti provozně ekonomické byl realizován systém sledování a kontroly hospodaření
jednotlivých 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 systému odměňování.
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Ubytování studentů
V r. 2003 bylo pro ubytování studentů k dispozici 8 126 lůžek ve vlastních objektech. Tento po-čet
byl v období 10–12/2003 smluvně navýšen o dalších 781 lůžek v tzv. náhradních lokalitách s cí-lem
uspokojit co největší počet žadatelů o ubytování.
V oblasti investic došlo v r. 2003 k částečné rekonstrukci koleje Orlík, sportovního areálu Juliska 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.
Tabulka 13.1.2.1: 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

2003

2 472 390

Index 2003/2002

1, 027 tzn. 102,7 %

Tabulka 13.1.2.2: Seznam jednotlivých kolejí s uvedením lůžkové kapacity
Ubytovací zařízení

Počet lůžek

Strahov areál celkem

4 722

Děčín

85

Sinkuleho kolej

361

Dejvická kolej

107

Hlávkova kolej

237

Podolí

1 374

Bubenečská kolej

534

Masarykova kolej

726

Orlík

219

Celkem

8 365

Stravování studentů
I v roce 2003 pokračoval trend v nárůstu počtu vydaných jídel studentům. V roce 2001 vzrostl počet
vydaných hlavních jídel studentům o 24 % oproti roku 2000, nárůst v roce 2002 pak proti roku
2001 činil 33 %, tj. o 9 % vyšší nárůst než v roce 2001 a v roce 2003 pak byl nárůst vydaných
hlavních jídel studentům o 5 % vyšší oproti roku 2002. Největší nárůst byl v roce 2003 zaznamenán
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u minutek. Oproti roku 2002, kdy bylo vyrobeno 71 065 minutek, bylo v roce 2003 vyrobeno 120
479 minutek (nárůst o 69 %).
Po kompletní rekonstrukci menzy na Strahově byly i v roce 2003 řešeny náročné úkoly. Jedním
z hlavních úkolů bylo zvládnutí nové technologie zchlazování stravy, jejího uchování a následné
regenerace v ostatních menzách. Po zkušebním provozu výroby a regenerace zchlazené stravy
v prvé polovině roku 2003 bylo dne 4. 4. 2003 (Podolí) zahájeno zásobování menz zchlazenou stravou - dne 16. 5. výdejna Karlovo náměstí, dne 4. 8. 2003 menza Studentský dům (zkušebně
10. 6. 2003), dne 15. 9. 2003 Technická menza (zkušebně 14.-16. 7. 2003) a dne 1. 10. 2003
Masarykova kolej. Celkem bylo do konce roku 2003 vyrobeno a zavezeno na jednotlivé menzy
368 591 zchlazených hlavních jídel a 175 731 porcí zchlazených příloh a polévek.
V říjnu 2003 byl ve Strahovské menze uveden do provozu systém HACCP (sledování kritických
bodů pří výrobě zchlazené stravy) a provedeno proškolení zaměstnanců. Bylo též rozšířeno poskytování doplňkových služeb (možnost ukládaní kupónů a peněz na karty apod.) a další zlepšování
kultury stolování. Pro zlepšení služeb byly na menzách rozšířeny provozní doby:
STRAHOV
Výdej obědů PO – NE
10:30–15:30 (prodloužení
o 2 h).
Výdej večeří PO – NE
16:00–21:00 (prodloužení
o 2 h).
MENZA PODOLÍ
Výdej obědů

11:00–

14:00 (prodloužení o 1 h).
Výdej večeří PO – ČT

17:30–20:00 (prodloužení

o 0,5 h).
Výdej večeří PÁTEK
17:00 – 19:00.
Páteční večeře nebyly v roce 2002 v Podolí vůbec podávány.
VÝDEJNA KARLOVO NÁMĚSTÍ
Výdej obědů PO – PÁ

10:30–13:30 (prodloužení

o 1:15 h).
MENZA STUDENTSKÝ DŮM
Výdej obědů

10:30–

TECHNICKÁ MENZA
Výdej obědů

10:30–

14:30 (prodloužení o 1 h).

14:00 (prodloužení o 0,5 h).
Nově byla otevřena v Technické menze
Restaurace ve třetím patře, která má otevřeno od 11:00-21:00, s možností
snídaní PO–PÁ 6:30–9:30.
Rekonstrukcí výdejny ve třetím patře Technické menzy byla s minimálními náklady (bez nákupu
nových technologií a s použitím repasovaného nerezového zařízení a některých přebytečných technologií z ostatních menz) zřízena další samoobslužná Restaurace – výroba a prodej minutek a současně i výdej vegetariánských pokrmů a pokrmů z drůbeže a ryb (otevřeno PO – PÁ v době 11:00–
21:00). Restaurace byla otevřena dne 7. října 2003. Za období 7. 10.–31. 12. 2003 bylo v této
restauraci vyrobeno a prodáno celkem 4 975 minutek.
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Tabulka 13.1.2.3: Počty podaných jídel studentům v menzách SÚZ ČVUT v Praze
CELKEM za SÚZ ČVUT v Praze
Souhrn za 1.–12.

Studenti

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2003/2002
%

snídaně

72 933

38 813

30 430

41 088

61 101

83 139

136,07%

obědy

726 494

689 493

661 414

763 542

913 876

1 035 842

113,35%

večeře

249 366

233 089

226 643

322 696

503 881

403 379

80,05%

minutky

0

0

0

17 368

71 065

120 479

169,53%

st. večeře

84 033

51 133

42 693

45 369

37 457

27 248

72,74%

dv.
večeře

98 946

5 262

1 146

239

0

0

X

1 231 772

1 017 790

962 326

1 190 302

1 587 380

1 670 087

105,21%

Studenti jídla
CELKEM

Tabulka 13.1.2.4: Péče o studenty – ubytování, stravování
ČVUT SÚZ

Lůžková kapacita kolejí VŠ celková

8 365

Počet lůžek určených k ubytování studentů

8 126

Počet lůžek určených k ubytování zaměstnanců

100

Počet lůžek k příležitostnému ubytování hostů školy

75

Počet lůžek v pronajatých zařízeních

781

Počet podaných žádostí o ubytování v přísluš. ak. roce

10 900

Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31. 10.
příslušného ak. roku

