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Úvodní slovo rektora ČVUT 

Úvodní slovo rektora ČVUT 
Mezi základní cíle střednědobého programu v období do roku 2010, k jehož realizaci je nutné 

urychleně přistoupit a k němuž musí směřovat řada systémových opatření, patří:  
• Výrazné posílení objemu finančních prostředků na tvůrčí činnost zejména vysoká účast 

pracovišť a jednotlivců na výzkumných záměrech, projektech a vědeckých grantech. Je tře-
ba zvýšit rozsah spolupráce na mezinárodních výzkumných projektech.  

• Přijetím řady opatření, především zkvalitněním náboru, přijímacího řízení, zvýšenou péčí 
a kontrolou kvality studia, dosáhnout zvýšení kvality a počtu absolventů bakalářských a ma-
gisterských studií. Vzdělávací proces musí být vnímán jako zdroj podnětů pro výzkum a pří-
ležitost k získání zájmu studentů o badatelskou a výzkumnou činnost. 

• Zkvalitněním výuky v anglickém jazyce vytvořit předpoklady pro úspěšné zapojení ČVUT 
do evropské sítě univerzit tak, aby došlo k výraznému zvýšení počtu zahraničních studentů 
v porovnání se současným stavem (internacionalizace studia).  

• Bude třeba se orientovat na rozsáhlou mezinárodní spolupráci s významnými zahraničními 
univerzitami a institucemi, a to jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti výzkumu. Do této ob-
lasti také patří rozsáhlá mobilita akademických pracovníků a studentů ČVUT a působení 
významných zahraničních odborníků a hostujících profesorů na ČVUT. Získání zahraniční 
evaluace a evropské akreditace, které jsou jednou ze základních podmínek pro získávání 
kvalitních zahraničních hostujících profesorů a studentů. 

• Dosáhnout výrazného zvýšení kvality a počtu absolventů doktorského studia, především 
jejich účinným zapojením do tvůrčí a výzkumné práce, důsledným výběrem školitelů a kon-
trolou jejich studia. Nedílnou součástí opatření pro zkvalitnění a prohloubení tvůrčí činnosti 
na ČVUT musí být účelová podpora mladých nadaných studentů a doktorandů, dosahujících 
vynikajících výsledků ve studiu a výzkumu. Důsledné hodnocení doktorandů, motivace ško-
litelů a doktorandů k úspěšnému dokončení doktorského studia jsou předpokladem pro dosa-
žení vysoké kvality doktorských studií na ČVUT. 

• Prohloubení kontaktů, spolupráce a zapojení studentů do činnosti kateder a ústavů a posílení 
významu studentských organizací a jejich zapojení do řídicích struktur fakult a ČVUT. 

• Založení nových celoškolských výzkumných pracovišť a fakult zaměřených na problema-
tiku biomedicínského inženýrství, přírodních a aplikovaných věd, na technickou chemii, 
společenské, ekonomické, manažerské a humanitní vědy. 

• Posílení významu společenských a humanitních věd s cílem prohloubení etiky a morálních 
vlastností absolventů ČVUT. Navázání na tradice evropské vzdělanosti vyžaduje, aby nedíl-
nou součástí výukových programů ČVUT byla výchova k etice, estetice a humanitním 
zásadám. 

• Posílení spolupráce s průmyslem, zvýšení účasti a podílu na průmyslovém výzkumu a řešení 
inovačních programů představují jednu ze základních orientací, na kterou je nutné se 
soustředit. Ve spolupráci s průmyslem dosáhnout zlepšení situace v oblasti odborných praxí, 
v oblasti celoživotního vzdělávání a rekvalifikačních kurzů. Průmyslový a aplikovaný vý-
zkum představuje významnou formu spolupráce ČVUT s průmyslem a současně možnost 
aktivního zapojení studentů. Jeho prostřednictvím dochází nejenom k ověření výsledků 
dosavadního poznání, ale současně k formulaci nových problémů. V tomto směru je nutné 
zvýšit důraz na aplikační výstupy, význam vynálezů, patentů a licencí. Je třeba rozvinout 
systém podporující vznik spin-off firem a především dosáhnout, po mnoha odkladech a prů-
tazích, založení Vědeckého parku ČVUT.  

Mezi prioritní otázky, které bude nutné v nejbližší době na ČVUT řešit, patří kvalita pedago-
gického a výzkumného procesu, prostředí a kvalita řízení školy. Mimořádnou pozornost je třeba 
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věnovat otázce kvality studia především v důsledku jeho větší orientace v prvním bakalářském 
stupni studia k prakticky použitelným vědomostem, částečně na úkor teoretických předmětů. Kva-
litu studia je nutné chápat především jako kvalitu vlastního vzdělávacího procesu, tj. zprostředková-
ní poznatků, jejich vysvětlení a ověření, nikoliv pouze jejich množství a pasivní předávání. Zákla-
dem hodnocení kvality je struktura studijních plánů a požadované znalosti, personální zabezpečení, 
vědecká, výzkumná a tvůrčí činnost a úroveň infrastruktury (laboratoře, knihovny, informační tech-
nologie). 

ČVUT se v nových podmínkách může prosadit především kvalitou vzdělávacího procesu a vý-
zkumu. Zajištění kvality studia je kontinuální proces aktivující široký vnitrouniverzitní dialog 
o vzdělávání a opatřeních k zajištění jeho kvality. Cílem je udržet a prohloubit dobrou pozici ČVUT 
v současně utvářeném evropském vzdělávacím prostoru jako základním předpokladu v získávání 
dostatečného počtu kvalitních domácích i zahraničních studentů, předpokladu, že se ČVUT stane 
významnou součástí evropského systému, v jehož rámci se bude uskutečňovat mobilita studentů 
a akademických pracovníků.  

Vnitřní hodnocení kvality je prostředek trvalého zlepšování činnosti ČVUT, který napomáhá 
odhalit slabé stránky prostředí a vzdělávacího procesu a současně prohlubovat jejich silné stránky. 
Z tohoto hlediska lze klasifikovat vnitřní hodnocení kvality jako důležitější než hodnocení vnější. 
Základním předpokladem vnitřního hodnocení kvality je jeho systematický a formalizovaný základ, 
definování cílů a směřování ČVUT a všeobecné sdílení procesu a hodnocení kvality akademickými 
pracovníky. Mezi významná opatření patří vytvoření modelu řízení kvality, v němž by byly sta-
noveny základní činnosti, kritéria, formy hodnocení a odpovědnost na jednotlivých úrovních školy. 
V porovnání s řadou zahraničních univerzit zůstává ČVUT spolu s ostatními vysokými školami ČR 
v oblasti hodnocení kvality pozadu. Současná rozmanitost udělovaných titulů a univerzit je prová-
zena značnou rozmanitostí systému kontroly kvality. Protože neexistují mechanizmy pro meziná-
rodní uznávání systému kontroly kvality, lze očekávat, že mohou vznikat překážky při vzájemném 
uznávání kreditů popř. udělovaných titulů (v závislosti na kvalitě a obsahu studijních programů) 
a tím i v mobilitě studentů. 

Vzdělání je nutné chápat jako základní prostředek pro zvýšení kultury společnosti v tom 
nejširším smyslu. Takovéto vzdělání může být garantováno pouze univerzitami s excelentním vý-
zkumem a univerzitami, jejichž vzdělávací systém podporuje rozvoj myšlení a osobnosti, před 
pouhým odborným zaškolováním, jehož cílem je dosažení VŠ kvalifikace. Nedílnou součástí 
univerzitního vzdělávání musí být i výchova v oblasti společenského a humanitního vzdělání, rozví-
jející mravní a etickou dimenzi vnímání společenských procesů, smysl a poslání vědy. Z tohoto 
pohledu stojí i ČVUT na prahu zásadní orientace, především na kvalitu studia, kterou je nutno 
upřednostnit před požadavky dalšího kvantitativního rozvoje. Znamená to potlačení postupně se 
prosazujících tendencí směřujících k profesnímu zaměření studia a důraz na výchovu k tvořivému 
myšlení a erudici, jejíž základem je úzký kontakt a zapojení studentů do činnosti kateder a ústavů. 

 
 
 
 

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. 
rektor 
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1. Úvod 

1. Úvod 
Zpráva o činnosti Českého vysokého učení technického v Praze za rok 2004 shrnuje hlavní akti-

vity školy v tomto roce. Zpráva byla připravena vedením univerzity v souladu s doporučenou 
osnovou MŠMT a poté 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 dok-
torandů a absolventů doktorského studia a odpovídající publikační výstupy. Vedení školy, fakult 
a vysokoškolských ústavů usilovala o naplňování těchto aktivit v souladu s Dlouhodobým záměrem 
ČVUT a jeho aktualizací pro rok 2004. Výsledky činnosti univerzity ve všech oblastech z hlediska 
Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2004 jsou uvedeny v příslušných kapitolách. 

V roce 2004, podobně jako v letech předchozích, byla činnost univerzity výrazně ovlivněna cel-
kovou 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 kvalifi-
kační struktury pracovníků školy byl opětovně upraven mzdový předpis ČVUT a zvýšeny mzdy 
všech zaměstnanců školy. Již pátým rokem získali akademičtí pracovníci mladší 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 2003 byla pro rozdělo-
vání 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 se plně rozvinulo strukturované studium v souladu s Boloňskou deklarací, 
Dlouhodobým záměrem MŠMT a Dlouhodobým záměrem školy. Na všech fakultách probíhá v aka-
demickém roce 2004/05 bakalářské studium v rámci trojstupňového systému vzdělávání (bakalář-
ské, magisterské, doktorské), vesměs v druhém ročníku studia. Je aplikován kreditní systém kompa-
tibilní s ECTS a bylo zavedeno bezplatné vydávání dodatků k diplomu v souladu s Berlínským 
komuniké. Bakalářská studia jsou otevřena rovněž na Masarykově ústavu vyšších studií (program 
Specializace v pedagogice - obor Učitelství odborných předmětů) a na Ústavu biomedicínského 
inženýrství (program a obor Biomedicínská a klinická technika). Celkem je na ČVUT akreditováno 
14 bakalářských studijních programů a 41 oborů. Souběžně dosud probíhá 8 studijních programů 
a 46 oborů integrovaného (magisterského, resp. „dlouhého“) studia. Na většině fakult se uskutečňu-
je akreditované vzdělávání rovněž v anglickém jazyce. Univerzita se zároveň soustavně připravuje 
na budoucí rozběh navazujících magisterských programů, fakulty připravily inovace a nové studijní 
programy. 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 většině fakult 
v akademickém roce 2004/05 opětovně vzrostl, výjimkou je Fakulta strojní (pokles o 12,0 %) a Fa-
kulta jaderná a fyzikálně inženýrská (pokles o 2,6 %). Celkově tak došlo na ČVUT oproti předchá-
zejícímu roku k nárůstu o 0,2 % (na 22 934 studentů včetně cizinců, v předchozím roce to bylo 
22 878). V roce 2004 se přihlásilo ke studiu na ČVUT 12 795 uchazečů, přijato bylo 8 123 stu-
dentů, avšak zapsalo se jich pouze 5 837. Příznivý je trend v počtu úspěšných absolventů, který 
v roce 2004 činil 2 149 (součet pro bakalářské a magisterské studium), což je o 8,5 % více než 
v roce 2003. V posledních letech dochází na všech fakultách k výraznému nárůstu počtu studujících 
cizinců. Ve srovnání s minulým rokem činí celkový nárůst 21,4 %. Na ČVUT nyní studuje 1 169 
cizinců (nejvíce, 546, na Fakultě elektrotechnické), což je 2,36 krát více než v akademickém roce 
2000/01. Univerzita nicméně usiluje o další výrazné zvýšení počtu zahraničních studentů. V soula-
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du s dlouhodobým záměrem byla značná pozornost věnována rozvoji distančního a e-learning vzdě-
lávání. Jeho podporou a zajištěním multimediálních projektů se zabývá Centrum podpory výuky při 
Vydavatelství ČVUT. Oproti předcházejícímu roku vzrostl počet programů celoživotního vzdělává-
ní a kurzů U3V o 29 %. S přechodem na strukturované studium vzrostla důležitost systematického 
hodnocení a řízení kvality pedagogického procesu, jehož základem je zajištění zpětné vazby pomocí 
studentských anket. ČVUT proto zavedlo od hodnocení zimního semestru 2004/05 jednotnou 
elektronickou anketu. Studentům poskytuje potřebné poradenské služby Centrum informačních 
a poradenských služeb. 

Stejně významnou součástí práce univerzity je výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost. 
Financování této činnosti na ČVUT je vícezdrojové. V centru zájmu byly výzkumné záměry, gran-
tové 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 před-
chozím roce bylo i v roce 2004 jednou z hlavních součástí vědecké a výzkumné činnosti řešení 
výzkumných záměrů, které představují nejvýznamnější část institucionálního financování vědy. 
Celkem bylo řešeno 30 výzkumných záměrů, s ukončením v roce 2004. ČVUT předložilo v prů-
běhu roku 30 nových výzkumných záměrů pro další období (2005–2011), z nichž 15 bylo přijato 
k financování. Zbylých 13 projektů bylo zařazeno do kategorie C a 2 do kategorie D, které nebudou 
ze strany MŠMT financovány vzhledem k nedostatku finančních prostředků. Tato skutečnost 
ohrožuje kontinuitu výzkumu na ČVUT, a proto byla přijata pro rok 2005 příslušná vnitrouniver-
zitní opatření. Na vědeckých výkonech školy se významně podílela tři výzkumná centra MŠMT 
(VC spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, VC aplikované kybernetiky, VC pro strojíren-
skou výrobní techniku a technologii) a spolupráce v dalších centrech jiných vysokých škol. V roce 
2004 pokračovala činnost tří výzkumných center ČVUT (Výzkumné centrum průmyslového 
dědictví, Ústav technické a experimentální fyziky, Centrum pro radiochemii a radiační chemii). 
Mezi další významná pracoviště patří Mikromechanická laboratoř na Fakultě stavební, zkušebny 
a laboratoře na Fakultě strojní (např. Laboratoř biomechaniky člověka, Laboratoř PIV, Mechatro-
nická laboratoř), pracoviště na Fakultě elektrotechnické (např. Gerstnerova laboratoř pro inteli-
gentní rozhodování, Centrum strojového vnímání, Laboratoř antén), školní jaderný reaktor, Labora-
toř iontových svazků, Dopplerův ústav a další při Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, pracoviště 
Fakulty dopravní (např. Laboratoř spolehlivosti systémů, Laboratoř speciálních telekomunikací) 
a řada dalších unikátních pracovišť provozovaných ve spolupráci s partnery (např. UK, AV ČR). 
ČVUT získalo účelovou podporu pro řešení různých projektů v řádu 45 mil. Kč ze státního 
rozpočtu. Univerzita spolupracuje ve výzkumu a vývoji s dalšími významnými institucemi (AV ČR, 
ostatní vysoké školy) a nejvýznamnějšími subjekty průmyslu. Velký výčet mezinárodní spolupráce 
je uveden v kap. 7 zprávy, včetně zapojení ČVUT do řešení mezinárodních projektů s dotací kolem 
35 mil. Kč. Vědecká aktivita pracovníků ČVUT byla v roce 2004 opětovně podpořena finančním 
oceněním nejlepších jednotlivců a tvůrčích týmů. Zvýšil se počet i úspěšnost doktorského studia 
(počet se zvýšil o 6,4 % na 2 621 doktorandů, úspěšnost o 11,3 % na 138 absolventů). ČVUT 
pokračovalo v jednáních a přípravě k založení inkubátoru vědeckého parku, jehož výsledkem je 
rozhodnutí o jeho umístění v rámci areálu Dejvice. 

V oblasti mezinárodní spolupráce ČVUT meziročně více než zdvojnásobilo počty výměn 
studentů v rámci programu Socrates/Erasmus (vycestovalo 530 studentů, tj. o 105 % více než v roce 
2003, přijato bylo 376 studentů, tj. o 139 % více než v roce 2003). Významnou aktivitou se stal 
program ATHENS, spočívající ve spolupráci 22 významných evropských technických univerzit 
a nabízející týdenní výměnné intenzivní kurzy studentům vyšších ročníků. V jeho rámci přijalo 
ČVUT 126 zahraničních studentů a 85 vyslalo do zahraničí. Další významný podíl na mobilitě 
studentů i pracovníků mají programy CEEPUS, Jean Monet, Aktion a další. V roce 2004 se ČVUT 
stalo členem sdružení TIME, umožňující studentům získání dvojitých diplomů (double degrees). 
Zvýšila se celková mobilita pracovníků (2 828 výjezdů, počet přijetí 1 364), množství přijatých 
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hostů a lektorů. Významné jsou aktivity studentské, zejména které organizuje International Students 
Club. Výrazně se zvýšil i počet studentů a pracovníků vyjíždějících do zahraničí nebo přijíždějících 
na ČVUT v rámci přímé spolupráce. ČVUT trvale rozšiřuje počet smluv dvoustranné spolupráce 
s významnými světovými univerzitami, v roce 2004 o dalších 7.  

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 zabez-
pečuje trvalý růst kvality a rychlosti připojení. V roce 2004 došlo k přestavbě páteřní sítě ČVUT 
a byla nasazena nová technologie CWDM, vedoucí ke zvýšení přenosové kapacity datových spojů 
a zvýšení spolehlivosti sítě. Pracovníci školy a studenti mají neomezený přístup na internet a dife-
rencovaný přístup do informačního systému školy (IS) a na lokální souborové servery. Infrastruk-
tura umožňuje přístup do superpočítačového centra a k dalším službám (IP telefonie, videokonfe-
renční služby, přenos multimédií). 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, Inforek, Manažerský informační systém a Spisová 
služba. Komponenty KOS a VVVS pracují ve webovém prostředí. V oblasti informačních zdrojů 
byly propojeny další dokumentografické databáze a rozšířena nabídka elektronických informačních 
zdrojů s možností získání plného textu žádaných dokumentů. V roce 2004 byl organizován webový 
kurz uživatelů (2 174 účastníků). Vzrostly výpůjční služby mezinárodní i celkové. Výpočetní a in-
formační centrum udržovalo provoz superpočítačového komplexu, zajistilo kampusovou licenci 
Microsoft a prodloužilo nebo instalovalo nové verze řady licenčních programů pro náročné 
uživatele.  

V oblasti výstavby byla trvalá pozornost věnována přípravám výstavby nové budovy ČVUT 
v Dejvicích a akademicko-komerčního centra na Vítězném náměstí. V roce 2004 byly realizovány 
významné investice dotované ze státního rozpočtu i z vlastních zdrojů (např. rekonstrukce v areá-
lech Karlovo náměstí, dokončení rekonstrukce koleje Orlík, zastřešení dvora Břehová pro FJFI, 
přestavba areálu Juliska, příprava modernizací kolejí Podolí apod.). Souběžně byla zahájena přípra-
va podkladů pro generel ČVUT, zejména pasportizace všech objektů ČVUT, jejich fotodokumen-
tace a stavebně technický průzkum. Podrobnější údaje jsou uvedeny v kapitole 14.  

Vedení ČVUT věnuje všem výše uvedeným záležitostem i aktivitám trvalou pozornost, spolu-
pracuje úzce s Akademickým senátem univerzity i jeho komisemi, pravidelně informuje akade-
mickou obec o svých aktivitách i námětech k dalšímu rozvoji. Zejména se soustřeďuje na kvalitu 
veškeré činnosti univerzity, a proto požádalo o mezinárodní evaluaci ČVUT Asociací evropských 
univerzit (EUA). Evaluace proběhla v roce 2004 a byla zakončena závěrečnou zprávou týmu 
expertů, předanou v lednu 2005. Vedení ČVUT připravuje rozbor této zprávy a diskusi 
s akademickou obcí. Závěry a doporučení z těchto jednání a materiálů budou použity při přípravě 
dlouhodobého záměru ČVUT pro léta 2006–2010. 
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2. Organizační schéma ČVUT 
Struktura ČVUT a jeho součástí je dána Statutem ČVUT, statuty jednotlivých fakult a organizač-

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

 
Tab. 2.1: Přehled fakult, ústavů a ostatních pracovišť 

Fakulty Zkratka 

Fakulta stavební        FSv, F1 

Fakulta strojní FS, F2 

Fakulta elektrotechnická FEL, F3 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská FJFI, F4 

Fakulta architektury FA, F5 

Fakulta dopravní FD, F6 

 
Vysokoškolské ústavy Zkratka 

Kloknerův ústav KÚ, Ú1 

Masarykův ústav vyšších studií MÚVS, Ú2 

Ústav biomedicínského inženýrství ÚBMI, Ú3 

 
Jiná pracoviště Zkratka 

Výpočetní a informační centrum VIC, P1 

Technologické a inovační centrum TIC, P3 

Výzkumné centrum průmyslového dědictví VCPD, P4 

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT ÚTEF, P5 

Centrum pro radiochemii a radiační chemii CRRC, P6 

Útvar výstavby a investiční činnosti ČVUT ÚVIČ, P7 

 
Účelová zařízení Zkratka 

Rektorát ČVUT R ČVUT, Z1 

Správa účelových zařízení SÚZ, Z2 

Vydavatelství ČVUT VD, Z3 

 
 
Celková struktura ČVUT a jeho orgánů je uvedena na obr. 2.1.1. 
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Obr. 2.1.1: Organizační schéma ČVUT 
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3. Řídící a správní orgány ČVUT 
Složení samosprávných akademických orgánů ČVUT se řídí § 7 zákona č. 111/1998 Sb. a v roce 

2004 bylo následující:  
 

Tab. 3.1: Správní rada ČVUT 

 Jméno Pracoviště 

Předseda prof. Dr.h.c. JUDr. Karel MALÝ, DrSc. Právnická fakulta UK v Praze 

   

Členové Ing. arch. Jan FIBIGER, CSc. ABF, nadace pro rozvoj architektury  
a stavebnictví, Praha 

 Ing. Jindřich HESS Metrostav, a. s., Praha 

 Ing. Petr HUTLA ČSOB, a. s., Praha 

 Ing. Bořivoj KAČENA Stavby silnic a železnic, a. s., Praha 

 Ing. Pavel KAFKA, CSc. SIEMENS, s. r. o., Praha 

 Ing. arch. Jan KASL  

 Ing. Vladimír KOLMAN Česká národní banka, Praha 

 Ivo MATHÉ TV Praha, s. r. o., Praha 

 Ing. Václav MATYÁŠ HOCHTIEF VSB, a. s., Praha 

 Ing. Jaroslav MÍL, M.B.A Svaz průmyslu a dopravy ČR, Praha 

 JUDr. Jana PEŠKOVÁ MŠMT ČR, Praha 

 Ing. Václav PETŘÍČEK, CSc. MPO ČR, Praha 

 doc. Ing. Karel SELLNER, CSc. Ministerstvo dopravy ČR, Praha 

 JUDr. Ing. Jiří ŠPIČKA Ministerstvo financí ČR, Praha 

   

Tajemník doc. Ing. Jan VOJTEK, CSc. Fakulta strojní ČVUT v Praze 

 

Tab. 3.2: Vědecká rada ČVUT 

Předseda prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc. rektor ČVUT 

   

Interní členové prof. Ing. Zdeněk BITTNAR, DrSc.  děkan Fakulty stavební 

 prof. Ing. Miloslav HAVLÍČEK, DrSc. děkan FJFI 

 prof. Ing. Václav HLAVÁČ, CSc. Fakulta elektrotechnická 

 prof. Ing. Milan HOLICKÝ, DrSc. Kloknerův ústav 

 prof. Ing. Josef JÍRA, CSc. děkan Fakulty dopravní 

 doc. Ing. Tomáš KLEČKA, CSc. ředitel Kloknerova ústavu 

 prof. RNDr. Karel KOZEL, DrSc. Fakulta strojní 

 prof. Ing. Vladimír KUČERA, DrSc., Dr.h.c. děkan Fakulty elektrotechnické 
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 prof. Ing. arch. Ladislav LÁBUS Fakulta architektury 

 prof. Ing. Jan MACEK, DrSc.  Fakulta strojní 

 prof. Ing. Josef MACHÁČEK, DrSc. prorektor 

 prof. Ing. Petr MOOS, CSc. Fakulta dopravní 

 prof. Ing. Viliam MÚČKA, DrSc. FJFI 

 prof. Ing. Ladislav MUSÍLEK, CSc. prorektor 

 prof. Ing. arch. Arnošt NAVRÁTIL, CSc. Fakulta architektury 

 prof. Ing. Jiří STUDNIČKA, DrSc. Fakulta stavební 

 prof. Ing. Jiří ŠEJNOHA, DrSc. Fakulta stavební 

 prof. Ing. arch. Vladimír ŠLAPETA, DrSc. děkan Fakulty architektury 

 prof. Ing. Jan UHLÍŘ, CSc. Fakulta elektrotechnická 

 prof. Ing. František VEJRAŽKA, CSc. prorektor 

 prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc. prorektor 

 prof. Ing. Miroslava VRBOVÁ, CSc. ředitelka ÚBMI 

 prof. Ing. Petr ZUNA, CSc., D.Eng.h.c.  děkan Fakulty strojní 

   

Externí členové prof. Dr. Ing. Vladimír BLAŽEK Ústav vysokofrekvenční techniky RWTH 
Aachen 

 doc. Ing. Miloš DRDÁCKÝ, DrSc. ředitel ÚTAM AV ČR Praha 

 prof. Ing. Jiří KAZELLE, CSc. prorektor VUT Brno 

 Ing. Vratislav KULHÁNEK, Dr.h.c. předseda dozorčí rady Škoda Auto, a. s. 

 prof. Ing. arch. Miroslav MASÁK FA VUT Brno 

 Ing. Vladimír NEKVASIL, DrSc. místopředseda AV ČR 

 prof. Ing. Jiří NIEDERLE, DrSc. Fyzikální ústav AV ČR 

 prof. Ing. Aleš PROCHÁZKA, CSc. VŠCHT 

 prof. Ing. Václav PŘENOSIL, CSc. VA Brno 

 pplk. doc. Ing. Jiří SOBOTÍK, CSc. prorektor VA Brno 

 prof. MUDr. Štěpán SVAČINA, DrSc., MBA děkan 1. LF UK Praha 

 doc. PhDr. Michal ŠOBR prorektor UK Praha 

 prof. Ing. Radim VLČEK, CSc. VŠE Praha 

 prof. Ing. Zdeněk VOSTRACKÝ, DrSc. ZUČ v Plzni 

 prof. RNDr. Jiří ZLATUŠKA, CSc. děkan Fakulty informatiky MU v Brně 
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Tab. 3.3: Akademický senát ČVUT  

Předseda doc. Ing. Jaromír SODOMKA, CSc. 