8 613

Výše kolejného v Kč za 1den podle kategorií

studenti

zaměst. VŠ

ostatní

A – buňkový systém v průměru

51,-

74,-

450,-

B – vícelůžkové pokoje v průměru

22,-

50,-

135,-

C – ostatní v průměru

27,-

56,-

225,-

studenti

zaměst. VŠ

ostatní

+

++

++

Výše stravného v Kč za 1 hlavní jídlo

z toho:
Počet hlavních jídel vydaných v přísluš. roce
celkem

studenti

zaměst. VŠ

ostatní

1 670 087

254 426

394 403

+ 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.
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Tabulka 13.1.2.5: 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

13.1.3 Hlavní úkoly pro rok 2004
V roce 2004 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
zvládnutí nové technologie přípravy, uchování a distribuce zchlazované stravy v menze Strahov.
V souvislosti s tím bude přizpůsobena organizace i technologie regenerace (ohřev) zchlazené stravy
v 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 kvalitou stravy.
Nový způsob přípravy a výdeje stravy povede k pružnějšímu výdeji, operativnější reakci na požadavky strávníků, pestřejšímu jídelníčku, úsporám času strávníků a k dodržení všech přísných
hygienických předpisů.
V oblasti ubytování bude SÚZ v rámci finančních možností pokračovat v rekonstrukci a modernizaci ubytovacích kapacit. Jde zejména o realizaci rekonstrukce koleje Dejvická a bloku C
koleje v Podolí. Druhou etapou bude pokračovat rekonstrukce koleje Orlík. Rovněž se počítá s dokončením rekonstrukce sportovního areálu Juliska a ve výhledu je i zastřešení hracích kurtů na
Kotlářce.
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.

13.2

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 univerzitě), jako stipendium sportovní apod. MŠMT poskytuje účelovou dotaci ze státního rozpočtu na
stipendia doktorandů. V roce 2003 poskytlo účelovou dotaci 82 819 tis. Kč.

203

13. Péče o studenty

Tabulka 13.2.1: Stipendia vyplacená v roce 2003 v tis. Kč:
F1

F2

F3

F4

F5

F6

KÚ

R

Celkem

Stipendia celkem:

30 650 21 106

44 423

11 626 5 164 8 112

482 35 336

156 899

v tom:DSP-doktorandi

22 315 17 071

25 475

7 831

375

84 960

prospěchová

3 264

1 487

5 352

940

účelová

5 071

2 548

13 596

2 855

4 931 6 962
737
233

413

152
107 35 184

11 932
60 007

Studenti všech fakult mají možnost získat stipendia hrazená nejenom z dotace, ale také z mimoškolních prostředků. Jde především o stipendia Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla a o stipendia poskytovaná Nadací PRECIOSA. Kromě toho tomuto účelu slouží i další nadace zřízené na
jednotlivých fakultách, např. Nadace 17. listopadu a Nadace Františka Faltuse na Fakultě stavební,
Zvoníčkova nadace na Fakultě strojní. Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových přispívá
vynikajícím doktorandům nebo akademickým vědeckým pracovníkům na ubytování v Hlávkově
koleji. Prestižní záležitostí pro vynikající studenty je udělení Ceny Josefa Hlávky.
Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla uděloval stipendia poprvé v roce 2000. O udělení stipendia
rozhoduje Správní rada nadačního fondu a stipendia studentům vyplácí přímo Nadační fond (peníze
neprocházejí účetnictvím ČVUT). Přehled o udělených stipendiích Nadačního fondu ČVUT
Stanislava Hanzla v roce 2003 udává tabulka 13.2.2.
Tabulka 13.2.2: Stipendia Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla v roce 2003
fakulta

počet žádostí

počet udělených stipendií

celkem vyplaceno
Kč

F1

7

5

42 000

F2

2

2

18 000

F3

4

3

30 000

F4

5

4

40 000

F5

5

5

43 000

F6

3

3

23 000

Celkem

26

22

196 000

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 2003 uvádí tabulka 13.2.3.
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Tabulka 13.2.3: Stipendia Nadace PRECIOSA v roce 2003
Počet žádostí
Fakulta

Počet udělených stipendií

Inženýrský studij. Doktorský studij.
program
program

Inženýrský
studij. program

Doktorský studij.
program

Celkem
Kč

Stavební

3

2

2

2

20 000

Strojní

12

7

9

4

89 000

Elektrotechnická

9

20

3

10

71 000

Jaderná a fyzikálně
inženýrská

10

4

6

3

44 000

Architektury

3

Dopravní

4

Kloknerův ústav

2
2

1

3

Celkem

41

38

23

10 000
1

14 000

1

7 000

21

255 000

Uvedené údaje se týkají stipendií udělených v 2. kole výběrového řízení akademického roku 20022003 (96 000 Kč) a stipendií udělených v 1. kole výběrového řízení pro akademický rok 2003-2004
(159 000 Kč).

13.3

Vydavatelská činnost v roce 2003

Výrobu skript, monografií a dalších tiskovin a tvorbu výukových videoprogramů a multimediálních interaktivních programů na CD zajišťuje Vydavatelství Českého vysokého učení technického v Praze. Prodejna technické literatury, která je jeho součástí, nabízí vedle skript, monografií,
videoprogramů a programů na CD 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 (6x ročně), sborník CTU RAR a sborník Workshop a další
informační brožury a propagační materiály. Oddělení výroby zajišťuje tiskové a knihařské
zpracování včetně expedice ve vlastní tiskárně. Součástí Vydavatelství je i Centrum podpory výuky,
které kromě výukových videoprogramů a MM programů na CD se zabývá i vzděláváním prostřednictvím počítače, e-learningem.