Místopředseda (zaměstnanec) doc. RNDr. Jaroslav ČERNÝ, CSc. 

Místopředseda (student) Ing. David BÁRTA 

  

Předseda hospodářské komise prof. Ing. Vladimír HAASZ, CSc. 

Předseda legislativní komise doc. Ing. Jan BÍLEK, CSc. 

Předseda studentské komise Ing. David MUSIL 

Předseda komise pro rozvoj a vědu prof. Ing. Václav HLAVÁČ, CSc. 

Člen komise pro SÚZ Ing. Martin HAWELKA 

  

Členové AS – akademičtí pracovníci Ing. Jaroslava BABÁNKOVÁ 

 prof. Ing. Jiří BÍLA, DrSc. 

 doc. RNDr. Jiří DEMEL, CSc. 

 prof. Ing. Pavel FIALA, CSc. 

 Ing. Josef GERNDT 

 Ing. Milan HANINGER, 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 Ing. Štěpán GRÓF 

 Lukáš FILIP 

 Michal HOŠEK 

 Ing. Jan KNYTTL 

 Čestmír KŘÍŽ 

 Libor LACINA 

 Hana SEDMIDUBSKÁ 

 Ing. Jiří MIKYŠKA 

 Marcela TRANTOVÁ 
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Tab. 3.4: Vedení ČVUT  

Rektor prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc. 

Prorektor pro rozvoj ČVUT prof. Ing. Josef MACHÁČEK, DrSc. 

Prorektor pro pedagogickou činnost prof. Ing. František HRDLIČKA, CSc. 

Prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost prof. Ing. Ladislav MUSÍLEK, CSc. 

Prorektor pro zahraniční styky prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc. 

Prorektor pro vnější vztahy prof. Ing. František VEJRAŽKA, CSc. 

Prorektor pro výstavbu a investiční činnost ČVUT prof. Ing. arch. Petr URLICH, CSc. 

Kvestor doc. Ing. Zdeněk VOSPĚL, CSc. 

Kancléř JUDr. Boris EIBL 

 
 
Tab. 3.5: Disciplinární komise ČVUT 

Do 31. března 2004 

Předseda doc. Ing. Petr BOUŠKA, CSc. 

Členové Ing. Daniel DOBIÁŠ 

 Ing. Roman KREIM, Ph.D. 

 Ing. Romana PLISCHKOVÁ 

 Ing. Petr SCHREIB 

 Ing. Jitka SKŘIVÁNKOVÁ 

Náhradnící Mgr. Petr DURDÍK 

 prof. Ing. Milan HOLICKÝ, DrSc. 

 Ing. Jaromír ŠÍDA 

 Ing. Jan ZEMAN 
 
Od 1. dubna 2004 

Předseda prof. Ing. Jan ČULÍK, DrSc. – ÚBMI  

Členové doc. Ing. Petr BOUŠKA, CSc. – KÚ 

 Ing. Jitka SKŘIVÁNKOVÁ – MÚVS 

 Lenka JAKUBŮV – ÚBMI 

 Ing. Pavel PÁNEK – MÚVS 

 Ing. Martin VOLF – KÚ 

Náhradníci Mgr. Petr DURDÍK – MÚVS 

 Ing. Norbert DUBSKÝ – KÚ 

 Ing. Ivo ŠIMŮNEK – KÚ 

 Jan MIŠKOVSKÝ – ÚBMI 

 Ing. Marek NOVÁK – MÚVS 
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3. Řídící a správní orgány ČVUT  

Tab. 3.6: Děkani fakult a ředitelé ústavů a dalších součástí ČVUT 

Fakulta / součást Jméno 

Fakulta stavební prof. Ing. Zdeněk BITTNAR, DrSc. 

Fakulta strojní prof. Ing. Petr ZUNA, CSc., D.Eng.h.c. 

Fakulta elektrotechnická prof. Ing. Vladimír KUČERA, DrSc., Dr.h.c. 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská prof. Ing. Miloslav HAVLÍČEK, DrSc. 

Fakulta architektury prof. Ing. arch. Vladimír ŠLAPETA, DrSc. 

Fakulta dopravní prof. Ing. Josef JÍRA, CSc. 

Kloknerův ústav doc. Ing. Tomáš KLEČKA, CSc. 

Masarykův ústav vyšších studií doc. Ing. Jan PETR, DrSc. 

Ústav biomedicínského inženýrství prof. Ing. Miroslava VRBOVÁ, CSc. 

Výpočetní a informační centrum doc. Ing. Lubomír OHERA, CSc. 

Technologické a inovační centrum Ing. Pavel KOMÁREK, CSc. 

Výzkumné centrum průmyslového dědictví PhDr. Benjamin FRAGNER 

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT Ing. Stanislav POSPÍŠIL, DrSc. 

Centrum pro radiochemii a radiační chemii doc. Ing. Jan JOHN, CSc. 

Útvar výstavby a investiční činnosti ČVUT Ing. Petr KUBANT 

Správa účelových zařízení Ing. Radim MENŠÍK (do 11. 11. 2004) 

 Ing. Pavel HORÁČEK  
(od 12. 11. 2004 dočasný zástup)  

Vydavatelství ČVUT PaedDr. Ivana SMOLÍKOVÁ 
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4. Studijní a pedagogická činnost  

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

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

 
Evaluační zpráva EUA 

Evaluační zpráva EUA provedla hodnocení ČVUT, které vycházelo ze známých vývojových 
trendů vysokého školství v České republice. Zejména konstatuje dva nejvýznamnější kvantitativní 
faktory, které pozici ČVUT ovlivňují nejvíce. Na jedné straně je to nárůst počtu studentů v ČR ze 
113 000 v roce 1989 na 201 000 v roce 2002, avšak současný nárůst počtu víceoborových univerzit 
a technických škol z 5 v roce 1989 na 15 v roce 2002. Ve stejném období došlo i k významnému 
posílení vlivu a významu tradičních technických škol, zejména VUT Brno. Nové regionální technic-
ké VŠ nutí ČVUT k náboru studentů po celé ČR, což je v souladu s obchodní značkou ČVUT jako 
zatím nejlepší instituce pro vzdělávání v ČR. Tato pozice však není trvale udržitelná bez akčních 
opatření k atraktivitě studijních programů a s dlouhodobými strategickými cíli v oblasti kvality 
vzdělávání, včetně podstatného snížení věkového průměru akademických pracovníků ve skupinách 
docenti a profesoři. 

Pro intenzivnější proces rozvoje atraktivních studijních oborů, s příslušnou vzdělávací a vý-
zkumnou činností, doporučuje zpráva více využívat nižší vnitřní jednotky typu ústavů, které mají 
podstatně jednodušší mechanismus vzniku ve srovnání s tradičními fakultami. 

Dosavadní kvalita ČVUT je ve zprávě spojována s poměrně vysokým podílem vynikajících a vy-
soce motivovaných studentů i s atraktivními programy včetně projektové výuky, a to zejména na 
všech menších fakultách ČVUT.  

Evaluační zpráva se zaměřila na potenciálně odstranitelné nedostatky v oblasti vzdělávání. Nej-
podstatnějším odstranitelným nedostatkem se z tohoto pohledu jeví duplicity (zejména v teoretic-
kém základu studia), které jsou historicky spojené se samostatností fakult, ale v současné době se 
v mnoha případech jeví jako neospravedlnitelné mrhání omezenými prostředky, kterými univerzita 
(ve srovnání s technickými univerzitami např. v západní Evropě) disponuje. Druhým nedostatkem 
se jeví nízká účinnost vzdělávací činnosti (vysoká propadovost, respektive nízký počet absolventů 
k celkovému počtu studentů). Toto je spojeno s problémem primárního výběru studentů pro studi-
um, kde v současné době nelze získat dostatečný počet studentů při vysokých nárocích na jejich 
výběr. 

Vyšší atraktivitu možných nových studijních programů vidí zpráva ve strategickém zaměření 
aktivit společného zájmu napříč fakultami a současně posunutí těžiště z výuky na učení, tzn. odklon 
od výuky založené na přednáškách směrem k získávání dovedností založených na učení s cílem 
připravit studenty lépe na pestrý a rychle se měnící pracovní kontext, ve kterém budou chtít 
vyniknout.  

Univerzita nemůže zanedbávat poptávku po celoživotním vzdělávání, které může vést k vyššímu 
obchodnímu profitu z takovýchto programů, zejména v oborech s rychle zastarávajícími technický-
mi znalostmi. Jako dobrý příklad v této oblasti uvádí zpráva program MBA, který je zaveden jako 
společný program s anglickou univerzitou v Scheffieldu.  
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4. Studijní a pedagogická činnost 

4.1 Studijní programy a obory na ČVUT 
Tab. 4.1.1: Počty studijních programů a oborů ČVUT (k 31. 12. 2004) 

Studijní programy/obory 
Skupiny oborů Kód skupiny 

kmen. oborů bak. mag. mag. 
navazující 

dokt. 
Celkem stud. 
prog./oborů 

technické vědy a nauky 21 až 39 13/40 8/46 16/75 9/52 46/213 

pedagogika, učitelství  75 1/1 0 0 0 1/1 

Celkem   14/41 8/46 16/75 9/52 47/214 

 
Tab. 4.1.2: Přehled o akreditovaných studijních programech na ČVUT (k 31. 12. 2004) 

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 + 75* 9 52 

 
*magisterský studijní program (obor) navazující na bakalářský studijní program 
 

4.2  Přehled akreditovaných studijních programů a oborů 
Tab. 4.2.1: Seznam akreditovaných studijních programů na 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 navazu-

jícím 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 akredito-
vané v češtině i v angličtině). 
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4. Studijní a pedagogická činnost  

Fakulta stavební  

Standardní doba studia  
v ak. rocích2)  

Forma studia 

 
STUD 

PROG 1)

 
Název 

studijního 
programu 

 
Kód 

KKOV 

 
Název studijního 

oboru 

 
Platnost 

Bc. M(N) Ph.D. FSA3)

3647R005 Realizace pozemních 
a inženýrských 

staveb 

20. 7. 06 3,5   P B 3647 Stavebnictví 

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 

B 3607 Stavební 
inženýrství 

3647R015 Vodní hospodářství 
a vodní stavby 

15. 8. 10 4,0   P 

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 

3608T003 Pozemní stavby  
a konstrukce 

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

 5,5 
(3,0) 

 P 

3607T010 Konstrukce  
a materiál 

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

 5,5 
(3,0) 

 P 

3607T009 Konstrukce  
a dopravní stavby 

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

 5,5 
(3,0) 

 P 

3607T027 Vodní hospodářství 
a vodní stavby 

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

 5,5 
(3,0) 

 P 

3904T007 Inženýrství životního 
prostředí 

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

 5,5 
(3,0) 

 P 

M(N)3607 Stavební 
inženýrství 

3607T014 Podnikání a řízení ve 
stavebnictví 

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

 5,5 
(3,0) 

 P 

3902T034 Systémové inženýr-
ství ve stavebnictví 

a investiční výstavbě

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

 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 
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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 manage-
ment a inženýring 

15. 8. 05  (1,5)  P 

N 3607 
 

Stavební 
inženýrství 

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 

N 3650 Buildings and 
Enviroment 

3608T007 Buildings and 
Environment 

15. 8. 05  (1,5)  PA 

3607T030 Building Structures 15. 8. 05  (1,5)  PA N 3648 Civil 
Engineering 

3607T031 Computational 
Engineering in 

Advanced Design 

15. 8. 05  (1,5)  PA 

1604V001 Aplikovaná a krajin-
ná ekologie 

20. 7. 05   3,0 PK 

3608V001 Pozemní stavby 20. 7. 09   3,0 PK 

P 3607 Stavební 
inženýrství 

3607V009 Konstrukce a do-
pravní 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 sta-
vebním inženýrství 

20. 7. 09   3,0 PK 

3902V034 Systémové inženýr-
ství ve stavebnictví 

a investiční výstavbě

20. 7. 05   3,0 PK 

  

3911V005 Fyzikální a materiá-
lové inženýrství 

20. 7. 09   3,0 PK 

P 3646 Geodézie 
a kartografie 

3646V003 Geodézie  
a kartografie 

20. 7. 09   3,0 PK 
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Fakulta strojní 

Standardní doba studia  
v ak. rocích Forma studia 

 
STUD 
PROG 

 
Název 

studijního 
programu 

 
Kód 

KKOV 

 
Název studijního 

oboru 

 
Platnost 

Bc. M(N) PhD. FSA 

2301R001 Dopravní a manipu-
lační technika 

27. 2. 09 4,0   PK 

3901R003 Aplikovaná mecha-
nika pro bakaláře 

27. 2. 09 4,0   PK 

2612R022 Informační a auto-
matizační 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 

B 2341 Strojírenství 

2303R009 Strojírenská techno-
logie a management

15. 11. 09 4,0   PK 

3909T003 Procesní inženýrství 1. 4. 11 
(1. 4. 07) 

 5,5 
(2,0) 

 PK 

3901T029 Inženýrská mecha-
nika a mechatronika

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

 5,5 
(2,0) 

 PK 

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 

M(N)2301 
 

Strojní 
inženýrství 

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 řídicí 
technika 

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

 5,5 
(2,0) 

 PK 

2301T001 Dopravní a manipu-
lační 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 
podniku 

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

 5,5 
(2,0) 

 PK 

  

3909T008 Výrobní inženýrství 1. 4. 11 
(1. 4. 07) 

 5,5 
(2,0) 

 PK 
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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 

P 2301 Strojní 
inženýrství 

2305V003 Řízení a ekonomika 
podniku 

9. 4. 05   3,0 PK 
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Fakulta elektrotechnická  

Standardní doba studia 
v ak. rocích - Forma studia

 
STUD 
PROG 

 
Název studijního 

programu 

 
Kód KKOV

 
Název studijního 

oboru 

 
Platnost 

Bc. M(N) Ph.D. FSA 

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 

B 2612 Elektrotechnika a 
informatika 

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 

3901T009 Biomedicínské 
inženýrství 

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

 5,5 
(2,5) 

 PKA 

M(N)2612 Elektrotechnika  
a informatika 

2612T031 Letecké informační 
a řídicí systémy 

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

 5,5 
(2,5) 

 PKA 
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2612T015 Elektronika 30. 9. 06  (2,0)  PKA 

2608T001 Ekonomika a řízení 
elektrotechniky  

a energetiky  

30. 9. 06  (2,0)  PKA 

N 2612 
 

Elektrotechnika  
a informatika 

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 

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 

P 2612 Elektrotechnika 
a informatika 

2612V025 Informatika 
a výpočetní technika 

30. 9. 10   3,0 PKA 

28 



4. Studijní a pedagogická činnost  

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

Standardní doba studia v ak. 
rocích - Forma studia 

 
STUD 
PROG 

 
Název studijního 

programu 

 
Kód 

KKOV 

 
Název studijního oboru 

 
Platnost 

Bc. M(N) Ph.D. FSA 

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 

B 3913 Aplikace 
přírodních věd 

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 

M(N)3913 Aplikace 
přírodních věd 

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 

P 3913 Aplikace 
přírodních věd 

1408V001 Jaderná chemie 31. 5. 06   3,0 PKA 

 

Fakulta architektury 

Standardní doba studia  
v ak. rocích - Forma studia 

 
STUD 
PROG 

 
Název studijního 

programu 

 
Kód KKOV

 
Název studijního 

oboru 

 
Platnost 

Bc. M(N) Ph.D. FSA 

B 3501 Architektura  
a urbanismus 

3501R002 Architektura 30. 9. 08 3,0   P 

3501T002 Architektura 15. 8. 10 
(30. 9. 06) 

 6,0 
(2,0) 

 PA M(N)3501 Architektura  
a urbanismus 

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 

P 3501 Architektura  
a urbanismus 

3501V003 Architektura a 
pozemní stavitelství 

30. 9. 06   3,0 PK 
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Fakulta dopravní 

Standardní doba studia v ak. 
rocích - Forma studia 

 
STUD 
PROG 

 
Název 

studijního 
programu 

 
Kód 

KKOV 

 
Název studijního oboru 

Platnost 

Bc. M(N) Ph.D. FSA 

3708R013 Logistika v dopravě 
a telekomunikacích 

15. 8. 07 3,5   PK B 3709 Dopravní 
technologie 

a spoje 
3708R030 Profesionální pilot 1. 2. 06 3,5   P 

2612R004 Automatizace 
a informatika 

15. 8. 08 4,0   PK 

3708R009 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 

B 3710 Technika 
a technologie 

v dopravě 
a spojích 

3708R033 Technologie údržby 
letadel 

30. 10. 08 4,0   P 

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 

M(N)3708 Dopravní 
inženýrství 

a spoje 

3708T017 Provoz a řízení letecké 
dopravy 

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

 5,5 
(3,0) 

 PK 

3708T009 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 

N 3710 Technika 
a technologie 

v dopravě 
a spojích 

3707T002 Management 
a ekonomika dopravy 

a telekomunikací 

15. 8. 06  (2,0)  PK 

3708V024 Technologie 
a management v dopravě 

a telekomunikacích 

31. 12. 10   3,0 PK P 3710 Technika 
a technologie 

v dopravě 
a spojích 

3708V009 Dopravní systémy 
a technika  

31. 12. 10   3,0 PK 

P 3902 Inženýrská 
informatika 

3902V036 Inženýrská informatika 
v dopravě a spojích 

31. 12. 10   3,0 PK 
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Vysokoškolské ústavy 
Masarykův ústav vyšších studií 

Standardní doba studia  
v ak. rocích 

Forma studia 

 
STUD 
PROG 

 
Název 

studijního 
programu 

 
Kód KKOV 

 
Název  

studijního oboru 

 
Platnost 

Bc. M(N) Ph.D. FSA 

B 7507 Specializace 
v pedagogice 

7504R100 Učitelství odborných 
předmětů 

20. 7. 05 3,0   PK 

 
Kloknerův ústav 

Standardní doba studia  
v ak. rocích 

Forma studia 

 
STUD 
PROG 

 
Název 

studijního 
programu 

 
Kód 

KKOV 

 
Název  

studijního oboru 

 
Platnost 

Bc. M(N) Ph.D. FSA 

3607V025 Teorie konstrukcí 20. 7. 09   3,0 PK P 3607  Stavební 
inženýrství 

3906V002 Nauka o nekovových 
materiálech a staveb. 

hmotách 

20. 7. 09   3,0 PK 

 
Ústav biomedicínského inženýrství 

Standardní doba studia  
v ak. rocích 

Forma studia 

 
STUD 
PROG 

 
Název 

studijního 
programu 

 
Kód KKOV 

 
Název studijního 

oboru 

 
Platnost 

Bc. M(N) Ph.D. FSA 

B 3921 Biomedicínská 
a klinická tech-

nika 

3901R031 Biomedicínská  
a klinická technika 

25. 6. 07 3,0   P 

 
4.3 Studijní programy realizované mimo sídlo vysoké školy či 
 fakulty 

V roce 2004 F1, F3, F5 ani ÚBMI neuskutečňovaly žádné akreditované programy na detašova-
ných pracovištích.  

Fakulta strojní již druhý rok provozuje dislokované pracoviště zřízené na základě smlouvy mezi 
Fakultou strojní ČVUT v Praze a Centrem odborné přípravy v Sezimově Ústí. Toto pracoviště 
vzniklo z podnětu COP po předchozím průzkumu zájmu o studium v jihočeském regionu, kde do-
sud nebylo pracoviště zabezpečující vysokoškolskou výuku strojního zaměření. Zavedení výuky 
magisterského studijního programu Strojní inženýrství a bakalářského studijního programu Strojí-
renství je v souladu s regionální školskou politikou a má trvalou podporu představitelů Jihočeského 
kraje a města Sezimovo Ústí. Projekt reagoval na podnět a sociální situaci v regionu a ovlivňuje 
vzdělanostní strukturu. Odpovídá požadavkům stanoveným pro rozvojové programy a je plně v sou-
ladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT, kde je v odstavci 1.4 Zapojení do celostátních a regionálních 
aktivit uvedeno: „ČVUT bude zajišťovat pedagogické, výzkumné a další tvůrčí aktivity i v dalších 
regionech …, případně založením dalších pracovišť“. V roce 2004 pokračovala paralelní výuka 
1. ročníku magisterského studijního programu Strojní inženýrství a bakalářského studijního progra-
mu Strojírenství v Sezimově Ústí. Výuka byla stejně jako v akademickém roce 2003/04 plně zabez-
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pečována pedagogy Fakulty strojní, kteří do Sezimova Ústí dojížděli. Kvalita výuky je garantována 
vyučujícími, kteří ve stejné funkci působí na obou pracovištích. Centrum odborné přípravy poskytu-
je výukové prostory vyhovující potřebám univerzitní výuky a zajišťuje ubytovací kapacity a stravo-
vání studentů velmi dobré kvality. Vzhledem ke zkušenostem je možno konstatovat, že zřízení dis-
lokovaného pracoviště je plně v souladu se záměrem MŠMT a pomáhá řešit nedostatek ubytovacích 
kapacit v Praze. Každodenní dojíždění znemožňuje nebo alespoň ztěžuje mnohým studentům jejich 
studium. Cílem projektu je vytvoření optimálních studijních podmínek, které povedou ke snížení 
vysoké propadovosti. 
 
Průběh studia v Sezimově Ústí: 
Pro srovnání jsou dále uvedeny oba akademické roky, v nichž se výuka realizuje. 
 
Akademický rok 2003/04 

Počet Počet zapsaných 
studentů 

Počet studij. 
skup. Bc. Ing.

Počet ubyto-
vání v SÚ 

Počet 
nestudujících

Celkem 
nepostoupilo 

Počet 
přerušených

43 2 4 39 17 10 17 3 

Postoupilo do 
2. ročníku  

akad. r. 2004/05 

   Počet náhr. 
ubytování 

Počet opak. 
1. ročník SÚ 

  

23 2 3 19 13 1   

 
Akademický rok 2004/05 

Počet Počet zapsa-
ných studentů 
do 1. ročníku 

Počet studij. 
skup. Bc. Ing.