13.3.1 Redakce a DTP
Oddělení Redakce a DTP zajišťuje především tiskové materiály pro jednotlivé odbory Rektorátu
ČVUT, spolupracuje však i s fakultami a ostatními součástmi. V roce 2003 stoupl počet zpracovávaných zakázek. Kromě vedoucí, která řídí oddělení a redakčně a organizačně zpracovává některé
materiály, pracují v oddělení dvě operátorky DTP, redaktorka časopisu Acta Polytechnica (poloviční úvazek) a referentka.
Redakčně a graficky zpracovaná periodika a ostatní publikace
• Časopis Pražská technika. Bylo vydáno šest čísel časopisu Pražská technika, každé v nákladu 2 000 ks. Jedno speciální číslo bylo určeno k propagaci školy na veletrhu pomaturitního vzdělání Gaudeamus 2003, o něž je každoročně mezi středoškoláky velký zájem.
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S tištěnou verzí časopisu je ve spolupráci s Výpočetním a informačním centrem vystavována
i jeho internetová verze.
Časopis Acta Polytechnica. Bylo vydáno šest čísel tohoto anglicky psaného profesního
časopisu. Z toho tři čísla byla věnována nejlepším příspěvkům z konference Advanced
Engineering Design, která je pořádána ve spolupráci s univerzitou v Glasgow. Redakce se
zaměřila na masivnější 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 pracovníci této
možnosti využili. Na internetových stránkách byly doplněny anotace příspěvků i z minulých let.
Edice CTU Reports. Bylo vydáno šest čísel. Pro zvýšení kvality a úrovně je požadována
odborná recenze a jazyková korektura příspěvků.
Nová ediční řada „Profesorské přednášky“ a „Habilitační přednášky“. V roce 2003 bylo
vydáno 8 profesorských přednášek a 13 habilitačních přednášek. Tato edice je připravována
na základě požadavku odboru pro rozvoj.
Sborník Workshop 2003. Pro odborný seminář Workshop 2003 byly připraveny tiskové
předlohy dvou sborníků, brožury. Současně s tím bylo ve spolupráci s Centrem podpory výuky připraveno elektronické vydání příspěvků na CD. Sborník je připravován ve spolupráci
s odborem pro vědu a výzkum.
Sborník CTU Research Activity Reports. Sborník byl vydán ve spolupráci s odborem pro
vědu a výzkum a s Výpočetním a informačním centrem. Spolu s tištěnou verzí byl sborník
vydán i na CD.
Výroční zpráva o činnosti 2002. V součinnosti s odborem rozvoje byla připravena předloha pro tisk výroční zprávy školy.
Tiskové materiály pro konferenci „ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru“. Ve spolupráci s odborem pro vědeckou a výzkumnou činnost byly v redakci připraveny materiály pro konferenci ČVUT – sborník abstrakt, sborník příspěvků, plakáty, oznámení, pozvánky, seznamy účastníků, program.
Skripta a monografie. Grafické zpracování obálek a předtisková příprava.
Ostatní tiskoviny, jejichž předtiskovou přípravu, redakční a grafické zpracování a u většiny
i výrobu oddělení zajistilo: pozvánky na koncerty ČVUT, brožura „Přehled akcí 2003“, barevná brožura o ČVUT, pamětní list – imatrikulace studentů ÚBMI, obálka brožury Rektorský den, barevná brožura „Insignie ČVUT“, barevná skládačka o ČVUT, barevný kalendář
na rok 2004, kalendáříky, propagační materiál na veletrh Gaudeamus 2003, novoročenky,
inzeráty, tisk diplomů pro odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost, tisk diplomů CŽV,
sazba studijního programu ÚBMI na základě požadavků fakult, pozvánky apod.
Tiskoviny pro Vydavatelství. Brožury – Přehled vydaných skript, Ediční plán 2003,
objednací lístky, CPV – brožura a ceník, záložka na veletrh Svět knihy 2003, tiskové materiály pro Techfilm 2003.
Ostatní činnosti. Aktivní účast na veletrzích Svět knihy 2003 a Gaudeamus 2003. Prodej
publikací školy na dnech otevřených dveří jednotlivých fakult. Aktualizace internetových
stránek Vydavatelství ČVUT.
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13.3.2 Výroba
Výroba skript, monografií a dalších tiskovin pro celou školu je zajišťována ve vlastní tiskárně
vybavené třemi ofsetovými a třemi průtiskovými stroji a digitálním tiskovým a kopírovacím strojem Docu Color 2240. Součástí tiskárny je i dobře vybavená knihárna.
V roce 2003 bylo vydáno a ve vlastní tiskárně vyrobeno 171 (200) skript a monografií a 279
ostatních titulů. V roce 2002 byly vydány pouze dvě monografie, zatímco v roce 2003 jich bylo
osm. Celkem bylo vyrobeno 84 556 (107 523) výtisků skript a monografií. V závorkách jsou pro
srovnání uvedeny údaje z roku 2002.
Ostatní ukazatelé výroby skript a monografií
• Prodejní produkce
81 556 (104 683)
výtisků.
• Prodejní produkce
10 021 352 (11
686 251) Kč.
• Průměrná cena skripta a monografie
122,90 (111,60) Kč.
• Průměrná cena skripta
118,20 Kč.
• Průměrný počet výtisků na titul včetně autorských a povinných výtisků 491,25(537,6).
• Cena VA (vydavatelského archu) byla pro rok 2003 stanovena na 7,50 Kč, průměr
15,75 VA (15,29 VA).
• Celková spotřeba papíru 35 803 kg (47 284 kg).
Výroba celoškolských zakázek
Bylo vyrobeno celkem 279 (195) zakázek, z nichž uvádíme alespoň některé:
• časopis Pražská technika: 6x, 248 tiskových stran, v celkovém nákladu 12 000 výtisků,
• časopis Acta Polytechnica, 6x, celkem 3 391 tiskových stran, v nákladu 2 460 výtisků,
• CTU Reports: 6x, celkem 1 064 tiskových stran, v celkovém nákladu 1 100 výtisků,
• CTU RAR: 582 tiskových stran, v celkovém nákladu 100 výtisků,
• CTU Workshop 2003: 1 215 tiskových stran, v celkovém nákladu 100 výtisků,
• informační a propagační materiály pro veletrh GAUDEAMUS,
• tiskové materiály pro konferenci „ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru“
(sborník referátů, sborník abstraktů, program, pozvánky a oznámení),
• Výroční zpráva o činnosti 2002, 137 tiskových stran, 150 výtisků,
• v rámci spolupráce s fakultami byla zajištěna řada sborníků,
• nabídkový katalog patentů a vynálezů ČVUT pro Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně,
• studijní program (95 stran, 400 výtisků),
• informační brožury: Rektorský den, Celoživotní vzdělávání, řada sborníků pro tuzemské
i zahraniční konference a další materiály.
Nová ediční řada
• Profesorské přednášky, 8 titulů, 233 tiskové strany, 1 200 výtisků.
• Habilitační přednášky, 13 titulů, 311 tiskových stran, 1 970 výtisků.
Zájem o výrobu celoškolských tiskových materiálů vzrůstá. Zatímco v roce 2000 bylo realizová-no
126 zakázek, v roce 2001 to bylo 146 a v roce 2002 už 195 zakázek, v roce 2003 se vyrobilo 279
zakázek. Jde především o tisky informačních brožur pro studenty, sborníky apod.
Modernizace a obnova strojového vybavení
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V souladu s plánem obnovy strojového vybavení byl zakoupen a uveden do provozu průtiskový
stroj RISOGRAPH RP 3700. Jde již o třetí průtiskový stroj, který je v provozu využíván především
k tisku malonákladových publikací - skript, sborníků, informačních brožur apod. V lednu 2003 byl
uveden do provozu plnobarevný digitální tiskový a kopírovací stroj Docu Color 2240. Do konce
roku bylo zhotoveno 63 155 tisků, z toho 47 544 plnobarevného tisku a 15 611 černobílého tisku,
například přílohy do skript, veškeré obálky na CTU Reports, CTU RAR, CTU Workshop, Výroční
zpráva o činnosti 2002, obálky na novou edici profesorských a habilitačních přednášek a další.
Vedle dosažení finančních úspor byla odstraněna i těžkopádnost a nepružnost při vydávání tiskovin,
kdy provoz byl odkázán výlučně na dodavatelskou výrobu barevného tisku. Cesta alespoň částečně
využívat možnosti barevného tisku ve vlastním provozu se ukazuje jako správná.
Strojové vybavení výroby a předběžný návrh obnovy pro nejbližší období:
Předtisková příprava současný stav: dvě kamery na zhotovení tiskových matric.
Návrh: obnova jedné kamery plánována na rok 2005.
Tiskové vybavení
tři ofsetové stroje (dva poloautomatické stroje pro oboustranný tisk,
jeden stroj pro jednostranný tisk), tři průtiskové stroje, digitální stroj Docu
Color. O obnově tiskařské techniky do roku 2005 se neuvažuje.
Knihárna
dva snášecí stroje, dokončovací automat na vazbu V1, dvě řezačky papíru,
lepička knižního bloku, falcovačka, laminovačka. Návrh: v roce 2004 se
předpokládá, v souladu s plánem, obnova jedné řezačky papíru. V roce 2005
až 6 se předpokládá obnova baličky na tavnou fólii.
Nadále budou sledovány trendy v malonákladovém tisku. To znamená digitalizace v předtiskové
přípravě a následný ofsetový tisk, digitální a průtiskový tisk. Rovněž bude sledována oblast dokončení výroby, knihařské stroje a vybavení kniháren. Snaha je, aby vlastní provoz tiskárny nezastaral,
byl udržován funkční a finančně co nejméně náročný.
Shrnutí
V roce 2003 bylo vydáno o 29 titulů skript méně než v roce 2002, což představuje snížení pro-dejní
produkce o 23 127 výtisků skript a monografií oproti roku 2002. Monografií bylo naopak vy-dáno o
šest více než v roce 2002. Nárůst výroby o 43 procenta byl zaznamenán především v oblasti dalších
tiskovin celoškolsky potřebných, informačních a propagačních materiálů, sborníků, infor-mačních
brožur pro studenty apod.