Počet ubyto-
vání v TA 

Počet  
nestudujících

Počet z min. 
akad. roku 

Navíc stud 
jako CŽV 

17 1 1 16 9 0 1 1 
 
 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská vyučuje zaměření Softwarové inženýrství v ekonomii na 
dislokovaném pracovišti v Děčíně. 
Fakulta dopravní zajišťuje na pracovišti Děčín část výuky v bakalářských programech: 

„Dopravní technologie a spoje“ B3709,  
„Technika a technologie v dopravě a spojích“ B3710.  
Oba tyto programy jsou však realizovány katedrami FD v sídle školy/ fakulty. 
Totéž platí o programu CŽV v rámci „Technologického centra“. 
 

4.4 Kreditní systém – typ kreditního systému a jeho využívání  
na ČVUT 

Pro kvantifikaci studijní zátěže jednotlivých předmětů se užívá jednotný kreditní systém. Kre-
ditní systém ČVUT je kompatibilní s ECTS (European Credit Transfer System) usnadňující mobili-
tu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů.  

Na ČVUT plní ECTS především funkci akumulační, funkce transferová je využívána převážně 
zahraničními studenty v rámci programu Sokrates. 
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4.5 Programy celoživotního vzdělávání 
Vysoké školy uskutečňují v rámci své vzdělávací činnosti programy celoživotního vzdělávání 

a v této oblasti deklarují rovněž své poslání. Celoživotní vzdělávání (CŽV) na ČVUT je zájemcům 
poskytováno všemi fakultami a několika vysokoškolskými ústavy, které výnosů této činnosti použí-
vají pro částečné financování své činnosti. CŽV se řídí vnitřními předpisy školy: Řádem celoživot-
ního 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. Od roku 2004 jsou kurzy připravené na základě společenské 
objednávky, kurzy připravené fakultami na základě vlastní úvahy a kurzy Univerzity 3. věku (U3V) 
vydávány v samostatných brožurách. Mezi kurzy CŽV jsou zařazeny i přípravné kurzy k přijímacím 
zkouškám z matematiky, fyziky, chemie a deskriptivní geometrie. 

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, kurzy U3V jsou zakončovány slavnostní promocí v reprezentačních prostorách ČVUT v Bet-
lémské kapli. 

 
Tabulky 4.5.1 a 4.5.2 uvádějí statistiky nabízených kurzů a účastníků v nich. 
 
Tab. 4.5.1: Počty programů celoživotního vzdělávání na ČVUT (k 31. 12. 2004) 

Programy CŽV v rámci 
akreditovaných SP Skupiny oborů Kód skupiny 

kmen. oborů 
bezplatné placené 

Ostatní Celkem 

 přírodní vědy a nauky 11 až 18 0 10 6 16 

 technické vědy a nauky 21 až 39 0 22 28 50 

 společ.vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71-74 0 2 1 3 

 ekonomie 62 0 8 0 8 

 Celkem   0 42 35 77 

 

Tab. 4.5.2: Počty účastníků programů celoživotního vzdělávání na ČVUT  

Programy CŽV v rámci 
akreditovaných SP Skupiny oborů Kód skupiny 

kmen. oborů 
bezplatné placené 

Ostatní Celkem 

 přírodní vědy a nauky 11 až 18 0 795 260 1 055 

 technické vědy a nauky 21 až 39 0 951 320 1 271 

 společ.vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71-74 0 150 43 193 

 ekonomie 62 0 56 184 240 

 Celkem   0 1 952 807 2 759 

 
4.6 Univerzita 3. věku  

V souladu s dlouhodobým záměrem MŠMT, stejně jako ostatní vysoké školy, rozvíjí ČVUT ak-
tivity v oblasti univerzit třetího věku (U3V). Od akademického roku 2004/05 je vydáván samo-
statný díl brožury o CŽV pro U3V. Především kurzy, kde jsou využívány nové informační a komu-
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nikační technologie, jsou nejen seniory žádány, ale z hlediska celospolečenského jsou chápány jako 
jedny z nejpřínosnějších. Umožňují seniorům získat potřebné znalosti a dovednosti, bez nichž jsou 
vyřazeni ze společnosti a nejsou schopni se přizpůsobovat požadavkům informační společnosti. 

 
Tab. 4.6.1: Počty programů a kurzů U3V na ČVUT (k 31. 12. 2004) 

Programy U3V v rámci 
akreditovaných SP Skupiny oborů Kód skupiny 

kmen. oborů 
bezplatné placené 

Ostatní Celkem 

 přírodní vědy a nauky 11 až 18 0 0 1 1 

 technické vědy a nauky 21 až 39 0 0 12 12 

 Celkem  0 0 13 13 

 
Tab. 4.6.2: Počty účastníků programů U3V na ČVUT  

Programy CŽV v rámci 
akreditovaných SP Skupiny oborů Kód skupiny 

kmen. oborů 
bezplatné placené 

Ostatní Celkem 

 přírodní vědy a nauky 11 až 18 0 0 16 16 

 technické vědy a nauky 21 až 39 0 0 400 400 

 Celkem  0 0 416 416 
 

Poznámka:  
V rámci akreditovaných studijních programů většina fakult nabízí všechny své odborné předmě-

ty jednotlivě, takže nelze v tabulkách uvádět ani počet takto zvolených kurzů, ani počty účastníků. 
 

4.7 Zájem o studium na vysoké škole 
Na ČVUT se celkově hlásilo 12 795 uchazečů, přijímacím řízením úspěšně prošlo 8 279 uchaze-

čů a zapsáno bylo 5 868 uchazečů. Podrobnosti udává tabulka 4.7.1. 
 

Tab. 4.7.1: Zájem uchazečů o studium na ČVUT 

Počet 

Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů

Po
da

ný
ch

 
př

ih
lá

še
k 

 

Př
ih

lá
še

ný
ch

 

Př
ije

tí 

Př
ija

tý
ch

  

Z
ap

sa
ný

ch
  

 technické vědy a nauky 21 až 39 12 612   8 109 5 701 

 pedagogika, učitelství  75 183   170 167 

 Celkem  12 795 * * 8 279 5 868 
 
* ČVUT neevidovalo 
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Tab. 4.7.2: Přijímací řízení na ČVUT pro akademický rok 2004/2005 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 MÚVS ÚBMI ČVUT 

přihlášeno 3 262 2 529 3 474 866 898 1 437 183 146 12 795 

dostavilo se 2 696 1 397 2 860 707 856 1 008 175 96 9 795 

% z přihlášeno 78,88 55,24 49,77 81,64 95,32 70,15 95.63 65,75 76,55 

přijato 2 155 1 722 2 492 616 262 615 170 91 8 123 

% z dostavilo se 65,82 68,86 87,13 87,13 48,83 61,01 97,14 94,79 84,52 

zapsáno 1 608 1 184 1 757 356 231 468 167 66 5 837 

% z přihlášeno 49,01 46,82 50,58 41,11 29,18 32,57 91,26 45,21 45,62 

% z přijato 74,62 68,76 70,51 57,79 62,68 76,10 98,24 72,53 71,86 

 
4.8 Počty studentů 

Graf 4.7.2.1: Přihlášení studenti Graf 4.7.2.2: Zapsaní studenti 
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Největší počet studentů studuje v magisterských programech. Podrobněji viz tabulka 4.8.1. Ta-
bulka 4.8.2 navazuje na tabulku 4.8.1 a uvádí naplnění jednotlivých typů programů a forem studia. 
Pro porovnání jsou v tabulce 4.8.4 uvedeny počty studentů za desetileté sledovací období.  

 
Tab. 4.8.1: Počty studentů ČVUT v roce 2004 k 31. 10. 2004  (včetně cizinců) 

Studenti ve studijním programu 
Skupiny oborů Kód skupiny 

kmen. oborů bak. mag. mag. 
navazující 

dokt. 
Celkem 
studenti 

 technické vědy a nauky 21 až 39 8 776 10 416 436 2 803 22 431 
 pedagogika, učitelství  75 503    503 

 Celkem   9 279 10 416 436 2 803 22 934 
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Tab. 4.8.2: Počet studentů české státní příslušnosti na fakultách ČVUT (k 31. 10. 2004)  

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

Bakalářské 
prezenční 

2 649 554 2 467 630 542 616 138 179 0 7 775 

Bakalářské 
kombinované 

0 0 468 0 0 197 0 318 0 983 

Magisterské 
prezenční 

3 167 2 790 2 219 373 591 700 0 0 0 9 840 

Magisterské 
kombinované 

0 254 166 0 0 126 0 0 0 546 

Doktorské 
prezenční 

362 338 523 189 84 145 0 0 12 1 653 

Doktorské 
kombinované 

268 248 137 94 108 91 0 0 22 968 

Celkem 6 446 4 184 5 980 1 286 1 325 1 875 138 497 34 21 765 

 
Grafické znázornění počtu studentů české státní příslušnosti na jednotlivých fakultách 

v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech podle tab. 4.8.2: 
 

 

Graf 4.8.2.2: Doktorské studium
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Graf 4.8.2.1: Bakalářské 
a magisterské studium
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Tab. 4.8.3: Počet studentů české stát. příslušnosti na jednotlivých typech a formách studia 

Typ studia Forma studia 

bakalářské magisterské doktorské prezenční kombinované 

8 758 10 386 2 621 19 268 2 497 
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Grafické vyjádření tab. 4.8.3 v procentech: 

Graf 4.8.3.2: Formy studia
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Tab. 4.8.4: Počet studentů české státní příslušnosti na ČVUT 

 Fakulta 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 

 F1 4 503 5 168 5 341 5 496 5 614 5 781 5 897 6220 6 407 6 446 

 F2 3 647 3 923 4 167 4 697 4 846 4 580 4 775 4852 4 800 4 184 

 F3 4 748 5 123 5 152 5 360 5 490 5 648 5 504 5571 5 749 5 980 

 F4 616 801 938 1 002 984 1 048 1 140 1270 1 340 1 286 

 F5 1 022 1 102 1 169 1 190 1 150 1 267 1 245 1292 1 288 1 325 

 F6 520 797 979 1 109 1 219 1 429 1 539 1627 1 770 1 875 

 KÚ 16 13 17 19 20 22 19 426 30 34 

 MÚVS 19 164 203 202 238 304 363 254 443 497 

 ÚBMI 0 0 0 0 0 0 0 0 88 138 

 ČVUT 15 091 16 944 17 773 18 883 19 561 20 079 20 482 21 282 21 915 21 765 

Graf 4.8.4.1: Počet studentů české státní příslušnosti na jednotl. fakultách
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ČVUT pokládá za svoji 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 studentů magisterských navazujících 
programů a doktorandů zvláště. Dlouhodobý přehled počtů studentů doktorských studijních progra-
mů uvádí tab. 4.8.5. 

 

Tab. 4.8.5: Studenti doktorských studijních programů (včetně přerušených studií, bez cizinců) 

rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

celkový počet 1 123 1 284 1 208 1 186 1 241 1 829 1 830 2 240 2 462 2 621 

počet absolventů 14 24 34 68 71 76 66 112 124 138 

 
4.9 Počty zahraničních studentů 
Tab. 4.9.1: Počty zahraničních studentů na ČVUT (k 31. 10. 2004) 

Studenti ve studijním programu 
Skupiny oborů Kód skupiny 

kmen. oborů bak. mag. mag. 
navazující 

dokt. 
Celkem  
studenti 

 technické vědy a nauky 21 až 39 515 433 33 182 1 163 

 pedagogika, učitelství  75 6 0 0 0 6 

 Celkem   521 433 33 182 1 169 

 
Tab. 4.9.2: Počet zahraničních studentů rozdělených podle typu studia v roce 2004 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 MÚVS, KÚ 
ÚBMI 

ČVUT 

Bc. 83 23 305 54 17 29 10 521 

Ing. 63 130 194 30 31 18 0 466 

Ph.D. 34 41 47 28 26 6 0 182 

Celkem 180 194 546 112 74 53 10 1 169 

 
Tab. 4.9.3: Počet studentů - cizinců na ČVUT 

Fakulta 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 

F1 50 61 54 54 55 79 82 116 132 180 

F2 50 43 49 59 83 103 124 176 175 194 

F3 116 100 86 86 121 223 278 376 449 546 

F4 17 15 12 18 31 47 56 95 95 112 

F5 15 12 11 11 23 31 47 57 69 74 

F6 1 4 6 5 5 13 17 23 39 53 

ÚBMI 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

KÚ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

MÚVS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 

ČVUT 249 235 218 233 318 496 604 844 963 1 169 
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Tab. 4.9.4: Počet zahraničních studentů na ČVUT (k 31. 10. 2004) 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 ÚBMI MÚVS KÚ ČVUT 

cizinci 180 194 546 112 74 53 4 6 0 1 169 

z toho 
samoplátci 7 10 26 1 2 0 0 0 0 46 

 
4.10 Počty absolventů 
Tab. 4.10.1: Počty absolventů ČVUT v roce 2004 

Absolventi ve studijním programu 
Skupiny oborů Kód skupiny  

kmen. oborů bak. mag. mag. 
navazující 

dokt. 
Celkem 

absolventi 

 technické vědy a nauky 21 až 39 136 1 849 95 147 2 227 

 pedagogika, učitelství  75 69 0 0 0 69 

 Celkem   205 1 849 95 147 2 296 

 
Tab. 4.10.2: Počty absolventů ČVUT v roce 2004 podle fakult 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 MÚVS a KÚ ČVUT 

Bc. 0 12 76 34 0 14 69 205 

Ing. 696 370 508 80 112 178 0 1 944 

Ph.D. 51 29 41 10 6 10 0 147 

Celkem 747 411 625 124 118 202 69 2 296 

 
Tab. 4.10.3: Dlouhodobý trend v počtu absolventů české státní příslušnosti (Bc. a Mgr.) 

Rok F1 F2 F3 F4 F5 F6 MÚVS, 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 51 2 210 

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 

2004 692 377 570 111 109 192 68 2 119 
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Grafické znázornění počtu absolventů na jednotlivých fakultách podle tab. 4.10.3.: 

Graf 4.10.3.1: Počty absolventů české stát. příslušnosti na jednotlivých fakultách 
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4.11 Inovace již uskutečňovaných studijních programů 
Na Fakultě stavební proběhla zásadní inovace studijních programů v roce 2003 při zahájení 

strukturovaného studia. V roce 2004 proběhly pouze dílčí změny v učebních plánech jednotlivých 
předmětů. 

Na Fakultě strojní byla dokončena příprava reformy první souborné zkoušky, při které je hodno-
cení založeno nikoliv na počtu jednic, ale na váženém studijním průměru. Od zimního semestru 
akademického roku 2004/05 probíhá zápis po semestrech. Byly zahájeny přípravy přímého zápisu 
studentů do rozvrhu.  

Na základě zhodnocení práce jednotlivých studijních poradců v prvním ročníku studia bakalář-
ského i magisterského studijního programu bylo konstatováno, že se zavedení této nové instituce 
v akademickém roce 2003/04 osvědčilo. Spoluprací poradců s jednotlivými ústavy i s vedením fa-
kulty byla vyřešena řada problémů studentů prvního ročníku. Bylo proto rozhodnuto v této činnosti 
pokračovat a byli jmenováni studijní poradci i v akademickém roce 2004/05.  

Inovace trvale probíhá v rámci studijních oborů. Výuka je orientována na řešení konkrétních pro-
blémů a dochází k trvalému zlepšování vybavení laboratoří. 

Na Fakultě elektrotechnické probíhá inovace v odborných předmětech soustavně. Akreditace 
studijního programu umožňuje každým rokem inovaci odborné náplně předmětu. V odborných ele-
ktrotechnických předmětech a informatických předmětech se inovace stala spojitým procesem. 

Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské dochází průběžně k inovacím zejména výukových 
laboratoří (financováno převážně z FRVŠ a TRP). 

Na Fakultě architektury, v magisterském studijním programu, byla dokončena příprava studij-
ního 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 absol-
vent tohoto specificky zaměřeného modulu mohl po splnění předepsané délky praxe ucházet v re-
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žimu „uznaného“ vzdělání v České komoře architektů nejen o autorizaci v oboru Pozemní stavby 
a územní plánování, ale i v oboru Zahradní a krajinářské úpravy a splňoval tak podmínky 
„uznaného“ vzdělání pro tzv. „velkou“ autorizaci bez specifikace oboru. 

Na Fakultě dopravní, kde byly nově akreditovány programy strukturovaného studia, nedochází 
v současnosti k jejich výraznější inovaci. Průběžně se upřesňuje struktura a náplň projektů v pro-
jektově orientovaných částech studia a provádějí se dílčí upřesnění některých volitelných předmětů. 

 
4.12 Nové bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy 
Fakulta/Součást Studijní programy (SP) 
Fakulta stavební Připravované (akreditované, neučí se): všechny magisterské s dobou max. 2 ro-

ky – budou navazovat na programy bakalářské. 
Připravované (neakreditované): 
- 4 nové bakalářské obory v programu Stavební inženýrství určené pro 
  kombinované studium,  
- bakalářský obor Materiálové inženýrství (SP Stavební inženýrství), prezenční 
  studium. 

Fakulta strojní Byla zahájena příprava společného bakalářského SP Fakulty strojní ČVUT 
a VŠCHT Chemické strojírenství umožňujícího uplatnění v praxi i vstup absol-
ventů do oborově širokého spektra navazujících magisterských studijních pro-
gramů. Společný program povede k prohloubení spolupráce obou VŠ a výchovu 
absolventů vybavených znalostmi chemicko-technologického i strojírenského 
zaměření potřebnými pro konstrukci, navrhování a provoz zařízení a linek che-
mického průmyslu. 

Fakulta 
elektrotechnická 

Během akademického roku 2003/04 byl ze stávajících bakalářských a magister-
ských programů odvozen „dlouhý“ magisterský program (pětiletý) pro nadané 
studenty. Tento program dosud nebyl předložen k akreditaci. 

Fakulta jaderná  
a fyz. inženýrská 

Nově zahájené SP Praktická informatika, Radiologická fyzika. 

Fakulta dopravní V zimním semestru 2004 byla fakticky zahájena výuka strukturovaného studia 
v magisterském studijním programu Technika a technologie v dopravě a spo-
jích. Ve všech akreditovaných programech Fakulty dopravní se v roce 2004 
učilo. V současnosti se nepřipravuje akreditace nových programů. V zimním 
semestru 2005 se bude připravovat reakreditace těch stávajících programů, kde 
termín platnosti akreditace končí rokem 2006. 

Ústav 
biomedicínského 
inženýrství 

V ÚBMI se v roce 2004 nezačal vyučovat žádný nový studijní program. Je při-
pravena akreditační přihláška pro nový doktorský studijní program Biomedicín-
ské inženýrství a bionika. Dále jsou připravovány podkladové materiály pro 
akreditaci magisterského studijního programu Klinické inženýrství tak, aby 
výuka mohla být zahájena od akademického roku 2006/07. 

MÚVS 
 

Magisterský studijní program Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu 
připravovaný ve spolupráci s VŠE v Praze. 

 
4.13 Nové směry v přípravě pedagogických pracovníků 

Na Fakultě strojní probíhají pravidelné evaluace pedagogických pracovníků, v rámci kterých je 
trvale věnována pozornost zvyšování kvalifikace a kariérnímu růstu. Probíhají jazykové kurzy urče-
né pro učitele vyučující v angličtině. Jsou také vytvářeny podmínky pro jejich cesty do zahraničí. 
Část absolventů bude učit na školách různých stupňů. V rámci jejich působení na fakultě se dbá na 
růst jejich pedagogických schopností. Již řadu let existuje bakalářský studijní program Učitelství 
odborných předmětů, který zajišťuje Fakulta strojní (odborná část) společně s Masarykovým 
ústavem vyšších studií (pedagogická část). Na začátku zimního semestru 2004/05 studovalo v tomto 
programu 52 studentů. Ve směru zvyšování úrovně absolventů působí také podpora studia v za-
hraničí. 
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Při přípravě pedagogických pracovníků Fakulty elektrotechnické hraje stále větší roli Internet, 
odkud je možné čerpat řadu zcela aktuálních informací, zejména k odborným předmětům. 

Na Fakultě dopravní je zvýšená pozornost věnována oblastem: 
• speciální požadavky na učitele – vedoucích projektů, 
• příprava elektronických forem interaktivní výuky, zejména v kontextu snížení kontaktních ho-

din a zavádění magisterského studia typu: „on research“, 
• výuka v CŽV,  
• efektivní praktická výuka v laboratořích. 
MÚVS akcentuje speciální požadavky pedagogické přípravy pracovníků, kteří se pro pedago-

gický 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. 

 
4.14 Hodnocení nabídky studijních oborů s ohledem na uplatnění 

absolventů na trhu práce 
Na základě oficiálních kontaktů akademických funkcionářů s představiteli firem, podniků a insti-

tucí i na základě osobních kontaktů učitelů s technickou veřejností nemá Fakulta stavební signály 
o problémech uplatnění absolventů v praxi. Naopak, představitelé technické veřejnosti včetně 
vrcholových manažerů se neustále obracejí na fakultu a její učitele o pomoc při získávání nových 
pracovníků. S velkou pravděpodobností se však uplatňuje řada absolventů fakulty i mimo svůj obor. 

Uplatnění svých absolventů Fakulta strojní (FS) ČVUT v Praze pravidelně sleduje. Oslovuje 
úřady práce jednotlivých okresů a krajů ČR a informace získává z centrální evidence MPSV. Další 
informace o stavu v oblasti zaměstnanosti plynou z nabídek jednotlivých velkých i malých firem 
a podniků z ČR i z firem zahraničních nebo se zahraniční účastí a ze setkávání se zástupci 
zaměstnavatelů i z každoročně pořádaných akcí IAESTE (veletrh pracovních příležitostí aj.). 
V souvislosti s brněnským veletrhem proběhl „kulatý stůl“ s představiteli výrobců strojírenské 
techniky a novináři. Je možno konstatovat, že nabídky zaměstnání, které jsou vyvěšovány na 
obvyklých místech na fakultě a žádosti zástupců průmyslových podniků, jakož i sdělení ÚP, 
signalizují zájem o absolventy magisterského studijního programu často v míře vyšší, než je fakulta 
schopna uspokojit. Přitom je zájem o absolventy FS ČVUT natolik široký, že nelze většinou přesně 
specifikovat, o jaký absolvovaný obor studia je převažující zájem. Jsou požadováni strojní inženýři 
s odpovídajícími znalostmi v oblasti energetických zařízení, konstrukce, technologie, provozu a ma-
nagementu. Přednostně jsou dále požadovány znalosti v oblasti počítačové gramotnosti a vybavení 
jazykové. Nabídky jsou po stránce uplatnění, finančního hodnocení i možností dalšího odborného 
rozvoje pro absolventy velice dobré. 

V případě, že zájemci o absolventy FS jsou úzce specializováni, jsou nabízena zaměstnání 
s ohledem na absolvovaný obor. V letošním roce uspořádali na fakultě informační akce pracovníci 
personálního útvaru firmy Metrostav, Siemens a Škoda Auto. O jejich prezentace určené pro stu-
denty byl veliký zájem. V pořádání takových prezentací bude fakulta pokračovat. 

Poradenské středisko při pedagogickém oddělení Fakulty elektrotechnické soustřeďuje nabídky 
zaměstnání pro absolventy a zařazuje je do databáze volných míst přístupné studentům posledních 
ročníků. Prostřednictvím střediska zaměstnavatelé též oslovují studenty a absolventy a nabízejí jim 
stipendia a zaměstnání v regionech. Odborné katedry pořádají pro podnikatelskou sféru prezentaci 
diplomových prací, během které diplomanti navazují kontakty s možnými zaměstnavateli, např. ka-
tedra řídicí techniky. V současné době je zájem o absolventy větší, než kolik jich fakulta produkuje. 

Pro zvýšení účinnosti nabídek pořádá IASTE ČVUT v každém akademickém roce veletrh 
pracovních příležitostí pro studenty elektrotechnické a strojní fakulty. K této příležitosti je vydán 
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katalog aktuálních nabídek podniků a firem, zahrnující nejen nabídky trvalého zaměstnání, ale i let-
ní brigády a praxe, případně další formy spolupráce. 

Absolventi Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské se bezproblémově uplatňují na pracovním 
trhu. Existuje trvalý zájem podniků a výzkumných institucí u nás i v zahraničí o absolventy FJFI 
a tento zájem převyšuje kapacitní možnosti fakulty. 

Na Fakultě dopravní nejsou signalizovány problémy s uplatněním absolventů všech oborů na 
trhu práce. Dílčím problémem „opačného“ charakteru je mírný převis poptávky po absolventech 
nad nabídkou (ta je totiž limitována stávajícími prostorovými a personálními možnostmi fakulty). 