13.3.3 Centrum podpory vzdělávání (CPV)
Pracoviště vzniklo transformací z bývalého Audiovizuálního a technického centra. Své sídlo má
v Masarykově koleji, kde od roku 2003 jsou tři oddělení Vydavatelství. Vedle realizace výukových
videoprogramů a AVMM programů se zabývá i e-learningem.
Vyrobené výukové programy
1. Ke zvýšení požární spolehlivosti návrhem konstrukce, česká a anglická verze, CD.
2. Navrhování styčníků za požáru, česká a anglická verze, CD.
3. Elektroerozivní obrábění - Strojírenská technologie, video.
4. Elastomechanika, 4. díl - Variační principy v mechanice, CD.
5. Tomografické zobrazovací metody v lékařství – CT, anglická verze, video.
6. Pocit prostoru, (Divadelní architektura – studentské projekty), česká a anglická verze, video.
7. Nerovnice, další díl z cyklu Matematika pro vstup na ČVUT, CD.
8. ČVUT v Praze, reprezentační CD - 2. přepracované vydání.

208

13. Péče o studenty

9. Informační CD pro uchazeče o studium na ČVUT v Praze - 2. přepracované vydání.
10. Angličtina – rozřaďovací test, e-learning.
Rozpracované programy
1.
Kvadratické rovnice, další díl cyklu Matematika pro vstup na ČVUT, CD.
2.
Reprezentační CD, anglická verze.
Celoškolské zakázky
•
•
•
•
•
•
•
•

Workshop 2003, CTU Reports, sborník na CD.
CTU Research Activity Reports, elektronická publikace na CD.
Sestřih záznamu z Inaugurace rektora a děkanů ČVUT v Praze – video.
Gaudeamus 2003 - Informace pro uchazeče o studium - prezentační CD (do elektronického
katalogu).
Sestřih záznamu z oslav 295. výročí ČVUT v Praze – video.
Sestřih Zahájení akademického roku 2003/04 na ČVUT v Praze – video.
AKTUALITY na CD – 2x měsíčně (celkem 15).
Zvukový záznam zasedání Akademického senátu – 1x měsíčně (celkem 8).