 
4.15 Uplatnění nových forem studia 

Na Fakultě stavební neustále roste podíl internetu ve výuce. 
Na Fakultě strojní probíhají v současné době studie, mající za cíl zařazení e-learningu do systé-

mu výchovy. Existují návrhy na vytváření takové organizační struktury, která bude vytvářet vzdělá-
vací programy při propojení různých institucí. Je také zvažována možnost zapojit veřejnoprávní 
televizi do vzdělávacího systému. Prvním krokem bude vytvoření pilotních projektů řešících kon-
krétní úkoly (pořádání videokonferencí kombinujících přednášky pedagogů a odborníků z praxe). 

Vedením Fakulty elektrotechnické je vytvářen tlak na učitele, aby tam, kde je to možné a účel-
né, byla přednášena látka publikovaná v co největším rozsahu na webových stránkách kateder. Jsou 
vytvářeny i webové interaktivní nástroje, které studentům umožňují procvičování látky. Jedním 
z nich je např. „Matematický tutor“. Tento víceletý projekt je řešen v rámci transformačních a roz-
vojových programů MŠMT. Řada uvedených programů řešených na fakultě je také zaměřena na e-
learning. 

Na základě dlouhodobých odborných zkušeností pracovníků Kloknerova ústavu byly v ústavu 
pořádány v roce 2004 vzdělávací kurzy, na kterých byli posluchači seznamováni s nejnovějšími 
poznatky v daném oboru: 

• Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí I a II. 
• Vady a poruchy betonových staveb – poučení z chyb. 
• Alkalická reakce kameniva v betonu. 
• Technologie a vlastnosti trvanlivého vysoko odolného betonu. 
• Zkoušení vlastností betonu a jeho složek. 
• Sanace vlhkých staveb. 
• Vlastnosti cihlářských výrobků a poruchy stropních konstrukcí z desek HURDIS. 
• Vláknové kompozity. 
Masarykův ústav vyšších studií využívá intranetu v programu MBA pro komunikaci se studenty. 

Katedra jazyků využívá podpůrný internetový program Vector Online Schools na procvičování 
výslovnosti, gramatiky a slovní zásoby. Katedra Inženýrské pedagogiky zpracovala pro posluchače 
výukové CD pro podporu samostudia. 

Ústav biomedicínského inženýrství organizoval ve dnech 12. 9. 2004–18. 9. 2004 týdenní pří-
pravný kurz chemie a biologie pro studenty přijaté do prvního ročníku bakalářského studijního 
programu Biomedicínská a klinická technika. Cílem kurzu bylo osvěžení a vyrovnání znalostí stu-
dentů v těchto předmětech na gymnaziální úrovni. Kurz se uskutečnil v rekreačním středisku ČVUT 
Prenet. Výuku zajišťovali akademičtí pracovníci ÚBMI. 
 
4.16 Počet neúspěšných studentů 

Nepříjemnou skutečností je přetrvávající poměrně velká neúspěšnost ve studiu, zejména v prv-
ním ročníku. Konkrétní údaje obsahují následující tabulky.  
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Tab. 4.16.1: Počty neúspěšných studentů na ČVUT (k 31. 10. 2004) 

Neúspěšní studenti ve stud. programu 
Skupiny oborů 

Kód skupiny  
kmen. oborů 

bak. mag. mag. 
navazující 

dokt. 

Celkem 
neúspěšní 

stud. 

 technické vědy a nauky  21 až 39 1 786 2 013 59 37 3 895 

 pedagogika, učitelství   75 48 0 0 0 48 

 Celkem   1 834 2 013 59 37 3 943 

 

Pozn.: Údaje zahrnují všechny formy studia a počty studentů včetně cizinců. 
 
Tab. 4.16.2: Úbytek studentů mezi 1. a 2. ročníkem studia 

 zapsaní z toho 
pokračují 

zapsaní z toho 
pokračují

zapsaní z toho 
pokračují

zapsaní z toho 
pokračují 

zapsaní z toho 
pokračují

 1999 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 

F1 1 243 1 014 
81,6 % 

1 095 777  
70,9 % 

1 486 1 120 
75,4 % 

1 540 1 119 
72,7 % 

1 600 1 222 
76,4 % 

F2 1 958 1 031 
52,7 % 

1 232 749  
60,8 % 

1 703 1 025 
60,2 % 

1 852 1 091 
58,9 % 

1 528 798 52,2 
% 

F3 1 521 1 061 
69,8 % 

1 514 750  
49,5 % 

1 945 1 195 
61,4 % 

1 638 1 040 
63,5 % 

3 014 2 336 
77,5 % 

F4 370 157  
42,4 % 

360 165  
45,8 % 

460 271  
58,9 % 

459 225  
49,0 % 

445 264  
59,3 % 

F5 167 162  
97,0 % 

197 193  
97,9 % 

193 188  
97,4 % 

241 219  
90,9 % 

229 219  
95,6 % 

F6 304 262  
86,2 % 

332 259  
78,0 % 

364 282  
77,5 % 

394 302  
76,6 % 

411 333  
81,0 % 

 
4.17 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 ma-
tematiky, 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 techno-
logie 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. 
Centrum TEREZA dnes kromě pořádání kurzů na využití speciální výpočetní techniky, digitali-

zace textů, seminářů a konzultační činnosti také pokračuje v provozování elektronické konference 
a spolupracuje na několika dalších projektech. 
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4.18 „Joint degrees“ – studijní programy realizované v rámci 
mezinárodního konsorcia vysokých škol (TIME) 

Vstup České republiky do Evropské unie umožnil také účast v následujících nadstavbových stu-
dijních programech: 

• Double degree, případně multiple degree – studijní programy, kdy na základě příslušné doho-
dy je část studia uznána oběma (případně více) univerzitami a absolventovi jsou uděleny dva 
(nebo i více) diplomů. 

• Joint degree – na základě schváleného studijního programu je udělen diplom současně pří-
slušnými univerzitami. Výuka probíhá podle schváleného studijního programu na jednotli-
vých univerzitách, absolventi obdrží diplom z tohoto konsorcia. Příprava těchto programů je 
na ČVUT v počátcích na základě pozvánky zahraničních univerzit. V zásadě se jedná o pro-
gram ERASMUS MUNDUS. 

Fakulta stavební uzavřela dohodu v rámci programu ERASMUS s Univerzitou Cranfield 
v Silsoe (U.K.), na jejímž základě mohou vybraní vynikající studenti studovat na této univerzitě 12 
měsíců. Pobyt zahrnuje MSc. studium včetně diplomové práce a její obhajoby. Ve studijních 
oborech Inženýrství životního prostředí, Geodézie a kartografie a Ekonomika a management jsou 
MSc. obory na Cranfield university srovnatelné s naším 5. ročníkem studia, což umožňuje studium 
u nás uznat. Problém je v tom, že neexistují příslušné směrnice MŠMT ČR, které by byly zaměřeny 
na uznávání tohoto studia a udělení double degree diplomu. Dokud nebude tento postup jasně defi-
nován, bude muset student po uznání předmětů absolvovat veškeré povinné a volitelné předměty 
a tím uzavřít studium na Fakultě stavební. Diplomovou práci, kterou bude student zpracovávat 
v Anglii, povede učitel FSv. Na závěr student absolvuje státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby 
diplomové práce. V tomto akademickém roce jsou na Cranfield University 2 studenti oboru Inže-
nýrství životního prostředí.   

Na Fakultě strojní se připravuje ve spolupráci s francouzskou vysokou školou ENSIETA 
z Brestu a nizozemskou vysokou školou HAN v Arnhemu dvouleté magisterské studium Automo-
tive Engineering zaměřené na konstrukci a výrobu motorových vozidel. Předpokládaný termín 
zahájení studia je říjen 2005. První rok studia bude probíhat na ČVUT v angličtině paralelně 
s intenzivní výukou francouzštiny vedenou rodilými francouzskými mluvčími (zajišťovanou kultur-
ním střediskem francouzské ambasády v Praze (IFP)). Druhý rok (třetí semestr) budou mít studenti 
na výběr buď pokračovat ve studiu ve francouzštině v Brestu (možnost výběru dvou specializací – 
konstrukce vozidel + FEM výpočty) nebo v angličtině v Arnhemu (jedna specializace – dynamika 
vozidel a transportní systémy budoucnosti). Čtvrtý semestr bude věnován odborné stáži v průmyslo-
vém podniku, resp. na univerzitě a zpracování diplomové práce.  
Předpoklad udělených diplomů: 

• ČVUT (strojní inženýr) + ENSIETA (Master professionnel) 
• ČVUT (strojní inženýr) + HAN (Master) 
na základě vybrané specializaci ve druhém roce. 
Problémy: 
• výše školného  
• akreditace diplomů 
Katedra řídicí techniky Fakulty elektrotechnické se koncem roku 2004 zapojila do mezinárod-

ního konsorcia Space Master v rámci EU. 
Na Fakultě dopravní dosud neexistuje studium tohoto typu v plném významu tohoto slova. 

Úspěšné jsou výměny studentů (např. s TU Delft, ISEP Paris aj.). Menší počet zahraničních stu-
dentů zpracovává na Fakultě dopravní diplomní práce. 
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4.19 Studijní a pedagogická činnost z hlediska Aktualizace 
 Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2004 
Dlouhodobý záměr ČVUT pro rok 2004 stanovil v pedagogické činnosti následující priority: 
• Systematicky hodnotit kvalitu pedagogické činnosti ve všech studijních programech na úrovni 

kateder (ústavů) i fakult. 
Tato činnost byla realizována zejména prostřednictvím studentských anket, které pravidelně 
organizovaly 4 fakulty a jeden ústav ČVUT. 

• Trvale dbát na kvalitu doktorských studijních programů, vytvářet podmínky pro zvyšování 
podílu úspěšných absolventů, zavést povinnost vydat doktorské práce tiskem ve Vydavatelství 
ČVUT. 
V oblasti doktorských studijních programů byla výrazně zkvalitněna kontrolní činnost, což vedlo 
ke snížení počtu studentů, ale současně i ke zkvalitnění výsledků doktorského studia. 

• Pečovat o snížení počtu neúspěšných studentů. 
Sjednocení požadavků na přijímací řízení z matematiky na všech fakultách umožnilo i vyrovna-
nější výběr studentů do 1. ročníků.  

• V oblasti celoživotního vzdělávání v souladu se zákonem 147/01 Sb. trvale zvyšovat nabídku 
kurzů ve všech třech základních sférách: 
- dle společenské objednávky (kurzy objednané zaměstnavateli), 
- kurzy, které jsou součástí akreditovaných studijních programů,  
- kurzy univerzity třetího věku 
a vydat příslušnou informační brožuru. 
V roce 2004 bylo vydáno 5 samostatných brožur s jednotlivými typy kurzů CŽV a byla zřízena 
jedna nová počítačová učebna U3V. 

• Podporovat přípravu magisterských programů realizovaných v angličtině. 
Návazné magisterské programy v angličtině byly systematicky připravovány. 

• Připravovat možnosti pro nabídku některých studijních programů v distanční formě. 
• Podporovat integraci informačních technologií do výuky a vytvořit pro to potřebné organizační 

podmínky.  
Příprava e-learningu na ČVUT byla soustředěna do střediska CPV, které zastřešuje i dílčí fa-
kultní aktivity. 
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5. Informační a komunikační technologie 
5.1 Nově vybudované prvky informační infrastruktury vysoké školy 

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 in-
formační centrum fakulty, na Fakultě strojní centrum počítačových služeb a na Fakultě elektro-
technické středisko vědeckotechnických informací, jehož součástí je i fakultní knihovna. Na Fakultě 
dopravní je oddělení počítačové techniky a síťových služeb a také na zbývajících 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 infor-
mačního systému ČVUT a zabezpečuje veřejné informační služby v počítačové síti. Výpočetní a in-
formační 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 konfe-
rence a semináře, připravuje a vydává účelově zaměřené publikace, poskytuje konzultace a vyko-
nává poradenskou činnost.  

Současný stav počítačové sítě ČVUT je výsledkem několikaleté intenzivní práce specialistů 
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. Je 
rozvedena ve všech hlavních budovách ČVUT a jsou k ní připojeny osobní počítače většiny tvůr-
čích a administrativních pracovníků školy. Počet uživatelů sítě i počet aplikací neustále roste 
a v současnosti je v síti registrováno téměř 16 tisíc počítačů (s přiděleným DNS záznamem). Podle 
statistik jsou největšími uživateli sítě studenti ČVUT, pracující ze svých počítačů na vysokoškol-
ských kolejích, ale také ostatní aktivity (práce v počítačových učebnách a uživatelských místnos-
tech 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 
Studium, Finanční informační systém a Pracovníci, mzdy a sociální věci, které vyžadují, aby počíta-
čová 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.  

V  roce 2004 došlo k významné přestavbě počítačové sítě s cílem zvýšit spolehlivost a stabilitu 
celé sítě a výměnou procesorových desek v centrálních uzlech byla v podstatě kompletně přebudo-
vána celá její páteřní část. V rámci sítě ČVUT byla otestována a nasazena také nová technologie 
CWDM, která je dalším z možných způsobů zvyšování přenosové kapacity již realizovaných 
datových spojů. Její základní princip spočívá v použití několikanásobného přenosu na jednom 
vlákně generováním několika vlnových délek a výhodou tohoto řešení je, že jednotlivé vlnové délky 
jsou na sobě nezávislé, a chovají se tudíž jako samostatné logické spoje. Toho je možno využít 
zejména u kombinací různých typů provozů nebo potřeby oddělit na jedné fyzické trase různé 
uživatele. Důvodem nasazení této technologie je zejména vznikající potřeba budování oddělených 
a nezávislých okruhů z dané lokality. Kromě toho nasazení této technologie přináší zvýšení 
spolehlivosti sítě. V současné době jsou zkušebně propojeny touto technologií uzly Dejvice a Karlo-
vo náměstí.  
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Obr. 5.1.1: Schéma počítačové sítě ČVUT 
 
K nejdůležitějším částem informační infrastruktury patří internet, na který mají neomezený 

přístup všichni studenti a pracovníci ČVUT, informační systém školy a lokální souborové servery, 
které poskytují služby všem studentům a zaměstnancům, diferencovaně podle stanovených přístu-
pových práv. Díky této infrastruktuře je všem dostupné i superpočítačové centrum ve Výpočetním 
a informačním centru, kde je možno zpracovávat úlohy náročných numerických výpočtů a využívat 
licence aplikačních programů. Dalšími službami, provozovanými v počítačové síti ČVUT, jsou IP 
telefonie (přenos hlasového signálu pomocí počítačové sítě), videokonferenční služby a přenos 
multimédií.  

Ve Výpočetním a informačním centru jsou instalovány dva velmi výkonné výpočetní systémy. 
Vedle superpočítače IBM SP, jehož provoz byl udržován v roce 2004 na úrovni předchozích let, to 
je superpočítač SGI Altix 3700, který je osazen 16 procesory Intel Uranium 2 64 1,3 GHz. Tento 
systém má ve srovnání s klasickými počítačovými shluky a unixovými servery vyšší škálovatelnost 
a výkon a díky své architektuře se vůči uživateli chová jako jeden počítač, což má příznivý vliv na 
běh aplikací vyžadujících zejména velkou paměť a velký výpočetní výkon. V současné době a v da-
né konfiguraci tento počítač patří mezi nejvýkonnější systémy používané na českých vysokých 
školách. 

Superpočítačové prostředky ČVUT využívá 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 kom-
plexu jsou pravidelně vystavovány na webových stránkách portálu superpočítačového centra). 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. Výpočetní 
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a informační centrum neomezuje svoji činnost v oblasti náročných výpočtů pouze na poskytování 
strojového času, ale poskytuje i základní podporu uživatelům tak, aby výpočetní prostředky byly 
vhodně používány k řešení složitých technických a vědeckých problémů, jak v oblasti nainstalova-
ných výpočetních systémů, tak i při spolupráci při tvorbě nového komplikovaného softwaru.  

Vybavení poslucháren, laboratoří a studoven na ČVUT je neustále doplňováno a inovováno 
tak, aby odpovídalo požadavkům všech účastníků výukového procesu a splňovalo standardy 
světové úrovně. V současné době jsou učebny vybavovány výkonnými multimediálními pracovními 
stanicemi a moderní metody výuky jsou podporovány integrací moderních technických prostředků 
pro snímání obrazu s jeho velkoplošnou projekcí. V některých učebnách jsou umožněny i video-
konferenční přenosy. Studenti mají možnost využívat jak učebny se specializovaným programovým 
vybavením (CAD, grafické stanice SGI, multimediální vybavení), tak studovny vybavené standard-
ním softwarem s počítači připojenými na internet. Možnost přístupu do studoven je většinou do 
pozdních večerních hodin. Kromě klasických počítačových učeben je na ČVUT celá řada speciali-
zovaných laboratoří, jejichž chod bez nasazení výpočetní techniky si nelze ani představit. Jedná se 
o vysoce specializované laboratoře, které vznikají na katedrách jednotlivých fakult, kde jsou také 
využívány. 

 
5.2 Rychlost koncových připojení pracovišť vysoké školy na 

CESNET2 - tzv. „poslední míle“, včetně zapojení do evropských 
projektů vysokorychlostních sítí a GRIDů 

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 vysoko-
rychlostní 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 problé-
mů budování nových forem spojení, implementaci nových aplikací i tvorbě koncepce. Velký vý-
znam má rozvíjená účast pracovišť ČVUT v projektu EGEE (Enabling Grids for E-science and 
Industry in Europe). 

 
5.3 E-learning, stav a plán rozvoje na vysoké škole 

Zajišťuje Vydavatelství ČVUT – Centrum podpory výuky (CPV). V roce 2004 byly realizovány 
následující kurzy, implementace a projekty: 
Tvorba e-learningových kurzů v LMS ClassServer:  

– základy práce s počítačem, 4 moduly (Seznámení s počítačem, Seznámení s HW počítače, 
Práce ve Wordu, Práce v Excelu), 

– moderní tvorba a správa webových stránek, redakční, informační a publikační systémy, 
– kurz základů práce s textovým editorem TeX, 
– základy práce s operačním systémem Linux, 
– základy práce s MatLabem. 
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Převody on-line kurzů do ClassServeru pro fakulty:  
– webová podpora výuky geologie, e-learningový kurz pro Fakultu stavební, 
– inovace výuky angličtiny, e-learningový kurz pro Fakultu stavební, 
– inovace výuky matematiky, spolupráce na pilotním e-learningovém kurzu s Fakultou sta-

vební, 
– bezpečnost práce, natáčení simulovaného požárního poplachu pro videoklipy určené do kurzu, 

pilotní e-learningový kurz pro Fakultu elektrotechnickou. 
Implementace prostředí LMS ClassServer a integrace do IS ve spolupráci s Fakultou elektro-
technickou, katedrou telekomunikační techniky a katedrou počítačů – realizace I. etapy rozvoje e-
learningu na ČVUT v Praze (R ČVUT). 
Zpracování projektu „Plán rozvoje e-learningu na ČVUT v Praze“ - II. a III. etapa rozvoje na rok 
2005 a 2006 (R ČVUT). 

 
5.4 Informační a komunikační technologie z hlediska Aktualizace 

Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2004 
V souladu s aktualizací Dlouhodobého záměru je informační systém na ČVUT koncipován jako 

systém integrovaný, centralizovaný, dálkově přístupný a jednotný pro celou školu. V současné době 
pokrývá studijní problematiku, ekonomickou oblast včetně personalistiky a mezd, základní činnosti 
v oblasti vědy, výzkumu a zahraničních styků a částečně též další aplikace podporující administra-
tivu univerzity. Rozsah základního reálně provozovaného informačního systému je v současné době 
již na všech fakultách a součástech prakticky stejný. Mimo dílčích variant v komponentě Studium je 
informační systém budován jako jednotný celouniverzitní systém, který je i jednotně a z jednoho 
místa provozován a spravován.  

Z provozního hlediska je informační systém tvořen komponentami, pokrývajícími jednotlivé čin-
nosti vysoké školy. Komponenty byly do provozu nasazovány postupně, v průběhu let byly přepro-
gramovány, upraveny podle požadavků uživatelů a natolik rozšířeny, že se staly nedílným nástro-
jem každodenní práce rektorátu, děkanátů, akademických pracovníků i studentů. Po datové a pro-
vozní 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: 

• Finanční informační systém,  
• Pracovníci, mzdy a sociální věci - informační systém personální a mzdové agendy,  
• GTMajetek - technická a provozní evidence objektů ČVUT, 
• Studium - systém pro evidenci a podporu pedagogické činnosti,  
• Věda a výzkum, vnější styky - systém pro evidenci a podporu vědecké, výzkumné a další 

tvůrčí činnosti a vnějších vztahů, 
• matrika studentů,  
• databáze CARD, 
• SSU - soustředěná správa uživatelských účtů a přístupů na servery a do aplikací informač-

ního systému,  
• přístupové systémy, 
• Inforek, 
• MIS - manažerský informační systém, 
• spisová služba. 
Jednotlivé komponenty byly v roce 2004 rozvíjeny a rozšiřovány o další funkce, přizpůsobovány 

uživatelům a jejich nárokům a okamžitě reagovaly na změny legislativy (v minulém roce to byly 
zejména úpravy související se vstupem do Evropské unie).  
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Komponenta Finanční informační systém byla v průběhu let rozšířena a upravena pro potřeby 
ČVUT a v současné době zahrnuje provoz a údržba této komponenty 14 ekonomických jednotek 
a správu uživatelských přístupů pro více než 800 uživatelů a 250 uživatelských rolí. V roce 2004 
byla dokončena implementace modulu Mzdové saldo, pomocí kterého se realizuje automatické pře-
bírání mzdových závazků ze mzdového systému Pracovníci, mzdy a sociální věci, byl nasazen 
modul Registr smluv, který slouží jako jednotná centrální evidence smluvních vztahů ČVUT, 
a implementováno webové rozhraní modulu Discoverer na všech součástech ČVUT. V komponentě 
Pracovníci, mzdy a sociální věci byl v roce 2004 zaveden nový modul Docházka, podle kterého je 
realizováno automatizované vyplácení příspěvků na stravu. Relativně nově zaváděnou databázovou 
aplikací je GTMajetek pro komplexní technickou a provozní evidenci nemovitého majetku. V roce 
2003 byla upřesňována metodika budování jednotné datové základny a jednotného systému eviden-
ce nemovitého majetku ČVUT a v roce 2004 byla tato aplikace postupně naplňována daty.  

Komponenta Studium se po rozšíření na všechny fakulty a vysokoškolské ústavy ČVUT stala co 
do počtu uživatelů nejmohutnější komponentou informačního systému. Již v roce 2003 byla rozšíře-
na o další funkce a některé její moduly byly upraveny podle specifických potřeb fakult. Nově bylo 
implementováno elektronické podávání přihlášek ke studiu na ČVUT, včetně zveřejnění výsledků 
přijímacího řízení jednotlivých uchazečů na webových stránkách, byly provedeny úpravy pro 
zavedení interní autorizace a vytvořeny prostředky pro monitorování změn důležitých údajů a pro 
sčítání studentů podle různých kritérií k zadanému datu. V roce 2004 byla komponenta dále rozšíře-
na o moduly Anketa studentů a Prospectus a o tisky dodatků k diplomům.   

Komponenta Věda a výzkum, vnější styky, zajišťující jednotnou evidenci vědecko-výzkumné čin-
nosti fakult a ústavů ČVUT, byla rozšířena a doplněna o další moduly, zejména v oblasti zahranič-
ních styků, a stejně jako komponenta Studium byla převáděna do uživatelsky příjemnějšího webo-
vého prostředí. Matrika studentů slouží k evidenci studentů bakalářských, magisterských a doktor-
ských studijních programů na ČVUT. Obsahuje údaje ze zákona povinné, vyžadované mimo jiné 
pro databázové zpracování využívané ministerstvem. Přehledy o počtech studentů jsou pravidelně 
předávány také tajemníkům fakult a proděkanům pro pedagogickou činnost a údaje z celostátní 
matriky i matriky ČVUT jsou využívány pro automatizované zpracování ubytovacího scénáře. 
Databáze CARD je pojítkem komponenty Studium se stravovacím systémem Správy účelových 
zařízení a knihovním systémem ČVUT. Vzhledem k počtu studentů a rychlosti změn se jedná 
o druhou nejpoužívanější databázi. 

Systém SSU plní dva základní úkoly: zajišťuje bezpečný přístup k aplikacím informačního systé-
mu a umožňuje přehlednou administraci uživatelů jeho komponent. V současné době systém zazna-
menává u každé osoby její pracoviště, místnost, telefon, e-mailovou adresu, vykonávanou funkci na 
ČVUT, pozici a případně i fotografii, soukromý telefon, soukromý e-mail a odkaz na osobní 
webovou stránku. Centrální kontaktní údaje jsou používány na webových stránkách ČVUT, na 
stránkách fakult a v telefonní ústředně, slouží jako podklad pro telefonní seznamy a univerzitní 
publikace a jsou k dispozici pro vedení ČVUT a jeho jednotlivých součástí. V oblasti fyzické bez-
pečnosti a bezpečnosti prostředí byla instalována centrální jednotka přístupového systému napojená 
na informační systém ČVUT, a podařilo se zajistit zprovoznění koncových dveřních zařízení s celou 
související infrastrukturou, a to v počtu 50 ks na Fakultě elektrotechnické a 48 ks na Fakultě strojní. 
Přístupový systém bude součástí integrovaného zabezpečovacího systému, který v celém svém 
komplexu bude úzce napojen na informační systém ČVUT.  

Inforek se používá pro operativní informování akademických funkcionářů a vedoucích pracov-
níků školy na různých úrovních ČVUT. V uplynulých třech letech byl tento systém funkčně 
rozšířen, převzal funkci elektronické vývěsky se selektivními přístupy k uloženým dokumentům 
a jeho užívání se stalo běžnou potřebou pracovníků rektorátu a děkanátů. Nově budovanou aplikací 
informačního systému je manažerský informační systém. V roce 2004 byla vytvořena datová meta-
vrstva, ze které jsou čerpány manažerské informace z jednotlivých oblastí podle různých ukazatelů 
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a metrik, a tyto aktuální přehledy budou již v roce 2005 vedoucí pracovníci na všech úrovních vyu-
žívat ke svému operativnímu i strategickému rozhodování. Nasazení modulu Spisová služba odpo-
vídá modernímu vedení registrace došlé pošty od podatelen po archiv. Pilotně byl tento modul nasa-
zen na Fakultě elektrotechnické a postupně bude zaváděn na dalších fakultách a ostatních součás-
tech školy. 

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 kladeným na moderní infor-
mační systém. Aplikační servery v sobě sdružují logiku jednotlivých aplikací a jsou realizovány tak, 
aby umožnily komponentám bezproblémový přístup k datům, což znamená, že jsou schopny spolu-
pracovat 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. 
Počet uživatelů informačního systému již dávno přesáhl 20 tisíc a narůstá jak objem zpracová-
vaných dat, tak nároky na výběry v sestavách, které v posledních letech používají stále širší datovou 
základnu. Je proto nutné posilovat a obměňovat servery, postupně přecházet na co nejefektivnější 
architekturu provozu a zároveň věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti informačního systému. 
V roce 2004 byla zprovozněna pohotovostní záloha hlavního databázového serveru informačního 
systému, která je realizována jako spojení primárního počítače informačního serveru IBM p670 se 
záložním počítačem IBM RS/6000 S7A. Takto zálohovaná data budou využívána při všech 
odstávkách serverů nebo případných haváriích. 

Všechny komponenty informačního systému jsou vzájemně propojeny, a to jak datově, tak 
funkčně a metodicky. Z izolovaných programů pro automatizaci jedné oblasti tak v průběhu let 
vznikl jednotný informační systém a ve většině případů se podařilo realizovat jednu ze zásad 
moderního informačního systému, že data jsou vkládána pouze jednou, a to nejblíže místa vzniku. 
Nejdůležitější však je, že se podařilo zapojit do rozvoje informačního systému fakulty a součásti 
i koncové uživatele. 
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6. Vysokoškolské knihovny, 
knihovnicko-informační služby 

Knihovnicko-informační služby na ČVUT jsou poskytovány ústředními knihovnami fakult 
a součástí školy a oddělením knihoven Výpočetního a informačního centra. Systém knihoven tvoří: 

• Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury, 
• Ústřední knihovna Fakulty strojní, 
• Ústřední knihovna Fakulty elektrotechnické, 
• Ústřední knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, 
• Ústřední knihovna Fakulty dopravní, 
• Knihovna Kloknerova ústavu, 
• Knihovna Masarykova ústavu vyšších studií, 
• Knihovna Výpočetního a informačního centra. 
V roce 2004 začala poskytovat služby také nově budovaná knihovna Ústavu biomedicínského 

inženýrství. 
 

6.1 Doplňování knihovního fondu  
V roce 2004 bylo do fondů knihoven ČVUT pořízeno 9 983 knihovních jednotek, převážně 

knižní literatury, učebních textů a dalších typů dokumentů. Z tabulky je patrný nárůst ročních pří-
růstků, který vznikl pořízením bezmála 700 knihovních jednotek do fondu knihovny Ústavu biome-
dicínského inženýrství. U počtu odebíraných titulů časopisů lze zaznamenat poměrně malý nárůst, 
ale vzhledem k tomu, že uživatelé mají přístup k velkému množství časopisů v elektronické verzi, je 
situace více než uspokojivá.  

 
Tab. 6.1.1: Doplňování knihovního fondu 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Přírůstky 9 973 7 897 6 671 9 357 9 421 9 983 

Časopisy 832 735 781 710 719 724 
 
Doplňování knihovních fondů je financováno buď z finančního limitu přiděleného konkrétní kni-

hovně přímo, nebo v kombinaci s provozními prostředky kateder a ústavů. Více než polovina nákupů 
je financována z tzv. dalších zdrojů, kterými jsou granty, výzkumné záměry nebo doplňková činnost.  

 
6.2 Dostupnost elektronických informačních zdrojů 

Vedle tištěných informačních zdrojů, které jsou základní složkou informačního zabezpečení pe-
dagogické a vědecko-výzkumné činnosti školy, mají stále větší význam elektronické informační 
zdroje. V roce 2004 byla zajištěna široká nabídka elektronických informačních zdrojů, zejména díky 
aktivní účasti ČVUT v programu MŠMT 1N Informační infrastruktura výzkumu. Výpočetní a infor-
mační centrum ČVUT se stalo řešitelským pracovištěm projektu Zajištění klíčových informačních 
zdrojů a služeb pro technické obory, jehož dalšími účastníky je celá řada dalších českých veřejných 
vysokých škol. Tímto projektem byl zajištěn přístup k dokumentografickým databázím Compendex, 
Iconda a Inspec, sjednoceným rozhraním databázového centra Dialog, a k databázové kolekci Mate-
rials Science with Metadex. Spoluúčastí v dalších projektech programu Informační infrastruktura 
výzkumu byl pracovníkům a studentům ČVUT zajištěn přístup k digitálním knihovnám IEEE 
Computer Society Digital Library, The ACM Digital Library, ke kolekci Lecture Notes in Computer 
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Science a k elektronickým verzím vybraných časopisů vydavatelství Elsevier, Springer, Kluwer 
a Wiley. Dále bylo zabezpečeno pokračování přístupu k produktům ISI Web of Knowledge (Web of 
Science a Journal of Citation Reports) a k databázi EBSCO, která je významným doplňujícím 
zdrojem pro humanitní a společenské obory. V nabídce zůstala také databáze MathSci (elektronická 
podoba matematických referátových časopisů). Standardní součástí zpřístupňování elektronických 
informačních zdrojů se stala jejich propagace (letáky, adresné informace, semináře). Webové 
stránky o informačních zdrojích nabízely jednak aktivní přístup k jednotlivým zdrojům, jednak 
podrobné informace o nich, návody pro práci v jednotlivých zdrojích 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 ČVUT všech typů studia, pedagogičtí 
a vědecko-výzkumní 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 a zajišťují širokou nabídku služeb, od klasických služeb 
výpůjčních, až po služby elektronické. Největší objem služeb představují služby výpůjční (absen-
ční), jejichž vývoj je uveden v následující tabulce. 

 
 Tab. 6.3.1: Vývoj výpůjčních služeb 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Výpůjčky 48 106 65 119 62 786 66 181 70 655 66 839 

 
Prezenční výpůjčky nejsou evidovány, ale v knihovnách zaznamenávají jejich nárůst. Významně 

roste také velikost fondu, který není uzavírán ve skladech, ale je volně přístupný uživatelům v pros-
torách knihoven. V roce 2004 bylo ve volném výběru umístěno skoro 60 tisíc knihovních jednotek, 
zatímco v roce 2003 to bylo jen 48 tisíc knihovních jednotek. Zvyšuje se také zájem o ty primární 
dokumenty, které knihovny ČVUT ve svém fondu nemají. Pracovníci knihoven je zajišťují mezi-
knihovní službou z českých knihoven a mezinárodní meziknihovní službou z knihoven zahranič-
ních. V roce 2004 to bylo 3 779 výpůjček (2 512 v roce 2003) v rámci meziknihovních výpůjčních 
služeb a 2 122 výpůjček (1 364 v roce 2003) prostřednictvím mezinárodní výpůjční služby. Kromě 
výpůjčních služeb poskytují knihovny také další služby, a to referenční, konzultační a poradenské. 
Ve většině knihoven jsou realizovány také služby rešeršní, jejichž objem není tak vysoký jako 
v letech minulých, protože díky dostupnosti elektronických informačních zdrojů a sofistikovaným 
vyhledávacím nástrojům jsou uživatelé schopni řešit ve velké míře svoje požadavky sami. Některé 
knihovny zajišťují také reprografické služby a v roce 2004 bylo pořízeno více než 54 tisíc stránek 
kopií. 
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Tab. 6.3.2: Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby 

Přírůstek knihovního fondu za rok 2004 9 983

Knihovní fond celkem 503 626

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

724
1 400

Otevírací doba za týden (fyzicky) 50

Počet absenčních výpůjček 66 839

Počet uživatelů 24 240

Počet studijních míst 436

Počet svazků umístěných ve volném výběru 59 917

 

6.4 Elektronické služby pro ČVUT 
Elektronické služby jsou součástí standardní nabídky služeb knihoven. V roce 2004 se zájem 

o službu elektronického dodávání dokumentů (https://edd.cvut.cz/edd/) významně zvýšil. Zvýšil se 
počet uživatelů, kteří si požádali o dodání dokumentů (kopie časopiseckých článků, statí ve sborní-
ku apod.) na svoji tiskárnu v síti ČVUT, a v systému bylo zaregistrováno celkem 2 507 uživatelů. 
V roce 2004 požádali uživatelé o 5 932 dodávek dokumentů, 5 303 požadavků bylo úspěšně spl-
něno. Rutinním způsobem byla využívána služba Dialog eJournal linking, která umožňuje získat 
plný text přímo v prostředí předplacených databází nebo i zde je možnost využít službu objednání 
dokumentu, která nabídne formulář pro objednání článku prostřednictvím knihoven ČVUT. Podob-
ná služba byla využívána i v prostředí CSA Materials Science a Web of Knowledge, jejímž prostřed-
nictvím lze získávat plné texty dokumentů. Přechod knihoven ČVUT na nový knihovní software se 
projevil i v elektronických službách. Nový katalog knihoven (OPAC) poskytuje nejen informace 
o knihovním fondu, ale nabízí i využití některých služeb. Uživatelé mají z webového rozhraní 
přístup ke svému uživatelskému kontu, mohou si kontrolovat svoje výpůjčky, a je připravena i služ-
ba rezervace dokumentů a jejich prolongace, která bude zahájena v roce 2005. Webové stránky 
knihoven ČVUT (http://knihovny.cvut.cz/) slouží ke zpřístupňování elektronických informačních 
zdrojů, ke kterým má ČVUT licenční přístup, k volně přístupným informačním zdrojům z prostředí 
internetu, ke katalogům, databázím a elektronickým službám knihoven ČVUT.  

 
6.5 Vzdělávání a výchova uživatelů 

Aktivity v této oblasti byly zaměřeny na pokračování vzdělávacích akcí, většinou seminářů pro 
efektivní využívání elektronických informačních zdrojů, a na využívání a správu webového kurzu 
Informační výchova (http://knihovny.cvut.cz/vychova/infvychova.htm). V roce 2004 navštívilo ten-
to kurz 2 174 uživatelů. Na jednotlivých fakultách a ústavech byly realizovány semináře pro práci 
s informačními zdroji a informačními službami, a to jako plánované akce knihoven nebo na vyžádá-
ní ze strany pedagogů. Jejich obsahem bylo seznámení s konkrétními zdroji, ukázky práce s infor-
macemi a seznámení s navazujícími službami. Pokračovala také výuka volitelného předmětu 
Informační zdroje na fakultách strojní, jaderné a dopravní.  

 
6.6 Pracovníci – kvalifikační struktura, celoživotní vzdělávání 

Počty pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování knihovnických a informačních služeb, se již 
řadu let výrazně nemění. Nároky na pracovníky se neustále zvyšují a plnění všech úkolů je při mini-
málním personálním obsazení knihovnických pracovišť stále obtížnější. Zvládat běžný provoz a dal-
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ší mimořádné úkoly, jako byl v roce 2004 přechod na nový knihovní systém, se daří pouze díky 
týmové spolupráci, systematické koordinaci činností a maximálnímu pracovnímu nasazení. V roce 
2004 v knihovnách ČVUT pracovalo 33,6 pracovníků (jedná se o přepočtené úvazky) a v oddělení 
knihoven Výpočetního a informačního centra 5 pracovníků, tj. celkem 38,6 pracovníků. Z toho bylo 
18,4 pracovníků s vysokoškolským vzděláním (10,7 s knihovnickým vzděláním) a 20,2 pracovníků 
se středoškolským vzděláním (10,5 s knihovnickým vzděláním). Každoročně se knihovníci účastní 
konferencí, odborných seminářů a školení, navštěvují odborné i jazykové kurzy a v roce 2004 věno-
vali mimořádnou pozornost přípravě přechodu na nový knihovní systém. 

 
6.7 Další aktivity, různé  

V rámci rozvojových programů MŠMT na rok 2004 byly v rámci projektu Nový automatizovaný 
knihovní systém pro knihovny ČVUT získány potřebné finanční prostředky na zakoupení systému 
ALEPH 500 a vytvořeny podmínky pro jeho zavedení do provozu. Do konce srpna byla provedena 
implementace systému a byli zaškoleni systémoví pracovníci (správce aplikace, správce serveru, 
systémový knihovník a supervizor sdílené katalogizace) i knihovníci. Díky náročné přípravě (převá-
dělo se několik set tisíc bibliografických záznamů, knihovních jednotek a autoritních záznamů, 
desítky tisíc uživatelů a výpůjček) byla migrace dat ze stávajícího softwaru provedena během něko-
lika dní na přelomu září a srpna. Výpůjční provoz v novém systému byl zahájen 6. 9. 2004 a záro-
veň byl zpřístupněn nový katalog knihoven ČVUT. Do provozu byly uvedeny také další funkce 
systému a byla provedena zásadní změna v oblasti zpracování dokumentů, spočívající v přechodu 
na celosvětově používaný formát MARC21. Podle ohlasů z  knihoven ČVUT lze konstatovat, že 
uživatelé (studenti i akademičtí pracovníci) přivítali zavedení nového systému a ocenili vyšší kvali-
tu poskytovaných služeb.  

 
6.8 Knihovnicko-informační služby z hlediska Aktualizace 
  Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2004 

Jedním z cílů aktualizovaného Dlouhodobého záměru pro rok 2004 byl přechod na nový kni-
hovní systém a rozvoj knihovnicko-informačních služeb s cílem zkvalitnit informační zabezpečení 
vzdělávací a výzkumné činnosti školy. Knihovny ČVUT tento cíl průběžně plnily, stejně jako i další 
z cílů, tj. rozvíjet přístup k elektronickým informačním zdrojům (elektronickým časopisům, databá-
zím, plnotextovým dokumentům apod.) a podporovat kontinuitu doplňování knihovních fondů pro 
vzdělávací a výzkumnou činnost. Díky aktivnímu přístupu pracovníků knihoven a oddělení kniho-
ven ČVUT se podařilo zajistit nejen dostatečně širokou nabídku elektronických informačních 
zdrojů pro uživatele, ale i kvalitní doplňování fondů podle požadavků akademických pracovníků. 
Knihovnické a informační služby jsou podporovány moderními technologiemi a je kladen důraz na 
jejich neustálý rozvoj.  
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7. Věda a výzkum 
7.1 Oblasti výzkumu a vývoje, na které se ČVUT zaměřuje 

Vědecká, výzkumná a vývojová činnost (dále VVČ) patří na ČVUT společně s pedagogickou 
činností mezi nejdůležitější součásti 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 a náleží mezi největší výzkumné instituce v České republice. Výzkum a vývoj 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 cen-
trální infrastruktuře patří odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost R ČVUT, zahrnující též pora-
denské 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. 

Organizační i tematická struktura VVČ odpovídá struktuře školy a je formována především ka-
tedrami a ústavy. Výzkumné záměry i některé grantové projekty řešené za spoluúčasti více kateder 
či ústavů však tvoří důležitý integrující prvek. Významné jsou i vnější spolupráce s ústavy AV ČR, 
resortními ústavy, podniky a zahraničními institucemi. Tematicky pokrývá výzkumná činnost na 
ČVUT široké spektrum problémů, odpovídajících odborné náplni i studijním programům jednotli-
vých fakult a ústavů. Následující výčet je možné považovat spíše za příklady výzkumných aktivit 
než za vyčerpávající souhrn. 

Na Fakultě stavební jsou dominantními směry výzkumu: 
• Funkční způsobilost, spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a kons-

trukcí. 
• Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území a as-

pekty životního prostředí ve stavebnictví. 
• Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství. 
• Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií. 
• Integrované vodní hospodářství a ochrana před povodněmi v rámci trvale udržitelného roz-

voje. 
• Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změ-

nami. 
• Komplexní inovace technologií v geodézii a kartografii. 
• Geoinformační technologie - optimalizace metod sběru, využití a prezentace geodat v země-

měřičském, krajinném a městském inženýrství. 
Do oblasti stavebních materiálů a konstrukcí, jejich technologií, spolehlivosti a trvanlivosti je 

významně orientována též výzkumná činnost Kloknerova ústavu ČVUT. 
Vědecká a tvůrčí technická aktivita na Fakultě strojní, podobně jako na Fakultě stavební, je 

s ohledem na strukturu akademických pracovníků a vybavení pracovišť zaměřena více do oblasti 
aplikovaného výzkumu, v menší míře pak do oblasti badatelské. Ostrá hranice mezi oběma oblastmi 
však neexistuje. Výzkumné aktivity byly soustředěny na následující problematiky: 

• Konstrukční problematika při stavbě strojů. 
• Materiálové, technologické, ekonomické a ekologické otázky ve strojírenské výrobě. 
• Energetické stroje a zařízení a snižování ekologických dopadů jejich činnosti. 
• Technika prostředí budov.  
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• Automobilová technika a spalovací motory.  
• Letecký a kosmický výzkum. 
• Aplikovaná matematika v technických vědách. 
• Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství. 
Na oblast biomedicínského inženýrství je zaměřena též výzkumná činnost Ústavu biomedicín-

ského inženýrství ČVUT. 
Hlavní výzkumná a vývojová činnost Fakulty elektrotechnické je zaměřena na následující 

oblasti:  
• Aplikace matematiky a fyziky v technických vědách, zejména se zaměřením na elektroniku 

a elektrotechniku. 
• Elektrotechnologie a materiály pro ně. 
• Elektrické stroje, přístroje a pohony. 
• Elektroenergetika. 
• Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. 
• Radioelektronika a mikrovlnné systémy. 
• Číslicové zpracování signálů. 
• Telekomunikační technika. 
• Elektronika. 
• Umělá inteligence a biokybernetika. 
• Řídicí technika a robotika. 
• Měření a přístrojová technika. 
• Informatika a výpočetní technika. 
Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské je výzkumná činnost rozdělena mezi základní a apli-

kovaný výzkum takovým způsobem, že se jedná o fakultu s největším podílem základního výzkumu 
na ČVUT. Mezi nejdůležitější oblasti výzkumu patří: 

• Matematické modelování fyzikálních, technických a ekologických problémů. 
• Teoretická, matematická a počítačová fyzika. 
• Experimentální jaderná a subjaderná fyzika. 
• Fyzika a strukturní analýza pevných látek.  
• Technologie polovodičů. 
• Laserová technika a optoelektronika a jejich aplikace. 
• Aplikace iontových svazků. 
• Fyzika a technika materiálů, porušování těles a konstrukcí. 
• Radiochemie a radiační chemie. 
• Chování radionuklidů a stopových prvků v životním prostředí. 
• Dozimetrické metody a jejich aplikace pro ochranu před zářením. 
• Využití ionizujícího záření a radionuklidů ve vědě, technice, medicíně a památkové péči. 
• Teoretická a experimentální fyzika jaderných reaktorů. 
• Bezpečnost, spolehlivost a ekologické aspekty provozu jaderných zařízení. 
Výzkumem v oblasti radiochemie a radiační chemie se v úzké spolupráci s fakultou zabývá Cen-

trum radiační chemie a radiochemie ČVUT. Do oblasti experimentální jaderné a subjaderné fyziky 
jsou orientovány kromě aktivit FJFI též výzkumné aktivity Ústavu technické a experimentální 
fyziky ČVUT. 

Tvůrčí činnost na Fakultě architektury je orientována více na projektování architektonických děl 
než na „klasický“ výzkum a vývoj. Přesto však lze uvést několik oblastí výzkumu, v nichž dosahuje 
fakulta cenných výsledků: 
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• Výzkum historické architektury včetně průmyslových staveb a památková péče o ně. 
• Urbanismus, jeho vývojová stádia a proměny. 
• Vizuální simulace a modelové metody projektování. 
• Teorie architektury a její filosofické a sociologické aspekty. 
S výzkumnými aktivitami Fakulty architektury v oblasti výzkumu, dokumentace a využití pamá-

tek průmyslové architektury je úzce spojena i výzkumná činnost Výzkumného centra průmyslového 
dědictví ČVUT. 

Fakulta dopravní zaměřuje prioritně své vědecko-výzkumné aktivity na následující oblasti: 
• Rozvoj metod systémové analýzy, algoritmů a statistických metod pro dopravu a spoje, mo-

dely dopravy a řízení dopravních procesů v území. 
• Automatické systémy v dopravě, diagnostika dopravních systémů a procesů, znalostní systé-

my pro dopravu. 
• Detekce a predikce mikrospánků. 
• Telematika a přenos informací. 
• Zkoumání mechaniky kolizních dějů mezi účastníky dopravního procesu. 
• Využití GIS systémů v modelování dopravy. 
• Výpočtové modely v úrazové biomechanice. 
• Modelování emergenčních myšlenkových procesů řidičů a pilotů. 
• Interaktivní vztahy mezi vozidly v silniční dopravě, cyklisty a chodci, interakce operátor-vo-

zidlo. 
• Monitorování a kontrola přepravy nebezpečných nákladů. 
Podrobný přehled výstupů VVČ na ČVUT je možné nalézt v publikaci CTU Research Activity 

Report 2004. Detaily o finančních tocích jsou shrnuty ve Zprávě o hospodaření ČVUT za rok 2004. 
Pohlédneme-li na závěry a doporučení Evaluační zprávy EUA, zpracované v r. 2004 v rámci 

Programu institucionální evaluace EUA, je možné dospět k tomu, že z velmi širokého spektra 
výzkumné problematiky by bylo v budoucnosti na místě vybrat některá prioritní témata, která jsou 
na úrovni schopné mezinárodní konkurence a která budou výrazněji financována, aby v nich bylo 
ČVUT v mezinárodním měřítku dlouhodobě na špičce. Zároveň je ovšem nevyhnutelné předvídat 
nové perspektivní oblasti výzkumu, jdoucí často napříč tradičními hranicemi mezi obory, a soustře-
dit zdroje na zavedení a posílení výzkumných aktivit ČVUT v těchto směrech. 

S tím také souvisí masivní podpora doktorských studií, pro kterou se ČVUT snaží vytvářet pod-
mínky, nicméně stále ještě nebylo dosaženo stavu, kdy by vědecká a akademická kariéra představo-
vala pro mladé absolventy toužený cíl. Bylo by vhodné více stimulovat setrvání perspektivních 
absolventů magisterského studia v akademickém světě. Je zapotřebí k tomu působit jak ve vnějším 
prostředí, podmiňujícím činnost vysokých škol, tak i uvnitř školy. 