Elektronické publikování, off-line a on-line kurzy
Přehled systémů, výběr a testování ve spolupráci s fakultami, na doporučení komise tvořené pracovníky fakult vybrán a zakoupen pro ČVUT systém Class Server.
Dokumentární videozáznamy
• 3. 3. 2003
• 17. 3. 2003
• 24. 4. 2003
• 26. 6. 2003
• 29. 9. 2003
• 10. 10. 2003
Fotodokumentace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12. 2. 2003
3. 3. 2003
19. a 20. 3. 2003
24. 4. 2003
12. 5. 2003
14. 5. 2003
21. 5. 2003
2. 6. 2003
3. 6. 2003
Strahov – SÚZ.
17. 6. 2003
19. 9. 2003
22.-23. 9. 2003
vzdělávacím prostoru.
29. 9. 2003
30. 9. 2003
10. 10. 2003
8. 10. 2003

Inaugurace rektora a děkanů (R ČVUT).
Videozáznam na pracovišti v Řeži (F2).
Hymna FEL (Žižkovské divadlo), videozáznam (F3).
12. quadrienale (F5).
Zahájení akademického roku 2003/04 (R ČVUT).
Návštěva pana prezidenta na ČVUT (R ČVUT).
Den otevřených dveří na F3.
Inaugurace rektora a děkanů.
Návštěva pana náměstka MŠMT na ČVUT, fakulty.
Veletrh Svět knihy 2003.
Otevírání sportovního areálu Podolí.
Sportovní rektorský den.
Sportoviště Strahov SÚZ – turnaj.
Výstava na F1.
Otevírání rekonstruované vstupní haly 1. bloku
Slavnostní zasedání Vědecké rady ČVUT, koncert.
Vernisáž výstavy v Roztokách u Prahy.
Konference ČVUT v evropském výzkumném

a

Zahájení akademického roku 2003/2004.
Nové pracoviště ÚBMI na Kladně.
Návštěva pana prezidenta na ČVUT.
Setkání s pedagogickými poradci.
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• 21. 10. 2003
Gaudeamus 2003 – prezentace ČVUT.
• 5. až 7. 11. 2003
Techfilm 2003.
• 5. 11. 2003
Podpis smlouvy Praha 6 x ČVUT v Praze.
• 12. 11. 2003
Imatrikulace studentů ÚBMI.
Ostatní činnosti
• Audio, video a foto služby a digitalizace starších výukových programů pro fakulty, součásti
ČVUT a partnerské organizace a společnosti na základě přímých objednávek (celkem více
než 30 zakázek), např. výroba znělky FEL.
• Digitalizace 16 mm výukových filmů pro FEL, FSi a UBMI.
• Audio podpora při videokonferencích FSv a FJFI.
• Prezentační CD z konference IEEE.
• Prezentační videoprogram Praha a ČVUT pro ČAS.
• Nová verze prezentačního videoprogramu ČEZ – Elektrárna Mělník.
• Video dokumentace přednášek a prezentací při 10. quadrienale atd. ve spolupráci s F5.
• Vedení fotoarchivu a videoarchivu.
Prezentace na výstavách, festivalech a konferencích
•

Veletrh Schola Nova 2003 – účast v přípravném výboru a hodnotitelské komisi soutěže
o nejlepší exponát, distribuce propagačních materiálů.
• Veletrh Svět knihy 2003 – spolupráce při přípravě expozice, služby na stánku.
• Veletrh GAUDEAMUS 2003 – výroba prezentačního CD do elektronického katalogu, příprava propagačních materiálů pro stánek.
• Organizace mezinárodního festivalu TECHFILM 2003 (odborný garant ČVUT v Praze,
čestný prezident prof. Witzany, odbor vnějších vztahů) - na základě účelové dotace MŠMT.
V soutěži byly přihlášeny videoprogramy Brownův pohyb a Pocit prostoru.
• Organizace 1. ročníku soutěže výukových produktů „O křišťálovou tužku ministryně
školství“- na objednávku MŠMT sekce SIPV. Do soutěže byly vybrány programy Lineární
regrese a Odborná angličtina v architektuře I. a II. (Čestné uznání).
• Academia Film Olomouc – v soutěži videoprogram Brownův pohyb.
• Účast v projektu Unie školských asociací ČR – CZESHA – elektronické publikace pro
střední školy (www.bait.cz).
• Tři filmové semináře pro studenty, pedagogy a pracovníky knihoven.
• Na 2. programu ČT uvedeny videoprogramy CPV- Inteligentní dopravní systémy a Tomografické zobrazovací metody – CT.
• Aktualizace www stránek Vydavatelství ČVUT a CPV.
Prodej AV a MM programů
V roce 2003 bylo prodáno 415 videoprogramů a 34 výukových programů na CD v celkovém objemu 93 159 Kč.
Účast na seminářích a konferencích
Belcom 2003, konference E-learning Zlín, seminář E-learning Hradec Králové, konference Moderní
škola Praha, konference E-learning Plzeň.
Účast v grantových projektech
• Podány tři rozvojové projekty MŠMT.
• Spolupráce CPV na dvanácti rozvojových projektech MŠMT fakult a dvou součástí – portál
VYTOS s VIC a projekt s VCPD.
• Podán interní grant s F1 na technické vybavení pro digitalizaci unikátních záznamů.
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13.3.4 Prodejna technické literatury (PTL)
•
•

Maloobchodní obrat (tržby) celkem
13 907 780 Kč
Prodej skript, monografií, výukových
videoprogramů a CD
11 397 023
Kč
• Prodej knih a ostatního sortimentu (DČ)
2 510 777 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 a na veletrhu
Gaudeamus 2003 v Brně.
Prodejna se věnuje rovněž zásilkovému prodeji a prodeji na faktury:
•
•
•

Prodané zboží na faktury
1 027 265 Kč
Prodané zboží na dobírku
80 662 Kč
Vnitropodnikové faktury
428 533
Kč
• Celkem expedováno zboží za
1 536 460 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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14.

Rozvoj ČVUT v roce 2003

14.1

Investiční rozvoj ČVUT

14.1.1 Investiční akce realizované v roce 2003 podle plánu z dotací SR
V roce 2003 byly zahájeny všechny plánované akce dle programu 233 320.
1.

Požární zajištění budovy A,B,C,D - FSv
Z důvodu neuzavření OVS (obchodní veřejná soutěž) byly finanční prostředky z roku 2003 ve
výši 22 533 mil Kč převedeny do roku 2004.
2. Rekonstrukce 4. a 5. patra a suterénu Karlovo nám. – FS
Finanční prostředky nevyčerpané v roce 2003 byly přesunuty do roku 2004. V lednu roku 2004
předložila FS upravený návrh koncepce stavebního programu rekonstrukce celého areálu. Pro
další pokračování revitalizace ÚVIČ zajišťuje detailní stavební program a projektové práce.
3. Rekonstrukce fasády monobloku – FS
Finanční prostředky ve výši 5 mil. Kč z roku 2003 byly z důvodu neuzavření OVS převedeny
do roku 2004. ÚVIČ navrhuje komplexní řešení rekonstrukce fasády monobloku.
4. Rekonstrukce budovy G – Karlovo nám. – FEL
Tato rekonstrukce probíhá dle plánu.
5. Rekonstrukce koleje Orlík- SÚZ
Rekonstrukce I. etapy, tj. veškerých sítí a ubytovací části byla ukončena a kolej je předána do
provozu. V průběhu roku 2004 je nezbytné dokončit komplexní rekonstrukci tohoto objektu
(vnější plášť, okna, střecha, vstupní část).
6. Rekonstrukce Studentský dům – I. etapa
V první etapě rekonstrukce Studentského domu byly vyměněny stávající světlíky a tato akce
bude pokračovat dle plánu investičních akcí.
7. Doplnění strojního vybavení
V závěru roku 2003 proběhla akce doplnění strojního vybavení s dotací ze SR 10 mil. Kč a celkovým nákladem 16,3 mil. Kč.
8. Rekonstrukce topení v objektu Loděnice Malá Chuchle
V uvedeném objektu proběhla rekonstrukce vytápěcího systému v rozsahu 1,3 mil. Kč.
9. Odstranění následků povodní – Břehová
Akce byla zahájena v souladu s plánem a její ukončení se předpokládá do 4/2004.
10. Rekonstrukce poslucháren, soc. zařízení a výstavby výtahu Konviktská
Akce byla realizována dle plánu akcí pro rok 2003.
11. Rekonstrukce laboratoří dopravní techniky, výtahu a rekonstrukce poslucháren Horská
Akce byla dokončena v roce 2003.
12. Rekonstrukce topení v areálu Karlovo náměstí, lokální kotelny
Akce pokračovala z roku 2002.

14.1.2 Akce realizované mimo plán roku 2003 z dotací MŠMT
1.
2.

Havarijní oprava kabelů areálu ČVUT Dejvice
Havarijní oprava prvků fasády v objektu Trojanova
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Obě uvedené akce spočívaly v odstranění následků havárií a jejich financování bylo projednáno a
realizováno ÚVIČ s MŠMT.
Tabulka 14.1.2.1: Přehled realizovaných investičních akcí ČVUT v Praze v roce 2003
ISPROFIN

Objekt

2333223801

ČVUT - Požární zajištění budov A, B,C, D,
Dejvice

2333223802

čerpání dotací
SR rok 2003 v
tis. Kč

čerpání FRIM rok
2003 v tis. Kč

Celkem
v Kč

0

0

0

ČVUT - Rekonstrukce sanity, ÚT, elektro
Dimitrovova Kolej ( Orlík )

14 545

0

14 545

2333223803

ČVUT - Rekonstrukce obvodového pláště
Studentský dům, I.etapa

1 482

0

1 482

2333223805

ČVUT - Rekonstrukce oken fasády areálu
Dejvice

0

0

0

2333223806

ČVUT - Revitalizace areálu ČVUT Karlovo
náměstí, Praha 2, budova A

11 146

0

11 146

2333223807

ČVUT - Revitalizace areálu ČVUT -Karlovo
náměstí, Praha 2, budova G

2 522

0

2 522

10 000

6 306

16 306

520

0

520

2333223808 ČVUT - Doplnění strojního vybavení
2333223809

ČVUT - Havarijní oprava NN kabelů areálu
ČVUT - Dejvice

2333223810

ČVUT - Havarijní oprava prvků atiky a fasády
objektu ČVUT FJFI, Trojanova 13

1 898

0

1 898

2333283801

ČVUT – Rekonstrukce kotelny Loděnice Malá Chuchle

1 300

0

1 300

2333283801

ČVUT - Rekonstrukce kotelny Loděnice - Malá
Chuchle

243

0

243

2333283802

ČVUT - Odstranění násl. povodní FJFI,
Břehová ul.

3 000

0

3 000

3333113820

ČVUT - Rekonstrukce poslucháren, soc. zař.
a výstavba výtahu Konviktská

2 499

121

2 620

3333113822

ČVUT - Rekonstrukce lab. dopr. techn., výtahu
a rekonstrukce poslucháren Horská

4 400

0

4 400

3333153864

ČVUT - Rekonstrukce topení v areálu Karlovo
náměstí, lokální kotelny

3 000

5 338

8 338

56 555

11 765

68 320

Celkem

akce ukončené v roce 2003
akce pokračující v roce 2004

Pozn.: Uvedené čerpání dotací je orientační, přesné údaje budou známy po závěrečném vyhodnocení akcí 6/2004.
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14.1.3 Sportovní a rehabilitační centrum ČVUT – Juliska – SÚZ
V průběhu ledna 2004 probíhají dokončovací práce a prvotní dovybavení sportovním zařízením.
Velká sportovní hala, hala v suterénu a regenerační provozy budou ukončeny v I. čtvrtletí 2004.
Současně se připravuje rekonstrukce II. a III. NP, kde budou umístěny kanceláře kateder TV a sportovně rehabilitační zařízení. Tato etapa bude dokončena v průběhu roku 2004.