 
7.2 Zaměření výzkumných záměrů na ČVUT 

Na ČVUT bylo v roce 2004 řešeno 30 výzkumných záměrů, financovaných prostřednictvím 
MŠMT. Jejich přehled a finanční částky na ně přidělené ze státní dotace jsou shrnuty v tab. 7.2.1. 

Řešení probíhalo vesměs v souladu s původním návrhem výzkumných záměrů a bylo jednou 
z hlavních součástí vědecké a výzkumné činnosti na škole. Představuje průřez celým spektrem od-
borné problematiky, kterou se ČVUT zabývá, a je také vzhledem ke spoluúčasti více fakult a sou-
částí ČVUT na některých záměrech jedním z integrujících prvků školy. Tyto výzkumné záměry 
v roce 2004 končí. 
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Tab. 7.2.1: Zapojení vysoké školy do řešení výzkumných záměrů 

Název výzkumného záměru Přidělené prostředky 
2004 (v tis. Kč) 

Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí 7 579 

Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství 12 118 

Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií 7 212 

Management udržitelného rozvoje 2 387 

Komplexní inovace technologií v geodézii a kartografii 3 244 

Aplikovaná matematika v technických vědách 2 402 

Technika prostředí budov 3 471 

Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství 26 614 

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

7 636 

Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta 8 823 

Využití radionuklidů a ionizujícího záření 7 861 

Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana 6 203 

Diagnostika materiálů 7 187 

Laserové systémy a jejich aplikace 7 095 

Rozvoj metod systémové analýzy, algoritmů a statistických metod pro dopravu a spoje 3 002 

Automatické systémy v dopravě, diagnostika dopravních systémů a procesů 4 314 

Proměny urbanismu 2 810 

Modelové metody projektování. Modelové a zobrazovací techniky v architektuře 2 860 

Rizikové inženýrství a spolehlivost technických systémů 3 578 

Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností staveb 4 854 

Integrované vodní hospodářství a ochrana před povodněmi v rámci trvale udržitelného 
rozvoje 

10 876 

Aspekty životního prostředí ve stavebnictví 3 253 

Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství 22 625 

Zvyšování účinnosti energetických strojů a zařízení a snižování ekologických dopadů 6 914 

Rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu 22 172 

Výzkum v oblasti informačních technologií a komunikací 20 841 

Tvorba a monitorování životního prostředí 4 278 

Výzkum efektivnosti a kvality spotřeby energie 6 637 

Modely dopravy a řízení dopravních procesů v území 2 831 

Výzkum historické a současné architektury 3 250 

Celkem dotace z veřejných prostředků 234 927 

 
ČVUT připravilo a podalo 30 návrhů nových výzkumných záměrů se zahájením řešení od roku 

2005, které vesměs navazovaly na záměry řešené v období 1999–2004. Všechny tyto záměry byly 
mezioborovými hodnotitelskými komisemi doporučeny k financování, 13 z nich však bylo zařazeno 
do kategorie C a 2 do kategorie D, které nejsou ze strany MŠMT financovány vzhledem k ne-
dostatku finančních prostředků. Tato skutečnost představuje pro příští období značný zásah do kon-
tinuity řady výzkumných směrů na ČVUT a ohrožení integrity řady výzkumných týmů. 
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7.3 Unikátní pracoviště ČVUT pro výzkum a vývoj a jejich  
nejdůležitější výsledky 

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 shr-
nutí do této podkapitoly výroční zprávy tedy nutně nese subjektivní charakter a je třeba zde uvedená 
pracoviště chápat jako příklady, nikoli jako úplný výčet. Jejich členění odpovídá standardnímu po-
řadí fakult, nikoli hierarchii podle významu. 

Na Fakultě stavební lze za unikátní pracoviště považovat např. Mikromechanickou laboratoř 
(mikroskopie, nanoindentace, porozimetrie). Zjišťování mechanických vlastností cementového 
kompozitu se ve světě začíná zkoumat pomocí nanoindentace. Pracoviště řešitele na Stavební fa-
kultě ČVUT bylo první, které mělo k dispozici pokročilý nanoindenter.  

Práce byly zaměřeny na mikromechaniku cementových kompozitů. Prvně v ČR byla použita ex-
perimentální technika nanoindentace doplněná elektronovou mikroskopií. Vyvinuté experimentální 
postupy byly aplikovány i na jiné materiály než cementová pasta.  

Na Fakultě strojní je třeba zmínit především dvě výzkumná centra z programu MŠMT, jichž je 
fakulta nositelem. Jedná se o Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka. 
Pracoviště je zaměřeno na interdisciplinární výzkum nových technických řešení agregátů a jejich 
dílů a metodik pro jejich experimentální i modelový vývoj (simulační, CAE/CAD/CAM) a opti-
malizaci s využitím přístupů integrovaného inženýrství s vývojem potřebného specifického progra-
mového vybavení. Druhým takovým pracovištěm je Centrum pro strojírenskou výrobní techniku 
a technologii, zaměřené zejména na obráběcí stroje se zvýšenou a vysokou dynamikou, zvyšování 
spolehlivosti a pohotovosti výrobních strojů a zdokonalování měřicích metod vlastností obráběcích 
strojů. V roce 2004 byla akreditována Zkušební laboratoř VC SVTT pro měření přesnosti, teplot, 
teplotních deformací, tuhosti, vibrací, hlučnosti a pro diagnostická měření obráběcích strojů. 

Fakulta je též spolunositelem projektu Centrum leteckého a kosmického výzkumu, jehož nosi-
telem je Fakulta strojního inženýrství na VUT v Brně. V rámci jeho činnosti byla realizována uni-
kátní pracoviště a výzkumná zařízení, jako je speciální pneumatický anemometr „Tester“ pro 
měření časově středních hodnot vektorů rychlosti pro výzkum proudění v aplikacích vnější a vnitřní 
aerodynamiky letadel, palubní měřič zbytkové životnosti a provozních zatížení letounu za provozu 
(ve spolupráci s firmou TL Elektronic) nebo experimentální zařízení pro pozemní frekvenční zkou-
šky konstrukcí letadel.  

V organizační struktuře fakulty je v rámci Ústavu mechaniky zařazena jako samostatné praco-
viště Laboratoř biomechaniky člověka, na Ústavu techniky prostředí byla vybudována Solární 
laboratoř, která je v České republice ojedinělým pracovištěm pro výzkum aplikací v oblasti využití 
sluneční energie. Laboratoř PIV (Particle Image Velocimetry), vybudovaná na odboru mechaniky 
tekutin a termodynamiky, je vybavena měřicí technikou umožňující nasazení metody rovinné lase-
rové anemometrie PIV a metod příbuzných především pro řešení problémů vnější i vnitřní aero 
a hydrodynamiky. Mechatronická laboratoř, vybudovaná na Ústavu mechaniky, je unikátním praco-
vištěm, které se zabývá především problematikou návrhu a řízení strojů paralelní kinematické struk-
tury, aktivním a poloaktivním tlumením vibrací a nelineárním řízením strojů a zařízení.  

Rovněž Fakulta elektrotechnická má celou řadu unikátních pracovišť. Jsou to například Centrum 
aplikované kybernetiky, jehož cílem je rozvíjet kybernetiku jako vědeckou disciplinu a v ní využí-
vat potenciálu, který vyplývá ze sdružování výsledků a postupů umělé inteligence, strojového vní-
mání, automatického řízení a automatizačních technologií, Gerstnerova laboratoř pro inteligentní 
rozhodování, zabývající se systémy založenými na znalostech, multiagentními systémy, strojovým 
učením a robotikou, Centrum strojového vnímání, které se věnuje zpracování a rozeznávání obrazů 
a počítačovému vidění, Laboratoř antén s unikátní anténní a bezodrazovou EMC komorou a další. 
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Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské je provozován školní jaderný reaktor VR-1 Vrabec, 
který slouží nejen výuce, ale je též unikátním zařízením pro výzkum parametrů aktivních zón 
jaderných reaktorů a slouží jako zdroj neutronů pro řadu experimentů. Dále je možné zmínit 
průmyslový tomograf či Laboratoř iontových svazků, napojenou na urychlovač Van de Graaffova 
typu MFF UK, zabývající se analytickým využitím iontů. Laboratoř exaktních metod při výzkumu 
památek se věnuje ve spolupráci s předními pracovišti památkové péče aplikacím ionizujícího 
záření ke studiu našeho kulturního odkazu. V roce 2004 byla pozornost věnována především histo-
rickým rukopisům ze sbírek Národní knihovny ČR. Unikátním pracovištěm v oblasti matematické 
a teoretické fyziky je Dopplerův ústav při FJFI, jehož práce v oblasti kvantových grup dosáhly 
značného uznání.  

V oblasti architektury je třeba zmínit Výzkumné centrum průmyslového dědictví, vzniklé za 
značné odborné podpory Fakulty architektury. 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. 

Laboratoř spolehlivosti systémů je společným pracovištěm Fakulty dopravní a Ústavu informa-
tiky AV ČR. Tvoří také jádro Českého národního uzlu pro neuroinformatiku a spolupracuje s řadou 
domácích a zahraničních vědeckých institucí. Její hlavní náplní je řešení problémů zkoumání pří-
znaků mikrospánků na úrovni EEG a vytváření prostředí virtuální reality pro zjišťování mikrospán-
ků při únavových procesech. Významným přínosem pro fakultní výzkum je též výstavba unikátní 
Laboratoře speciálních telekomunikací ve spolupráci s firmou SIEMENS pro vývoj aplikací a testo-
vání systémů GSM – R pro dopravu. 

V roce 2004 bylo uvedeno do provozu společné vědecko-výzkumné pracoviště biomedicínského 
inženýrství ČVUT a Univerzity Karlovy s 1. LF UK v Praze, na kterém byl instalován přístroj pro 
spektroskopii pomocí magnetické rezonance SISCO85/310. Je též možné zmínit další pracoviště, 
jako např. 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. 

 
7.4 Významná spolupráce ČVUT ve výzkumu a vývoji  

se subjekty v ČR 
Hlavním tuzemským vědeckým partnerem ČVUT jsou ústavy Akademie věd ČR. ČVUT má 

uzavřenu rámcovou dohodu o spolupráci s AV ČR jako celkem a jednotlivé fakulty spolupracují 
s řadou ústavů z oblasti přírodních a technických věd. Tato spolupráce je orientována jednak na 
doktorské studijní programy, je však též základem společného řešení různých vědeckých projektů 
financovaných grantovým způsobem.  

Na Fakultě stavební tak je možné uvést spolupráci s Ústavem pro hydrodynamiku, Ústavem 
struktury a mechaniky hornin, Ústavem geoniky. Významná je i spolupráce s Astronomickým ústa-
vem AV ČR při zpracování dat z dlouhodobého pozorování hvězd v rámci projektu HIPARCOS. 
Projekt získal Cenu AV ČR.  

Fakulta strojní má uzavřeno celkem 5 prováděcích smluv s jednotlivými Ústavy AV ČR. Jsou to 
Ústav termomechaniky, Ústav chemických procesů, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, Fy-
zikální ústav a Ústav fyziky plazmatu. Jako úspěšně probíhající spolupráci mezi FS ČVUT a AV 
ČR lze hodnotit např. sdružené pracoviště Centrum Energetiky vytvořené Ústavem mechaniky 
tekutin a energetiky FS a Ústavem termomechaniky AV ČR. Do organizační struktury Ústavu me-
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chaniky tekutin a energetiky bylo v roce 2002 toto centrum začleněno jako Odbor energetických 
strojů. 

Rovněž odborné katedry na Fakultě elektrotechnické a na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské 
jsou v těsném kontaktu s odpovídajícími výzkumnými ústavy Akademie věd ČR a tato spolupráce 
přináší velmi cenné výsledky. Mezi nejvýznamnější příklady této spolupráce patří např. zmíněné již 
propojení pracovníků katedry fyziky FEL a katedry fyzikální elektroniky FJFI s badateli z Fyzikál-
ního ústavu a Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v rámci Výzkumného centra laserového plazmatu, 
kde se účastní experimentů na unikátním laserovém systému PALS.  

Nejlepším důkazem úspěšnosti a vzájemné prospěšnosti spolupráce ČVUT s AV ČR je příprava 
společného projektu mezi vybranými ústavy AV ČR a ČVUT pod pracovním názvem Institut apli-
kovaných věd, který by měl dále posílit vědeckou spolupráci v přírodovědných a technických oblas-
tech, jež jsou nyní v popředí zájmu a v doktorském studiu. 

Významně se rozšiřuje spolupráce i mimo oblast AV ČR. Z oblasti spolupráce s resortními 
výzkumnými ústavy lze jmenovat spolupráci mezi FS ČVUT a FJFI ČVUT s ÚJV Řež, a. s., v pe-
dagogické a vědecko-výzkumné činnosti v oboru jaderné energetiky nebo smlouvu o zájmovém 
sdružení právnických osob mezi FS ČVUT, VÚ potravinářským Praha a VŠCHT - Centrum potra-
vinářské techniky a technologií (CPTT), jehož cílem je vzájemná spolupráce při výzkumu a trans-
feru poznatků progresivních potravinářských technologií a techniky do průmyslové praxe. Ústav 
materiálového inženýrství FS úzce spolupracuje se Společností pro nové materiály a technologie, je 
zastoupen v Centru výzkumu materiálů této společnosti. 

Soustavná spolupráce probíhá např. mezi Fakultou elektrotechnickou a firmami Český mobil, 
Ericsson, Siemens, Honeywell. Společná laboratoř s prvními dvěma zmíněnými firmami je příkla-
dem oboustranně prospěšné spolupráce technické univerzity s průmyslem. Z dalších spoluprací 
ČVUT s průmyslovými subjekty je možné zmínit např. Škoda Auto Mladá Boleslav, AŽD Praha, 
České dráhy, SKANSKA ŽS Praha, a. s., ELTODO, a. s. Fakulta dopravní též spolupracuje např. 
s Ministerstvem dopravy ČR a jeho výzkumnou organizací Centrem dopravního výzkumu a s Čes-
kou a slovenskou kombinovanou dopravou – INTRANS, a. s. Slibně se rozběhla spolupráce se 
společností SIEMENS CZ, se kterou Fakulta dopravní vytvořila unikátní laboratoř pro vývoj a tes-
tování různých aplikací. 

I přes širokou spolupráci s řadou různých subjektů včetně podnikatelské sféry a přiměřeně vybu-
dovanou infrastrukturu zůstává stále přenos výsledků výzkumu na ČVUT do praxe slabou stránkou, 
jak konstatuje i zmíněná již Evaluační zpráva EUA. Podpora spolupráce s průmyslovými partnery, 
hodnocení této spolupráce, účast na vzniku nových firem (inkubátor, spin-off firmy, technologický 
park) v současných společenských a ekonomických podmínkách nabývá důležitosti a ČVUT jako 
největší česká technická univerzita nemůže zůstat stranou. 

 
7.5 Mezinárodní spolupráce ČVUT ve výzkumu a vývoji 

Mezinárodní spolupráce ve VaV byla v roce 2004 uskutečňována jak zapojením do programů 
v rámci EU (zejména 5. a nyní 6. rámcový program), tak i do dalších evropských i bilaterálních pro-
gramů. Tak např. na Fakultě stavební pokračuje spolupráce se švýcarským partnerem Ecole Poly-
technique Fédérale Lausanne - na dřívější projekt FLAMOR navázal projekt FLAMIS (Flood 
Analysis and Mitigation on the Lužnice River in South Bohemia). Jen samotná Fakulta stavební se 
v roce 2004 podílela celkem na 28 zahraničních grantech.  

Na Fakultě strojní je vhodné uvést širokou zahraniční spolupráci na základě přímých kontaktů 
jednotlivých pracovišť a zahraničních technických univerzit. Příkladem úspěšné spolupráce jsou 
Politechnika Krakow, Politechnika Lodž, Politechnika Swietokrzyska Kielce, TU Chemnitz, TU 
Dresden, TU Stuttgart, TU Wien, TU of Denmark, University of Strathclyde, University of 
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Glasgow, TU Delft, RWTH Aachen, ETH Zürich, Univ. Toulon, STU Bratislava. S řadou univerzit 
je podepsána smlouva o spolupráci. 

V rámci spolupráce s firmou PORSCHE AG Stuttgart bylo na Fakultě strojní zřízeno specializo-
vané pracoviště pro technické výpočty a simulace Porsche Engineering Services Prague, s. r. o. To-
to pracoviště je organizačně začleněno do výzkumu v Porsche Engineering Group a jeho činnost je 
velmi kladně hodnocena. 

Významnou spolupráci jak s průmyslem, tak s různými zahraničními institucemi má Fakulta 
elektrotechnická. Lze uvést následující přehled: 

• Rockwell Automation, USA – technická diagnostika a komplexní bezpečnost systémů, od 
roku 1993, 

• Billingsley Magnetics, USA, zvyšování přesnosti fluxgate magnetometrů, 
• NVE Corporation, USA, nové aplikace GMR a SDT senzorů, 
• Vitatron, Holandsko – testování a diagnostika software, od r. 1998, 
• Office for Naval Research, US Navy – výzkum v oblasti multiagentních technologií, 2003–

2005, 
• U.S. Air Force Research Lab., EOARD – výzkum v oblasti multiagentních technologií, 

meta-uvažování a monitorování systémů, od r. 2000, 
• University of West Florida / pro NASA – výzkum v oblasti multiagentních systémů, od 

2003, 
• FAW JK University Linz, Rakousko – softwarové architektury, testování software, od 2003, 
• Honeywell, USA – analýza pohyblivých obrazů, 2003–2004, 
• Samsung Electronics co., Korea – rozpoznávání obrazů, 2002–2004, 
• Brownline BV, Holandsko a Belgie - vývoj navigačních prostředků pro horizontální vrtání, 
• Schiebel, Rakousko – vývoj bomblokátoru pro armády NATO a Izraele, 
• INFINEON Technologies, Německo, vývoj měřicích technologií pro gigabitové komuni-

kační obvody, 
• Philips Semiconductors, Německo – vývoj metod zvyšování přesnosti magnetorezistorů, 
• Philips Research Laboratories, Holandsko – optimalizace flipovacích obvodů, 
• Sintef, Norsko, nové magnetické senzory,  
• Motorola, U.K., Německo, testování mikrokontrolérů pro automobilové aplikace, od roku 

1995. 
Podobně intenzivní je i mezinárodní spolupráce na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. I v ro-

ce 2004 pokračovala dosavadní rozvinutá spolupráce s řadou univerzit a dalších institucí. Trvá např. 
spolupráce s následujícími zahraničními univerzitami: Université de Montréal, Kanada, Technische 
Universität Clausthal, Německo, Universita Bialystok, Polsko, Universität Ulm, Německo, Univer-
sität Wien, Rakousko, Colorado School of Mines, Golden, Colorado, Universita Barcelona, Špa-
nělsko, 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 Delft, Holandsko (aplikace radioanalytických metod), 
Universitet MIREA, Moskva, Rusko (modelování hydrodynamiky laserového plazmatu - interakce 
s velmi krátkými impulsy), University of Bergen, Norsko (atomová fyzika v hustém laserovém 
plazmatu), Brown University USA (fotofyzika funkčních molekul a jejich souborů pro molekulární 
elektroniku a pro biosenzory). Pokračovala i dlouholetá spolupráce v oblasti materiálového inženýr-
ství jak s EDF Chinon, tak s École Centrale Paris (Francie). S Université de Franche-Comté 
z Belfortu (Francie) pokračuje spolupráce na problematice gelové třídimenzionální dozimetrie a je-
jího srovnání s modelováním dávkové distribuce metodami Monte Carlo. Rozvinula se spolupráce 
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s Tokohu University, Japonsko v oblasti vývoje vlnovodů pro šíření laserového infračerveného 
záření. S MUT Varšava, Polsko pokračuje spolupráce při vývoji diodově čerpaných laserů. Nově 
byla navázána spolupráce s Tsing Hua University v Pekingu, Čína, v rámci které se řeší 
problematika laserů pro senzory. Velmi úspěšná je spolupráce se Sibiřskou aerokosmickou 
akademií v Krasnojarsku. Již do třetího desetiletí vstoupila spolupráce s National Institute of 
Astronomy and Geophysics (NRIAG) egyptské Akademie věd na problematice laserového měření 
vzdálenosti umělých družic Země. Stanice v Helwanu, kterou vyvinuli pracovníci FJFI a provozují 
ve spolupráci s NRIAG, přispívá do celosvětových databází daty na srovnatelné mezinárodní 
úrovni. V roce 2004 byla podepsána smlouva o další spolupráci na další tři roky.  

Tradičně pokračuje spolupráce s CERN - spolupráce na projektu DIRAC (výroba nových atomů 
π+π- a změření jejich střední doby života), na experimentu ATLAS (fyzika top-kvarku a spinové 
korelace, efekt gravitonu v produkci top-kvarků), experimentech ALICE a NA45/2-CERES 
(analýza dat a vývoje řídicího a napájecího systému křemíkových driftových detektorů). I nadále 
trvá spolupráce s SÚJV Dubna, zejména na tématu Neutronografický výzkum strukturních para-
metrů polykrystalických látek a monokrystalů a s dalšími laboratořemi v oblasti částicové fyziky. 

V říjnu 2004 byla ukončena spolupráce KJCH FJFI na projektu HUPA 5. rámcového programu 
EU, jehož se účastnilo 9 týmů ze 6 zemí EU. V rámci projektu byly získány nové poznatky o vlivu 
huminových látek na speciaci a migraci radionuklidů v geosféře, významné pro hodnocení 
bezpečnosti úložišť radioaktivních odpadů. ČVUT je od 1. 5. 2004 jedním z 27 účastníků sítě 
ACTINET v rámci 6. rámcového programu EU, která sdružuje vybraná evropská pracoviště 
zabývající se studiem aktinidů, zejména v souvislosti s využitím jaderné energie a ochranou 
životního prostředí. V roce 2004 byla též podepsána smlouva, jíž se FJFI připojila k projektu ITER, 
který je celosvětovým vědecko-výzkumným programem vývoje experimentálního fúzního reaktoru. 
Podobným způsobem by bylo možné uvést řadu dalších spoluprací. 

Fakulta dopravní v průběhu roku 2004 spolupracovala na 7 mezinárodních projektech – 
EURNEX, APSN, EURONAT, PORTAL, COST, ATLAS CERN, GALILEO. Tak např. v březnu 
2004 se stala členem European Rail Research Network of Excellence – EURNEX, která je součástí 
6. rámcového programu EU. Zároveň byla pověřena vedením regionální sítě Central and East 
European Countries – CEEC, která zahrnuje výzkum v České republice, Polsku, Slovensku, 
Maďarsku a Rusku.  

Kloknerův ústav se účastnil řešení mezinárodního projektu Saferelnet podporovaného evrop-
ským programem Growth, který je vědecko-výzkumnou tematickou sítí tvořenou několika 
evropskými výzkumnými ústavy a univerzitami spolupracujícími s partnery z průmyslové sféry. 
Projekt Saferelnet je zaměřen na hodnocení spolehlivosti a rizik ve stavebnictví, v silniční, želez-
niční a námořní dopravě, v energetice a petrochemickém průmyslu. 

Na spolupráci s CERN, zejména v projektu ATLAS, se významně podílí Ústav technické 
a experimentální fyziky ČVUT.   

Tak jako v ostatních částech tohoto přehledu výzkumných aktivit, i zde je nutné považovat uve-
dené skutečnosti pouze za vybrané příklady, rozsah mezinárodní spolupráce ČVUT ve výzkumu je 
podstatně širší a rozmanitější, než zde může být uvedeno. 

Tabulka 7.5.1 uvádí přehled projektů spolupráce se zahraničím a finanční částky na nich získané. 
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Tab. 7.5.1: Zapojení ČVUT do řešení mezinárodních projektů  

Kód  
programu 

Název programu podpory výzkumu a vývoje Počet 
projektů 

Dotace 
(v tis. Kč)

IAEA IAEA Vienna (Bilaterální dohoda ČR a Rakouska) 6 363 

EUREKA EUREKA (MŠMT ČR) 1 250 

EURATOM EURATOM (6. RP EU) 5 1 447 

EESD EESD (Energy, Environment and Sustainable Development) 6. RP EU 10 2 782 

GROWTH GROWTH (Competitive and sustainable growth) 5. RP EU 2 317 

IST IST (User friendly Information Society) 6. RP EU 20 17 226 

EUPRO EUPRO (4. a 5. RP EU) 12 6 336 

EURO EURO (Mezinár. projekty v Evropě mimo RP EU)  3 410 

ZEUX Přímá spolupráce se zahraničními institucemi ze zemí EU 4 2 027 

ZWOX Přímá spolupráce se zahraničními institucemi ze zemí mimo EU 3 2 027 

Celkem  64 34 882 

 
7.6 Významné projekty výzkumu a vývoje podporované 

z účelových prostředků státního rozpočtu 
Tabulka 7.6.1 shrnuje počty projektů vědeckého charakteru na škole jako celku podporovaných 

externími granty zahrnutými do CEP. Jsou uváděny sumární počty projektů, u nichž je ČVUT 
nositelem nebo spolunositelem a finanční objemy podle Finančního informačního systému ČVUT 
(FIS).  

 
Tab. 7.6.1: Zapojení ČVUT do řešení projektů podporovaných z účelových prostředků   

Kód  
programu 

Název programu podpory výzkumu a vývoje Počet 
projektů 

Dotace 
(v tis. Kč) 

1E (AV0) Informační společnost 1 283 

IA (AV0) Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast 
výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR 

2 271 

IB (AV0) Program podpory cíleného výzkumu a vývoje 2 484 

GA (GA0) Standardní projekty 51 10 858 

GD (GA0) Doktorské granty 6 4 723 

1F (MD0) Bezpečná a ekonomická doprava 3 713 

CE (MD0) Optimalizace dopravní soustavy a její udržitelný rozvoj 2 1 290 

1H (MPO) POKROK 3 913 

FD (MPO) Projektová konsorcia 5 2 803 

FF (MPO) PROGRES 1 140 

FI (MPO) IMPULS 4 473 

FT (MPO) TANDEM 5 2 375 

NB (MZ0) Výzkum a vývoj v oblasti výživy, metabolických a 
endokrinních chorob 

1 180 

NC (MZ0) Výzkum a vývoj v oblasti onkologie 1 507 

NJ (MZ0) Výzkum a vývoj v oblasti zdraví a životních podmínek 1 109 
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NK (MZ0) Výzkum a vývoj v ostatních lékařských oborech 1 110 

NO (MZ0) Výzkum a vývoj v oblasti zdravotních systémů a informatiky 1 106 

QD (MZE) Program II 2 380 

QF (MZE) Program výzkumu MZE 3 221 

SA (MZP) Hydrosféra II 1 300 

1P (MSM) program regionální a mezinárodní spolupráce ve výzkumu  
a vývoji 

3 3 096 

LN (MSM) Výzkumná centra 3 13 709 

ME (MSM) KONTAKT 3 426 

OE (MSM) EUREKA – evropská spolupráce oblasti aplikovaného vý-
zkumu a průmyslového výzkumu a vývoje cílená na podporu nadná-
rodní kooperace mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy 
a vysokými školami 

1 150 

Celkem   44 620 

 
Je možné zmínit alespoň některé příklady významných výsledků. Tak na Fakultě stavební byl 

vytvořen dvouúrovňový model zdiva pro posouzení vlivu železobetonové desky na celkové chování 
Karlova mostu. Řešitelský kolektiv je připraven tento komplexní model nabídnout jako podporu 
připravované rekonstrukce mostu. Byl dokončen SW informační systém, který umožňuje vlastní-
kům (správcům) stavebních objektů kvalifikovaně řídit náklady a výnosy objektu a jeho způsob vy-
užití s maximální možnou efektivitou. Byla zpracována mapa ztráty půdy a transportu sedimentu do 
vodních toků v povodí VN Brno (1 600 km2) a výpočet množství sedimentu, deponovaného v cca 
650 vodních nádržích v povodí. Systém SMARTHOMES umožňuje monitorování a hodnocení vni-
třních podmínek a v závislosti na těchto parametrech i ovládání energetických systémů budov. Me-
zinárodní projekt HOPE ukazuje možnosti a poskytuje podklady pro energeticky efektivní budovy, 
v nichž je zároveň příjemné mikroklima. Tímto způsobem je pak možné snížit energetickou nároč-
nost budov a emise oxidu uhličitého z primární užité energie pro větrání, teplo a regulace vlhkosti. 

Velké posílení výzkumu a vývoje na Fakultě strojní představuje zejména zapojení do programu 
MŠMT „Výzkumná centra“. Jedná se o zmíněnou již činnost dvou výzkumných center, která byla 
zřízena přímo na fakultě - Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka 
a Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, ale i o činnost dalších dvou center, kde 
se jednotlivá pracoviště Strojní fakulty podílejí buď jako spolunositel - Centrum leteckého a kos-
mického výzkumu nebo jako spolupracující pracoviště - Výzkumné centrum aplikované kyberne-
tiky. Jako úspěšné je možno hodnotit i zapojení fakulty do programů MPO – Konsorcia, Tandem, 
Impuls a Pokrok. V roce 2004 se Fakulta strojní takto zapojila do řešení 16 projektů. Z oblasti 
grantových projektů je významné zapojení řešitelských týmů fakulty do badatelského výzkumu 
v rámci grantového programu GA ČR. V roce 2004 se na fakultě řešilo celkem 37 projektů. V rámci 
programu GA AV ČR bylo na fakultě řešeno 6 projektů. 

Na Fakultě dopravní je možné zmínit např. praktické uplatnění výsledků řešení projektů: 
• Dopravní informační sytém RDS – TMC, 
• „Informační systém pro přepravu nebezpečných věcí využívající systém GNSS a řízení pohy-

bu pohyblivých objektů po pohybové ploše letiště pomocí GNSS,  
• MŠMT – mezinárodní projekt výzkumu a vývoje „ORCD GSF – Nuroinformatika, 
• Analýza funkční spolehlivosti systémových aliancí, 
• Spolupráce s CDV – Výzkum zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komu-

nikacích pomocí dopravně-inženýrských a dopravně-organizačních opatření. 
Podobně by bylo možné hovořit i o výsledcích výzkumu na dalších fakultách a ústavech ČVUT. 
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7.7 Konkrétní využití institucionální podpory specifického 
výzkumu 

Institucionální podpora specifického výzkumu byla v roce 2004 použita v souladu s pravidly pro 
jejich použití (NV č. 462/2002 Sb) na: 

a) Věcné náklady spolupráce studentů magisterského a doktorského studijního programu při ře-
šení výzkumných záměrů, tj. nákladů na běžné zapojení studentů do řešení VZ. 

b) Osobní a věcné náklady akademických pracovníků, zapojených spolu se studenty do společ-
ného výzkumu, např. témata v rámci Studentské tvůrčí činnosti (STČ) podle zaměření výzku-
mu u jednotlivých studijních oborů. 

c) Náklady na výzkum prováděný studenty při přípravě diplomových a disertačních prací, opět 
podle zaměření výzkumu 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 nor-
mativním způsobem podle metodiky schválené AS ČVUT. 

 
7.8 Ceny rektora za vynikající výsledky ve výzkumu a za  prestižní 

vědecké publikace 
Ceny rektora za prestižní vědeckou publikaci obdrželi:  

• stupeň I: prof. Ing. Ivo Doležel, CSc., za knihu: Pavel Šolín, Karel Segeth, Ivo Doležel: 
Higher-Order Finite Element Methods, Boca Raton London New York Washington, D. C., 
Chapman & Hall/CRC 2003. 

• stupeň II: prof. RNDr. Janu Hamhalterovi, CSc. za knihu: Jan Hamhalter: Quantum Measure 
Theory, Dordrecht/Boston/London, Kluwer Academic Publisher, 2003. 

Ceny rektora za vynikající vědecký výsledek ve výzkumu obdrželi: 
• Cena I. stupně: prof. Ing. Igor Jex, DrSc., za práce v oblasti kvantové optiky, zejména novou 

metodu kvantové detekce počtu fotonů pro účely kvantové komunikace.  
• Cena II. stupně: Ing. Zuzana Masáková, Ph.D., doc. Ing. Edita Pelantová, CSc., za práce 

v oblasti algebraických a kombinatorických vlastností a periodických struktur.  
• Cena III. stupně: doc. Ing. Mirko Navara, DrSc., za vyjasnění teoretického základu umožňu-

jícího uplatnění pravděpodobnostního přístupu ve fuzzy logice.  

Ceny rektora za aplikaci výsledků výzkumné práce v  praxi obdrželi: 
• Cena I. stupně nebyla udělena. 
• Cena II. stupně: Ing. Daniel Pachner, Ph.D., za aplikace obecného technického řešení pro-

blému multikriteriální opatrné minimalizace emisních koncentrací při spalovacím procesu 
v tepelných elektrárnách.   

• Cena III. stupně: Dr. Ing. Michal Pěchouček, M.Sc., za výzkumné práce v oblasti multi-
agentního plánování výroby, zejména architekturu systému ProPlan T a jeho aplikace.  

Ceny rektora za vynikající doktorskou práci obdrželi: 
• Cena I. stupně: Ing. Jiří Bittner, Ph.D., (Studijní obor: Informatika a výpočetní technika, 

FEL) za práci „Hierarchical Techniques for visibility Computations“. 
• Cena II. stupně: Ing. Carlos Granja, Ph.D., (Studijní program Aplikace přírodních věd, FJFI) 

za práci „Struktura jádra 159Gd“. 
• Cena III. stupně: Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D., (Studijní program Stavební inženýrství, FSv) za 

práci „Časově závislé jevy v betonu a v jiných porézních materiálech“. 
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7.9 Oblast vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti z hlediska 
Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2004 

V preambuli Aktualizace Dlouhodobého záměru je uveden základní úkol v oblasti výzkumu 
a vývoje na ČVUT realizovat hlavní strategické cíle v této oblasti směřující k výraznému posílení 
vědecké a tvůrčí činnosti na ČVUT, dosažení vynikající kvality doktorského studia a vysokého 
zapojení studentů do vědecké činnosti, cíleně směřovat k tomu, aby ČVUT bylo kvalitou svých vě-
deckých výstupů i proporcí mezi pedagogickou a vědeckou prací na úrovni srovnatelných univerzit 
výzkumného typu v zemích Evropské unie. Tato preambule je dále rozvedena řadou konkrétních 
bodů. 

Jak ukazují návrhy výzkumných záměrů se zahájením od r. 2005 a přidělené finanční prostředky, 
reálná výzkumná kapacita na ČVUT je zhruba dvojnásobná, než je finančními prostředky z různých 
zdrojů pokryto. I přes pečlivou přípravu návrhů výzkumných záměrů jich polovina zůstala nefinan-
cována. Je tedy třeba se i nadále soustředit na externí zdroje podpory výzkumu. 

V roce 2004 dále pokračovala cílená podpora výzkumu a její orientace na kvalitní jednotlivce 
a týmy i orientace na podporu doktorandů. Zejména se to projevuje v interní grantové soutěži 
ČVUT, kde doktorandské granty představují dominantní složku.  

Vědecké aktivity jsou důležitou součástí hodnocení při návrzích na zahájení habilitačních řízení 
a řízení pro jmenování profesorem. 

Dobře se rozvíjí činnost Výzkumných center ČVUT, výsledek oponentních řízení za rok 2004 
byl u všech tří center vysoce pozitivní. Koncem roku 2004 bylo rektorem vypsáno další kolo soutě-
že na jejich založení, které bude vyhodnoceno počátkem roku 2005.  

Trvalým úkolem je však zlepšovat podmínky pro transfer výsledků výzkumné činnosti ČVUT do 
praxe, nepokročila též snaha o založení vědeckého parku v návaznosti na ČVUT. To jsou z hlediska 
Dlouhodobého záměru ČVUT v oblasti výzkumu a vývoje nejproblémovější body. S touto výjim-
kou je možné konstatovat, že Dlouhodobý záměr ČVUT a jeho aktualizace jsou ve výzkumné 
oblasti naplňovány  a směry vývoje jednotlivých aktivit jsou s těmito dokumenty v souladu.  
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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, po-
čet 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. (Tabulky uvádějí přepočtené stavy akademických pracovníků na po-
čátku roku 2005, resp. na počátku let 2001 až 2005). 

 
Tab. 8.1.1: Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků ČVUT 

 
Pedagogičtí pracovníci 

 
Věk 

profesoři docenti odb. as. asistenti lektoři 

 
věd. prac. 

do 29 let 0,00 0,00 94,91 24,45 1,00 41,01 

30–39 1,00 17,00 250,78 9,60 1,50 40,89 

40–49 16,66 46,50 191,36 2,00 0,00 22,68 

50–59 46,64 102,54 190,86 0,00 1,00 14,65 

60–69 73,15 164,39 99,12 1,00 0,00 11,65 

70 a více 18,35 19,00 5,15 0,00 0,00 3,18 

Celkem 155,80 349,43 832,18 37,05 3,50 134,06 
 
Tab. 8.1.2: Počet interních a externích pracovníků ČVUT 

Pedagogičtí pracovníci  
Pracovníci 

profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři
Vědečtí 

prac. Další prac. 

Fyzické  
osoby 172,00 382,00 853,00 41,00 4,00 156,00 1 707,00 

interní 
 

Přepočtené  
osoby 150,10 341,67 784,96 34,45 3,00 127,70 1 577,40 

Fyzické  
osoby 15,00 20,00 115,00 8,00 1,00 18,00 88,00 

externí 
 

Přepočtené  
osoby 5,70 7,76 47,22 2,60 0,50 6,36 42,71 

 
Tab. 8.1.3: Vývoj počtu pedagogických pracovníků ČVUT v letech 2001–2005 

počet 
 2001 2002 2003 2004 2005 

 Profesoři 113,73 126,73 134,13 142,46 155,80 

 Docenti 367,76 366,37 357,96 376,56 349,43 

 Ost. učitelé 793,37 825,93 843,55 855,49 872,73 

 Celkem 1 274,86 1 319,03 1 335,64 1 374,51 1 377,96 
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index 
  02/01 03/02 04/03 05/04 05/01 

 Profesoři 1,11 1,06 1,06 1,09 1,37 

 Docenti 1,00 0,98 1,05 0,93 0,95 

 Ost. učitelé 1,04 1,02 1,01 1,02 1,10 

 Celkem 1,03 1,01 1,03 1,00 1,08 
 

Z analýzy prováděné pro samoevaluační zprávu hodnocení EUA a uvedených tabulek vyplývá, 
že počty akademických pracovníků od roku 2001 (kdy došlo k výraznému poklesu) mírně stoupaly 
a v posledních dvou letech se stabilizovaly. Zřejmé je dlouhodobé posilování kategorie profesorů, 
zejména však ve vysokých věkových skupinách. Kvalifikační skladba akademických pracovníků 
ČVUT odpovídá postavení výzkumné univerzity (profesoři tvoří cca 11 % učitelů, docenti cca 25 % 
učitelů). Věková struktura je dlouhodobě nevhodná, neboť 59 % profesorů a 52 % docentů je v ka-
tegorii nad 60 let. Lze však též sledovat příznivý nárůst mladých pracovníků v kategorii ostatních 
učitelů (44 % ve skupině do 40 let). Pouze v kategorii vědeckých pracovníků má ČVUT vhodnou 
věkovou strukturu, neboť grantové financování umožňuje vytvářet podmínky pro práci perspektiv-
ních 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 pedagogická zátěž učitelů na ČVUT se vcelku velmi mírně zmenšuje, 
ale u jednotlivých fakult jsou podstatné rozdíly, zejména u kategorie profesorů. Nárůst pedagogické 
zátěže je zřejmá u docentů, což je způsobeno především přestupem docentů do kategorie profesorů. 
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. 

 
 

Tab. 8.1.4: Vývoj počtu studentů na učitele ČVUT v letech 2002–2004 

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

  2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

F1 242,76 226,66 194,31 70,01 63,95 67,44 24,40 23,63 23,56 

F2 161,15 161,00 129,53 65,02 62,42 62,71 29,33 28,29 25,00 

F3 155,15 152,36 148,55 53,05 56,06 60,50 28,36 30,12 30,85 

F4 81,00 86,71 64,01 55,51 56,08 66,26 32,10 35,77 32,02 

F5 132,91 133,69 148,83 44,65 45,17 51,97 17,31 19,34 21,42 

F6 183,33 175,12 263,03 90,41 77,21 93,59 24,17 24,75 23,06 

Fakulty 164,66 162,32 148,01 61,41 60,05 64,61 26,13 26,51 25,87 
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studentů/1 učitele index  index  index  
  2002 2003 2004 2003/02 2004/03 2004/02 

F1 16,84 16,03 16,02 0,95 1,00 0,95 

F2 17,96 17,37 15,71 0,97 0,90 0,87 

F3 16,51 17,36 17,96 1,05 1,03 1,09 

F4 16,26 17,44 16,14 1,07 0,93 0,99 

F5 11,41 12,30 13,77 1,08 1,12 1,21 

F6 17,28 16,93 17,29 0,98 1,02 1,00 

Fakulty 16,49 16,52 16,42 1,00 0,99 1,00 

 
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 srovnatelným s ostatními kategoriemi představujícími 
období pětileté).  
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Tab. 8.1.5. Kvalifikační a věková struktura učitelů jednotlivých fakult 

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

F1 2001   1,00  9,00 9,00 12,37 31,37 

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

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

 2004  1,00 2,00 1,00 4,60 8,00 12,25 28,85 

 2005  1,00 2,50 4,00 3,60 10,00 13,00 34,10 

F2 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 

 2005   2,00 1,20 6,50 11,00 13,10 33,80 

F3 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 

 2005   8,83 6,00 9,20 11,50 8,40 43,93 

F4 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 

 2005   2,33 1,00 5,91 3,20 9,40 21,84 

F5 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 

 2005    2,90 2,00 2,00 2,50 9,40 

F6 2001   1,00 0,33  5,00 0,50 6,83 

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

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

 2004   1,00 1,00 3,33  5,00 10,33 

 2005   1,00 1,00 2,33 1,00 2,00 7,33 

Fakulty 2001  0,00 6,00 13,91 24,60 35,70 33,52 113,73 

 2002  0,00 10,00 15,53 27,85 34,70 38,15 126,23 

 2003  1,00 13,00 17,40 25,38 34,50 40,35 130,63 

 2004  1,00 14,00 18,90 18,51 38,20 46,85 137,46 

 2005  1,00 16,66 16,10 29,54 38,70 48,40 150,40 
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Docenti do 30 let 31–40 41–50 51–55 56–60 61–65 nad 65 Celkem 

F1 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 

 2005  5,00 14,50 12,25 16,00 23,50 27,00 98,25 

F2 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 

 2005  2,00 5,20 8,70 14,71 20,20 19,00 69,81 

F3 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 

 2005  6,00 19,50 8,00 15,85 29,11 29,40 107,86 

F4 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 

 2005  1,00 3,00 6,00 4,00 2,00 5,10 21,10 

F5 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 

 2005  1,00 0,50 4,00 6,33 8,51 6,58 26,92 

F6 2001   3,00 2,33 3,25 5,00 4,00 17,58 

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

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

 2004  2,00 2,60 1,50 4,00 5,33 8,00 23,43 

 2005  2,00 3,60 1,50 2,80 3,70 7,00 20,60 

Fakulty 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 

 2005  17,00 46,30 40,45 59,69 87,02 94,08 344,54 
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Ost. učitelé do 30 let 31–40 41–50 51–55 56–60 61–65 nad 65 Celkem 

F1 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 

 2005 30,75 67,75 68,25 38,75 38,75 31,25 5,75 281,25 

F2 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 

 2005 34,10 51,30 35,69 17,00 20,55 11,20 5,30 175,14 

F3 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 

 2005 24,00 85,03 46,73 18,00 14,83 14,47 8,45 211,51 

F4 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 

 2005 8,00 10,33 10,08 3,50 4,25 3,70 3,80 43,66 

F5 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 

 2005 1,00 15,30 19,25 12,52 7,73 8,50 1,00 65,30 

F6 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 

 2005 23,46 30,60 9,51 3,90 7,08 5,80 3,25 83,60 

Fakulty 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 

 2005 121,31 260,31 189,51 93,67 93,19 74,92 27,55 860,46 
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Učitelé celkem do 30 let 31–40 41–50 51–55 56–60 61–65 nad 65 Celkem 

F1 2001 26,16 69,42 88,37 58,27 74,50 52,19 39,39 408,30 

 2002 29,28 57,92 85,83 61,93 69,25 55,30 28,76 388,27 

 2003 29,03 65,07 80,08 57,17 70,35 63,38 33,15 398,23 

 2004 21,75 62,25 82,25 52,75 71,60 60,75 25,00 376,35 

 2005 30,75 73,75 85,25 55,00 58,35 64,75 45,75 413,60 

F2 2001 15,64 36,20 48,63 41,80 58,54 66,16 10,95 277,92 

 2002 24,30 33,16 44,54 38,55 49,45 60,77 14,00 264,77 

 2003 23,40 37,55 46,04 29,46 51,10 59,77 20,45 267,77 

 2004 29,02 40,74 43,29 31,61 44,05 59,00 32,22 279,93 

 2005 34,10 53,30 42,89 26,90 41,76 42,40 37,40 278,75 

F3 2001 47,46 82,92 76,03 40,23 65,08 54,70 21,93 388,35 

 2002 32,00 66,66 75,50 40,74 56,09 58,13 25,73 354,85 

 2003 27,70 74,83 75,91 34,45 58,66 51,83 34,66 358,04 

 2004 23,50 82,58 71,48 33,92 50,19 61,53 36,93 360,13 

 2005 24,00 91,03 75,06 32,00 39,88 55,08 46,25 363,30 

F4 2001 4,33 14,05 20,72 18,71 15,90 13,00 1,50 88,21 

 2002 2,73 10,70 18,39 12,70 9,90 12,00 4,50 70,92 

 2003 2,00 12,58 19,48 9,50 12,90 13,00 4,60 74,06 

 2004 6,00 11,53 19,56 9,16 14,65 11,00 12,06 83,96 

 2005 8,00 11,33 15,41 10,50 14,16 8,90 18,30 86,60 

F5 2001 4,80 18,83 30,77 16,07 23,45 16,33 5,04 115,29 

 2002 5,37 19,44 30,90 16,88 18,03 15,50 7,38 113,50 

 2003 6,70 18,06 27,12 18,36 18,62 13,00 12,13 113,99 

 2004 5,50 18,37 24,33 23,01 16,18 17,50 13,37 118,26 

 2005 1,00 16,30 19,75 19,42 16,06 19,01 10,08 101,62 

F6 2001 11,35 12,65 14,48 11,08 8,00 11,98 6,58 76,12 

 2002 10,43 16,93 13,38 9,16 7,33 13,91 6,33 77,47 

 2003 13,48 18,25 13,65 7,75 10,75 11,58 9,58 85,04 

 2004 15,40 22,95 12,15 11,43 9,17 10,33 14,08 95,51 

 2005 23,46 32,60 14,11 6,40 12,21 10,50 12,25 111,53 

Fakulty 2001 109,74 234,07 279,00 186,16 245,47 214,36 85,39 1 354,19 

 2002 104,11 204,81 268,54 179,96 210,05 215,61 86,70 1 269,78 

 2003 102,31 226,34 262,28 156,69 222,38 212,56 114,57 1 297,13 

 2004 101,17 238,42 253,06 161,88 205,84 220,11 133,66 1 314,14 

 2005 121,31 278,31 252,47 150,22 182,42 200,64 170,03 1 355,40 
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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 2004 bylo na ČVUT úspěšně ukončeno 18 habilitačních řízení a 14 řízení ke jmenování 
profesorem. U 1 habilitačního řízení a 2 řízení ke jmenování profesorem došlo k ukončení z důvo-
du, že uchazeč nezískal většinu hlasů všech členů VR, 4 habilitační řízení a 2 řízení ke jmenování 
profesorem byla ukončena na vlastní žádost uchazečů.  

Ke dni 31. 12. 2004 byl počet probíhajících (dosud neukončených) řízení ke jmenování profeso-
rem roven 18 a probíhajících habilitačních řízení bylo 42.  