14.1.4Akce připravované v roce 2004 za účasti SR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Patrové rozvody Dejvice.
Revitalizace areálu Karlovo náměstí.
Rekonstrukce fasády A2, B2, C3 Dejvice.
Rekonstrukce budovy E – Karlovo náměstí.
Rekonstrukce trafostanice Dejvice.
Zastřešení dvora Břehová.
Nová budova Fakulty architektury.
Rekonstrukce rozvodů Horská.
Rekonstrukce Dejvické koleje.
Modernizace bloku C – Podolí.

14.1.5 Akce realizované z FRIM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rekonstrukce deseti poslucháren Dejvice (projektová příprava).
Výměník budova A Dejvice, FSv.
Rekonstrukce ústavu 208 Horská.
Rekonstrukce blok D3, B2, C3 Dejvice.
Rekonstrukce halových laboratoří Dejvice.
Rekonstrukce blok 10 Strahov.
Rekonstrukce Studentský dům – II. etapa (projektová příprava).
Přestavba Juliska.
Výukové středisko Telč.
Rekonstrukce Albertov.
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Tabulka 14.1.5.1: Plánované investiční akce ČVUT v Praze v roce 2004
ČVUT celkem

404 372 327 472 229 421

0

89 551

0

85 400 86 800

SR
souč.

Název a místo stavby

celkem
inv

ISPROFIN

FSv

233320

1

Patrové rozvody bud.B, Dejvice

10 500

2333223801

2

Požární zaj. bud. A,B,C,D Dejvice

54 926 54 926 32 393

3

Rek. 10 poslucháren , Dejvice

4

Výměník budova A Dejvice

Celkem 66 626 60 926 38 393
6 000

neinv

inv

0

22 533

Změna Změna

neinv celkem
0

6 000

inv

5 700 4 500

22 533

0

1 000

0

1 000

1 000

0

23 620

0

8 000 8 000

2

Rek. Budovy A 1. část KN

18 620 18 620

18 620

33322

3

Rek. Budovy A, B 2. část KN

65 921 60 921 60 921

5 000 5 000

233322

4

Rek.ústavu 208, Horská ul.

3 000

3 000 3 000

233322

1

Rek. Blok D3,B2,C3 Dejvice

4 500

0

233322

2

Rek. fasády, A3,B2,C3 Dejvice

11 000

8 000

233322

3

Rek. hal laboratoře, Dejvice

2 000

0

4

Rek. fasády bud. E KN

20 000 20 000 20 000

5

Rev. areálu ČVUT bud G KN

27 449 27 449

6

Rek. trafo. Dejvice

4 500

4 500

4 500

Celkem 4 800

4 000

4 000

4 000

4 000

233322

1

Nová budova, Dejvice

8 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

0

0

0

0

0

0

0

15 949

Rek. Dejvické kol.

24 000 23 000 23 000

2333223802

2

Rek. koleje Orlík-Dimitrovova

16 649 12 449

12 449

3

Rek. Studentský dům I., Dejvice

3 500

3 500

4

Modern. Blok C Podolí

41 000 41 000 41 000

5

Rek. blok 10, Strahov

1 000

0

6

Rek. Studentský dům II. Dejvice

200

0

0

0

0

0

0

-12 000

0

0

0

0

0

800

800

800

800

0

12 000

0

12 000

0

0

0

6 400 2 000

-12 000
0

0

0

0

1 900 2 500

1 000 1 000

3 500

1 700 2 500

4 200

1 000 1 000
200
0

0

0

0

55 000 50 000

233322

1

Přestavba Juliska

35 000

0

35 000 35 000

233322

2

Výukové středisko Telč

10 000

0

10 000 10 000

233322

3

Rekonstrukce Albertov

10 000

0

10 000 5 000
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0

0

1

0

0

0
27 449

Celkem 4 000

Celkem 55 000

9 500 9 500

2 000 2 000

Celkem 86 349 79 949 64 000

R

0

3 000 3 000

233322

233322

0

14 107 14 107 14 107

Rek. el. roz. Horská ulice

SÚZ

27 449

0

4 500 4 500

Celkem 14 107 14 107 14 107

FD
1

4 800

0

0

0

0

Celkem 64 949 59 949 28 000

FA

0

200

2333223806

Zastřešení dvora, Břehová ul.

1 200

200

5 000

1

0

0

Rekonstrukce fasády monoblok FS 25 000 25 000 20 000

233322

neinv

0

1

FJFI

inv

4 500 4 500

2333223805

2333223807

neinv

200

Celkem 112 541 104 541 80 921

FEL

-3 900 2 500

FRIM
Změna Změna

celkem

FS

0

200
0

5 000

5 000

0
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14.2

Zapojení do projektů Fondu rozvoje vysokých škol

Fond rozvoje vysokých škol představuje každoročně pro ČVUT významný zdroj finančních
prostředků. V tabulce 14.2.1 je uveden přehled řešených grantů FRVŠ v roce 2003 a přidělené finanční prostředky.
Tabulka 14.2.1: Zapojení vysoké školy v programech Fondu rozvoje vysokých škol
Přidělené fin. prostředky v tis. Kč

Tematický
okruh

Počet přijatých
projektů

investiční

neinvestiční

celkem

A

4

7 048

0

7 048

B

0

0

0

0

C

2

0

259

259

E

0

0

0

0

F

18

0

3 117

3 117

G

32

0

2 848

2 848

H

5

8 690

0

8 690

Celkem

61

15 738

6 224

21 962

14.3 Zapojení ČVUT v Transformačních a rozvojových programech
pro veřejné vysoké školy v roce 2003
Přehled o zapojení ČVUT v Rozvojových programech v minulém roce uvádí následující ta-bulka.
Tabulka 14.3.1: Zapojení ČVUT v Transformačních a rozvojových programech v roce 2003
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 veřejných
vysokých škol

13

11

5 611

Program podpory celoživotního vzdělávání

7

5

738

Program podpory studijních programů garantovaných VVŠ
a realizovaných na VOŠ

0

0

0

Program na podporu integrace zdravotně postižených studentů; vyrovnávání příležitostí přístupu ke studiu uchazečů
z různě znevýhodněných sociálních skupin

0

0

0

Program podpory zkvalitnění informační a technické infrastruktury VVŠ pro vzdělávací činnost a řízení VŠ vyžadující
investiční prostředky

14

5

18 588

Celkem

34

21

24 937

Program podpory mezinárodní mobility studentů
veřejných vysokých škol

Počet studentů

Přidělené fin. prostředky
v tis. Kč
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Vysílání studentů na základě mezinárodních smluv

3

19

Vysílání studentů v rámci přímé smluvní spolupráce

76

2 896

Vysílání studentů formou „free movers“

0

0

Celkem

79

2 915

14.4 Oblast investic z hlediska Aktualizace Dlouhodobého záměru
ČVUT pro rok 2003
Pro oblast investic zřízený Útvar výstavby a investiční činnosti ČVUT vycházel z Programu
233 320 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČVUT v letech 2003-2007.
Zásadním předpokladem dobré, respektive kvalitní investiční aktivity celého ČVUT, byla snaha o
koordinaci investičních záměrů fakult a součástí, které byly v mnoha případech nekoncepční
a soustředěné na dílčí úpravy bez širších a rozvojových souvislostí.
Základním dokumentem je generel rozvoje ČVUT, k němuž byly položeny základy vypracová-ním
pasportů všech objektů ČVUT, přičemž začala též verifikace všech rozhodujících údajů (především
plošných, ale i údajů, vypovídajících o současném stavu apod.), které pasporty obsahují.
Jednotlivé stavební akce, které se podařilo zahájit či zrealizovat, lze rozdělit do tří kategorií:
A) Výukové a laboratorní objekty jednotlivých fakult, kde byly zahájeny projektové i realizační
práce na revitalizaci areálu historických budov ČVUT na Karlově náměstí (budova A, G).
B) Účelová zařízení ČVUT, zahájením a částečným otevřením sportovního zařízení v rekonstruované budově pod Juliskou.
C) Studentská ubytovací zařízení, kdy byla zajištěna úplná projektová dokumentace a následně realizace vnitřních prostorů koleje Orlík v Dejvicích.
Vedle těchto akcí se ÚVIČ soustředil na přípravu podkladů pro výstavbu nové budovy Fakulty
architektury ČVUT, na jejichž základě byla připravena architektonická soutěž. Celou řadu dalších
dílčích akcí, které byly prováděny v součinnosti s jednotlivými fakultami a součástmi, jsou uvedeny
v tabulce 14.1.2.1.
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V roce 2003 zasedala Správní rada Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen SR)
dvakrát.
10. zasedání se konalo v pondělí 12. května 2003
s programem:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrola zápisu z 9. zasedání SR.
Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT.
Výroční zpráva o činnosti za rok 2002.
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2002.
Metodika rozpisu dotací ČVUT na rok 2003.
Rozpis dotací ČVUT na rok 2003.
Věcná břemena.
Různé.

Přítomni byli všichni členové SROV.
K jednotlivým bodům programu přijali přítomní členové SR tato usnesení:
• Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT.
Usnesení: Správní rada bere na vědomí předloženou aktualizaci Dlouhodobého záměru ČVUT. SR
doporučuje konkretizovat úkoly do měřitelných kritérií a doporučuje posílení kontrolní složky na
ČVUT.
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
• Výroční zpráva o činnosti za rok 2002
Usnesení: Správní rada výroční zprávu o činnosti za rok 2002 projednala a vzala na vědomí.
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
• Výroční zpráva o hospodaření za rok 2002
Usnesení: Správní rada výroční zprávu o hospodaření za rok 2002 projednala a vzala na vědomí.
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
• Metodika rozpisu dotací ČVUT na rok 2003, rozpis dotací ČVUT na rok 2003
Usnesení: Správní rada vyslechla informace o změnách v Metodice rozpisu dotací na ČVUT a se
souhlasem je vzala na vědomí.
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
• Věcná břemena
Usnesení: SR souhlasí s vydáním předchozích písemných souhlasů s právními úkony souvisejícími
s návrhy na zřízení věcných břemen:
Ve prospěch společnosti Pražská energetika, a.s., - kabelová přípojka a umístění rozváděče v objektu těžkých laboratoří Juliska.
Ve prospěch společnosti Pražská energetika, a.s., - umístění a provoz kabelového vedení a osazení
rozvodové skříně na Kotlářce.
Ve prospěch společnosti Pražská energetika, a.s., - transformační stanice Bubeneč.
Ve prospěch společnosti Pražská energetika, a.s., - transformační stanice Podolí.
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Ve prospěch společnosti Pražská plynárenská, a.s, - uložení plynových rozvodů v k. ú. Dejvice,
parc. č.: 681/4, 681/5, 681/6, 681/11, 681/12, 681/13, 681/14, 681/15, 681/18, 682/2, 683 zapsaných
na LV č. 588 pro k.ú. Dejvice a pozemku 684 zapsaného na LV č. 3289 pro k. ú. Dejvice, vše u Katastrálního úřadu pro Prahu – město.
Ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., - umístění telekomunikačních kabelů v komunikaci objektu Husova.
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
• Různé
TELČ - objekt bývalé Jezuitské koleje darem pro ČVUT.
Usnesení: SR vydá předchozí písemný souhlas se smlouvou darovací s městem Telč za podmínky,
že AS ČVUT vysloví s touto transakcí souhlas.
Hlasování:
Pro
(V tomto okamžiku již bylo

Proti
13

0
přítomno jen 14 členů SR)

Usnesení bylo přijato většinou hlasů.
11. zasedání se konalo v úterý 16. prosince 2003
s programem:
•
•
•

Kontrola zápisu z 10. zasedání SR
Informace rektora a prorektorů.
Různé.

Přítomno bylo 7 členů SR a nebyla schopna usnášení.
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