Podrobné údaje jsou uvedeny v následujících tabulkách: 
 

Tab. 8.2.1: Habilitační a jmenovací řízení 

Fakulta F1 F2 F3 F4 F5 F6 ČVUT 

Habilitační řízení  

Ukončená  5 2 5 4 1 1 18 

Probíhající 9 7 7 5 14 0 42 

Řízení ke jmenování profesorem 

Ukončená 7 3 2 2 0 0 14 

Probíhající  2 4 3 5 3 1 18 
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Tab. 8.2.2: Ukončená habilitační řízení v roce 2004 

Jméno Obor Datum  
zahájení 

Datum 
ukončení 

Fakulta stavební    

Ing. Alena Kohoutková, CSc. Teorie stavebních konstrukcí  
a materiálů 

16. 2. 2004 1. 5. 2004 

Ing. Pavel Svoboda, CSc. Teorie stavebních konstrukcí  
a materiálů 

16. 2. 2004 1. 7. 2004 

Ing. Václav Čada, CSc. Geodézie a kartografie 30. 9. 2003 1. 12. 2004 

Ing. Jiří Šíma, CSc. Geodézie a kartografie 20. 10. 2003 1. 12. 2004 

Ing. Helena Špačková, CSc. Teorie stavebních konstrukcí  
a materiálů 

15. 12. 2003 1. 12. 2004 

Fakulta strojní    

Ing. Oliva Pacherová, CSc. Aplikovaná fyzika 18. 11. 2002 1. 3. 2004 

Ing. Jiří Bašta, Ph.D. Konstrukční a procesní 
inženýrství 

15. 12. 2003 1. 7. 2004 

Fakulta elektrotechnická    

Ing. Jiří Vašíček, CSc. Management a ekonomika 
v elektrotechnice a energetice 

27. 1. 2003 1. 3. 2004 

Ing. Zdeněk Kouba, CSc. Technická kybernetika 17. 3. 2003 1. 3. 2004 

Ing. Pavel Zahradník, CSc. Telekomunikační technika 12. 5. 2003 1. 3. 2004 

Ing. Jan Holub, Ph.D. Měřicí technika 30. 9. 2003 1. 3. 2004 

Ing. Josef Dobeš, CSc. Radioelektronika 15. 12. 2003 1. 5. 2004 

FJFI    

Mgr. Petr Habala, Ph.D. Aplikovaná matematika 17. 3. 2003 1. 3. 2004 

RNDr. Zdeněk Skalák, CSc. Aplikovaná matematika 27. 1. 2003 1. 3. 2004 

Ing. Stanislav Smrček, CSc. Jaderná chemie 14. 4. 2003 1. 3. 2004 

RNDr. Aleš Nekvinda, CSc. Aplikovaná matematika 15. 12. 2003 1. 7. 2004 

Fakulta architektury    

doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc. Architektonická tvorba 18. 11. 2002 1. 3. 2004 

Fakulta dopravní    

Ing. Ivan Nagy, CSc. Inženýrská informatika 23. 6. 2003 1. 3. 2004 
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Tab. 8.2.3: Úspěšně ukončená řízení ke jmenování profesorem v roce 2004 

Jméno Obor Datum  
zahájení 

Datum 
ukončení 

Fakulta stavební    

doc. Ing. Jan Vítek, CSc. Teorie stavebních konstrukcí  
a materiálů  

16. 12. 2002 1. 6. 2004 

doc. Ing. Milena Císlerová, CSc. Vodní hospodářství a vodní 
stavby 

18. 11. 2002 1. 6. 2004 

doc. Ing. Petr Řeřicha, DrSc. Teorie stavebních konstrukcí  
a materiálů 

9. 9. 2002 1. 6. 2004 

doc. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc.  Teorie stavebních konstrukcí  
a materiálů 

30. 9. 2003 1. 6. 2004 

doc. Ing. František Čihák, DrSc.  Vodní hospodářství a vodní 
stavby 

16. 2. 2004 15. 10. 2004 

doc. Ing. Milan Jirásek, DrSc. Teorie stavebních konstrukcí  
a materiálů 

26. 1. 2004 15. 10. 2004 

doc. Ing. Tomáš Vogel, CSc. Vodní hospodářství a vodní 
stavby 

26. 1. 2004 15. 10. 2004 

Fakulta strojní    

doc. Ing. František Freiberg, CSc. Ekonomika a management 
strojírenského podniku 

27. 1. 2003 1. 6. 2004 

doc. Ing. František Hrdlička, CSc. Konstrukční a procesní 
inženýrství 

27. 1. 2003 1. 6. 2004 

doc. RNDr. Antonín Mikš, CSc. Aplikovaná fyzika 27. 1. 2003 15. 10. 2004 

Fakulta elektrotechnická    

doc. Ing. Vladimír Havlena, CSc. Technická kybernetika 17. 2. 2003 1. 6. 2004 

doc. Ing. Michael Šebek, DrSc. Technická kybernetika 17. 3. 2003 1. 6. 2004 

FJFI    

doc. Ing. Zdeněk Bryknar, CSc. Fyzika 30. 9. 2003 1. 6. 2004 

doc. Ing. Jan Flusser, DrSc. Aplikovaná matematika 30. 9. 2003 15. 10. 2004 

 

8.3 Emeritní a hostující profesoři 
Emeritní profesoři jmenovaní v roce 2004: 
Fakulta stavební 
prof. Ing. Václav Plachý, DrSc. 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
prof. Ing. Čestmír Šimáně, DrSc. 
Fakulta elektrotechnická 
prof. Ing. Vladimír Strejc, DrSc. 
 
Hostující profesoři jmenovaní v roce 2004: 
Fakulta stavební 
prof. Ing. Peter J. M. Bartoš, MSc (Eng), MSc (Econ), PhD, CEng, MICE, MIStructE, FCS 
Studijní program: Stavební inženýrství 
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8.4 Oblast personální politiky z pohledu Aktualizace Dlouhodobého 
záměru ČVUT pro rok 2004 

Z analýzy provedené v rámci přípravy samoevaluační zprávy pro hodnocení EUA a z rozboru 
provedeného komisí KRaV při AS ČVUT vyplynula kritická věková struktura akademických pra-
covníků vyššího zařazení (profesorů a docentů). Úsilí ke zlepšení této struktury bylo zaměřeno na 
posilování mladých kategorií pracovníků jejich výraznějším ohodnocením a stimulací jejich odbor-
ného růstu.  

Vnitřní mzdový předpis ČVUT byl v roce 2004 upraven navýšením tarifní složky s cílem 
stabilizovat stav kvalitních pracovníků. Navíc rektor udělil mladým, perspektivním pracovníkům 
(mladších 35 let) zvláštní osobní příplatek ke mzdě. Rektor dále odměnil významné akademické 
pracovníky zvýšením osobního příplatku a vynikající výzkumné týmy výraznou dotační částkou. 

V rámci rozvojového projektu MŠMT „Habilitační příprava akademických pracovníků a přípra-
va k zahájení řízení ke jmenování profesorem“ byly poskytnuty dotace na zahájení řízení 19 pracov-
níkům ČVUT v částkách 50–150 tis. Kč. Řízení bylo ve všech případech zahájeno. 

Ke zvýšení kvality habilitačních a jmenovacích řízení byla připravena aktualizace Metodiky pro 
habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze. Aktualizace je vesměs formulačního rázu a vede 
k odstranění dvojakosti výkladu některých ustanovení. V rámci probíhajících řízení bylo dbáno na 
vysokou úroveň habilitačních a jmenovacích komisí a kvalitu jejich hodnocení uchazečů.  

V průběhu roku proběhla velká řada akcí studentských organizací s podporou Studentské granto-
vé soutěže, vedení školy, fakult a ústavů.  

ČVUT podporovalo personální rozvoj neakademických pracovníků v oblasti jazykových a infor-
mačních znalostí organizováním kurzů výuky cizích jazyků, kurzů počítačové gramotnosti, náku-
pem kampusové licence Microsoft a dalšími opatřeními.  
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9. Hodnocení činnosti univerzity 
9.1 Systém hodnocení kvality vzdělávání na ČVUT 

V souladu se Statutem ČVUT a Dlouhodobým záměrem ČVUT je prováděno pravidelné hodno-
cení vzdělávací, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti.  

Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání v roce 2004 vychází ze studentských anket, organizova-
ných diskusí se studenty na jednotlivých fakultách, evaluací akademických pracovníků v rámci 
kateder a ústavů a ze sociologického průzkumu studentů 2.–5. ročníku prováděného v roce 2004 na 
všech fakultách ČVUT (odst. 9.3). V průběhu roku byla připravena jednotná elektronická forma 
studentského hodnocení pro celé ČVUT a zkušebně zavedena na Fakultě elektrotechnické s tím, že 
jednotné hodnocení je závazné pro všechny fakulty a ústavy od zimního semestru akademického 
roku 2004/05. Návazně na toto hodnocení bude připravováno sociologické zpracování výsledků. 

Významným nástrojem vnitřního hodnocení jsou webové stránky školy a studentských organiza-
cí. Rozvinuly se konference studentské vědecké a tvůrčí činnosti a stále roste počet studentů a dok-
torandů přímo zapojených do vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti. 

Nejvýznamnějším vnějším hodnocením univerzity byla v roce 2004 evaluace Evropskou asociací 
univerzit (EUA), o jejíž provedení zažádalo Vedení ČVUT v roce 2003. Koncem roku 2003 byl 
jmenován řídící tým, který připravil tzv. samoevaluační zprávu. Po diskusi a úpravě ve Vedení 
ČVUT byla zpráva začátkem roku 2004 předložena akademické obci prostřednictvím Grémia 
rektora ČVUT, Akademického senátu ČVUT a interních členů Vědecké rady ČVUT. V květnu 
proběhla tzv. předběžná návštěva týmu expertů EUA, jejímž cílem bylo ověření samoevaluační 
zprávy, porozumění uspořádání a vztahů na ČVUT, jeho poslání a kontextu v rámci ČR i zahraničí 
a navázání kontaktu mezi experty a akademickou komunitou. Na základě předběžné návštěvy požá-
dal tým expertů o dodatečné materiály, které doplnily samoevaluační zprávu podle přání evaluátorů 
(oblast strategického plánu, statut ČVUT, způsob financování, systém řízení, propadovost, ženy na 
ČVUT, personální otázky, otázky kvality). V říjnu navázala na tuto návštěvu hlavní, třídenní 
návštěva, při které tým expertů navštívil téměř všechna hlavní zbývající pracoviště ČVUT a zaměřil 
se na posouzení strategických cílů a řízení v rámci ČVUT. Výsledkem je závěrečná evaluační zprá-
va, uvedená v odstavci 9.2.2. 

Dalším průběžným vnějším hodnocením kvality jsou akreditační řízení v oblasti vzdělávací, 
výzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti, úspěšnost v grantových tuzemských i zahraničních 
soutěžích a výsledky oponentních řízení výzkumných záměrů, výzkumných center i jiných projektů, 
popsané v příslušných kapitolách této zprávy. Vedení ČVUT připravuje závazný písemný materiál 
k řízení kvality vzdělávací, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti, který bude zave-
den v prvním pololetí 2005 po projednání v příslušných grémiích.  

 
9.2 Výsledky vnitřního a vnějšího hodnocení činnosti na ČVUT  

a jeho jednotlivých fakultách 
9.2.1  Vnitřní hodnocení podle fakult 

Fakulta stavební organizovala v průběhu roku vnitřní hodnocení pedagogického procesu for-
mou 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. První použití bylo na 
konci zimního semestru roku 2003/04 a je určeno pro studenty prvních ročníků všech bakalářských 
programů. Systém zahrnuje tři oblasti – hodnocení výuky a vyučujícího, hodnocení klima na fakultě 
a vyjádření k aktuálním problémům, konkrétně k postavení a činnosti studijních poradců. Díky 
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podpoře v rámci RTP MŠMT vznikl systém umožňující vygenerovat příslušnou sadu otázek v pro-
středí webu fakulty, ve vazbě na zapsané předměty a jednotlivé vyučující. Vyhodnocení bude 
provedeno v období březen – květen 2005 na různých úrovních fakulty a za spolupráce se studenty. 
Vedení fakulty se pravidelně scházelo se členy studentské komory Akademického senátu a diskuto-
valo o aktuálních problémech v oblasti výuky, doktorského studia a života akademické obce.  

Na Fakultě strojní byla realizována opatření, tvořící ucelený systém hodnocení. Součástí systé-
mu jsou následující projekty: 

- studijní poradci v prvních ročnících, 
- systém studentské evaluace, 
- dotazníková akce pro akademické pracovníky. 
Od tohoto komplexního systému si fakulta slibuje snížení propadovosti, zvýšení kvality a účin-

nosti seminární i laboratorní výuky, zlepšení práce jednotlivých oddělení fakulty, upevnění kolegi-
álních vztahů mezi učiteli a studenty a kvalitní střednědobý výhled fakulty. 

Pro vytvoření zpětné vazby je nutná komplexní studentská evaluace zahrnující průzkum názorů 
studentů středních škol, anketu studentů fakulty a sledování uplatnění absolventů fakulty v praxi 
a zjišťování jejich názorů. Fakulta strojní má styky s řadou středních škol a bylo osloveno mnoho 
institucí, které zaměstnávají absolventy.  

Názory a náměty studentů fakulty byly zjišťovány anketou. Funkčnost způsobu provedení ankety 
studentů Fakulty strojní byla ověřována v minulosti řadu let. Získané zkušenosti vedly k rozhodnutí 
provádět anketu „papírově“, pomocí anketních lístků. Tento způsob ankety vede vždy k velkému 
počtu účastníků a pokud mají být výsledky reprezentativní, musí být účast vysoká. Reprezenta-
tivnost ankety studentů Fakulty strojní vyžaduje řešit následující úkoly: 
Dostatečný počet účastníků a hodnocené období 

Studenti hodnotí na začátku akademického roku předchozí akademický rok. Hodnocené období 
tak pokryje všechny ročníky. Anketa je prováděna v rozvrhových hodinách a pro jeden ročník 
studia je zabezpečována ústavem, který učí ve všech studijních skupinách. Každý student dostane 
anketní lístek a bude vyhrazen čas na jeho vyplnění. Záleží na studentovi, zda lístek vyplní nebo jej 
ponechá prázdný. 
Využití výsledků 

Výsledky jsou po projednání na vedení fakulty předány vedoucím jednotlivých ústavů. Ti řeší 
případné problémy jak organizační tak personální a o výsledku řešení informují vedení fakulty. Vý-
sledky má také k dispozici Akademický senát fakulty. 
Závěry 

Je zpracovávána svodka zahrnující poslední tři akademické roky, která porovnáním umožní určit 
změny a odhadnout vývoj v jednotlivých oblastech. Tato svodka je k dispozici vedení fakulty, ve-
doucím ústavů a akademickému senátu. 
Průzkum názorů studentů středních škol a absolventů 

Názory studentů středních škol jsou zjišťovány v rámci odborných a informativních styků s jed-
notlivými školami a při dnech otevřených dveří. S absolventy fakulty se pracovníci fakulty setkávají 
v rámci své odborné činnosti a mají tak možnost zjišťovat jejich názory. Připravuje se databáze 
absolventů fakulty. 

Na Fakultě elektrotechnické organizovaly studentské ankety do roku 2003 katedry. Vedoucí 
kateder obdrželi od vedení FEL návrh anketního lístku a bylo v jejich pravomoci lístek upravit. 
Anketní lístky byly vyplňovány „na papíře“, zpracování výsledků bylo v kompetenci kateder stejně 
jako způsob zveřejnění výsledků. Pro hodnocení studia v letním semestru 2003/04 vedení FEL při-
pravilo a realizovalo jednotnou elektronickou anketu hodnocení studia. 
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První elektronické hodnocení proběhlo na začátku zimního semestru 2004/05, kdy bylo hodnoce-
no studium v letním semestru 2003/04. Otázky byly připraveny pracovní skupinou tvořenou prodě-
kanem pro pedagogiku, sociologem a zástupcem studentů. Anketní lístky byly studenty vyplňovány 
na webu a generovaly se automaticky z údajů přenesených z KOSu. Anketa byla pojata jako „pří-
pravný běh“, ze kterého nebudou vyvozovány žádné důsledky a který má přinést zkušenosti o 
zájmu studentů o tento typ anket. Výsledky budou zveřejněny pro všechny členy akademické obce 
FEL.  

Ze 496 předmětů bakalářských a magisterských programů vypsaných v letním semestru 2003/04 
bylo hodnoceno celkem 187 předmětů. Do ankety nebyly zařazeny předměty kombinované formy, 
tělesná výchova, předměty typu semestrální projekt a anglicky vyučované předměty. Dále do ankety 
nebyly zařazeny předměty, na které bylo zapsáno méně než 20 studentů. Předmětům zařazeným do 
ankety odpovídalo celkem 24 040 možných anketních lístků studentů zapsaných na předměty, resp. 
19 100 možných anketních lístků studentů, kteří předmět úspěšně ukončili (z těchto dvou čísel 
vyplývá průměrná úspěšnost 79%). Vyplněno bylo 8 180 anketních lístků, což představuje účast 
34% resp. 43%. U 49 předmětů dosáhla účast méně než 20%. 

Anketní lístky obsahovaly následující otázky rozdělené do oddílů (uvedeno zjednodušeně):  
PŘEDMĚT (předmět byl pro mne přínosem, měl jsem o studium předmětu zájem, předmět byl 

pro mne obtížný, studijní literatura byla dostačující, poznámky k předmětu).  
PŘEDNÁŠEJÍCÍ (výuku měl logicky uspořádanou, byl připraven, měl odborné znalosti, ústní 

projev měl srozumitelný, grafické informace měl přehledné, reagoval pružně na dotazy, návrhy na 
zlepšení práce učitele, počet navštívených přednášek).  

CVIČÍCÍ (byl připraven, věnoval se studentům během cvičení, ochotně poskytoval konzultace 
i mimo cvičení, reagoval pružně na dotazy, byl vstřícný, hodnocení bylo objektivní, návrhy na 
zlepšení práce učitele, hodnocení od cvičícího podstatně ovlivnilo výslednou známku).  

LABORATOŘE (vyučující kladl přiměřený důraz na vyhotovení protokolů, měl přiměřené náro-
ky, pomáhal při měření vysvětlit úlohu).   

ZKOUŠKA A ZKOUŠEJÍCÍ (kolik hodin jsem věnoval přípravě, zkoušející byl objektivní, měl 
přiměřené nároky).  

KLASIFIKOVANÝ ZÁPOČET (obtížnost získat klasifikovaný zápočet, komentář k podmínkám 
udělení klasifikovaného zápočtu).  

Anketa proběhla v rámci zápisu do letního semestru 2003/04. Studenti vyplňovali anketní lístky, 
jejich obsah byl uveden ve Výroční zprávě za rok 2003. Ankety se zúčastnilo 1 553 studentů, z toho 
372 studentů 1. ročníku. Zpráva o výsledcích ankety byla zveřejněna na adrese 
http://www.fel.cvut.cz/aktuality/2004/pruzkum.html. 

S připomínkami ke kvalitě a organizaci studia na fakultě se studenti průběžně obracejí na vedou-
cí kateder, proděkany, nebo přímo na děkana fakulty. Připomínky a náměty studentů též podchycuje 
a zpracovává komise akademického senátu fakulty. Děkan připomínky studentů shrne a požádá 
odpovědného proděkana o řešení problému. K informaci akademické obce o závažných otázkách 
života fakulty byla uspořádána dne 13. 1. 2004 akce s názvem „Zeptejte se děkana”.  

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská neměla v roce 2004 žádný oficiální systém hodnocení 
kvality vzdělávání. Jako nepřímý ukazatel používá srovnávací metodu úspěšnosti studentů v přímé 
či nepřímé konfrontaci jak s absolventy univerzit domácích, tak zejména zahraničních (např. v rám-
ci výměnných studijních programů SOKRATES). Ačkoliv s narůstajícím počtem studentů i změnou 
priorit ve společnosti dochází nepopiratelně k jistému zřeďování výkonnostní úrovně ve srovnání 
s dobami minulými, kdy na fakultě studovali opravdu jen ti nejlepší, je vedení fakulty přesvědčeno, 
že se stále daří produkovat nezanedbatelné množství vysoce kvalitních absolventů, o které je na 
špičkových světových výzkumných pracovištích neskrývaný zájem. 
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Studentskou anketu na FJFI úspěšně organizuje 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 vyhodno-
cuje a uvádí do vzájemných souvislostí. Časově náročný proces přenosu dat do elektronické podoby 
se však ještě nepodařilo odbourat. Tento proces by velice urychlila možnost využití některých 
vybraných dat z informačního systému ČVUT a zavedení elektronických formulářů.  

Fakulta architektury provádí hodnocení kvality výuky průběžně každý semestr, zejména pro-
střednictvím anonymní ankety studentů. Pro rok 2005 připravuje propojení s celoškolským elektro-
nickým systémem hodnocení.  

Fakulta dopravní analyzuje výsledky vnitřního a vnějšího hodnocení SWOT analýzou. Pozi-
tivní stránkou fakulty je velký zájem uchazečů o studium ve všech studijních oborech a formách 
studia. Slabou stránkou této oblasti je klesající zájem o studium v prezenční formě studia na 
odloučeném pracovišti v Děčíně. Naopak se tam pozitivně rozvíjí zájem o kombinovanou formu 
studia a o celoživotní vzdělávání, které je podporováno i místními firmami. Velkým nedostatkem 
fakulty je stálý nedostatek experimentálních laboratoří, které by účinně podpořily i možnosti fakulty 
v grantových a projektových soutěžích. Je to způsobeno nejen nedostatkem finančních prostředků 
pro investiční přístrojové celky, ale také nedostatkem prostor, kde by tato zařízení mohla být 
umístěna. V současné době fakulta vyvíjí velkou snahu o rekonstrukci dosud nevyužívaných prostor 
v budově v Horské ulici, které by byly rovněž použity pro tyto účely. 

Nedostatkem fakulty, který je společný pro celé ČVUT, je zvyšování věkového průměru pedago-
gických pracovníků, který se navzdory cílevědomé práci s mladými pracovníky nedaří snížit. Je to 
dáno také tím, že fakulta v posledních letech několikanásobně zvýšila počet studentů, kteří mohou 
studovat v jejích studijních oborech. 

Fakulta dopravní v rámci studentského hodnocení postupuje následovně: 
- je zapojena do celouniverzitního anketního systému, 
- navíc existují specializované ankety na jednotlivých katedrách, 
- „ad hoc“ ankety umožňují realizovat též „Info-board“ fakulty. 
Na Masarykově ústavu vyšších studií byla v roce 2004 v programu MBA provedena reeva-

luace asociací MBA škol CAMBAS.  
Jednotliví vedoucí v průběhu roku kontrolují práci vyučujících a jejich materiály pro výuku. 

V programu MBA jsou přednášející a administrativní pracovníci hodnoceni po každém výukovém 
bloku. Katedra jazyků provádí hodnocení vyučujících posluchači na konci každého semestru. 
Katedra Inženýrské pedagogiky hodnotí vyučující pomocí posluchačů na konci školního roku. 
Posluchači hodnotí vyučující prostřednictvím anonymních dotazníků. Připomínky jsou vyhodnoco-
vány a podle možností akceptovány. 

Ústav biomedicínského inženýrství hodnotí kvalitu pedagogického procesu jednak studentskou 
dotazníkovou anketou, jednak na schůzkách s učiteli, podílejícími se na výuce. Výsledky obou způ-
sobů hodnocení používá vedení ÚBMI ke zlepšení organizace i náplně výuky. 

 
9.2.2  Vnější hodnocení ČVUT provedené EUA 

V roce 2004 se uskutečnilo institucionální hodnocení ČVUT v Praze Asociací evropských uni-
verzit (EUA – European University Association). Cílem tohoto hodnocení bylo získat pohled 
renomovaných vnějších pozorovatelů na stav ČVUT a punc univerzity prošlé vnější evaluací EUA, 
která je Evropskou komisí považována v rámci EU za nejkvalitnější organizaci provádějící evaluace 
univerzit. Hodnocení EUA má obecně výchovný charakter, vedoucí ke zlepšení řízení kvality 
a k podpoře žádoucích změn v současných mechanizmech a ve strategickém rozhodování. Není 
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tedy zaměřeno na posuzování vlastní kvality výuky nebo výzkumu a hodnocení příslušné odpověd-
nosti. Hodnocení EUA je v národním i mezinárodním měřítku považováno za významný krok 
hodnocené univerzity směrem ke zvýšení kvality jejího vzdělávacího procesu a vědecko-výzkum-
ného potenciálu. 

Po vypracování samoevaluační zprávy za účasti zástupců akademické obce navštívil ČVUT 
dvakrát evaluační tým ve složení: profesor Luc Weber (předseda týmu), profesorka Bente 
Kristensenová, professor Erdal Emel a Dr. Sybille Reichertová (tajemnice týmu). Během dvoudenní 
předběžné návštěvy (11.–13. 5. 2004) tým zavítal na FSv, FS, FEL, FD a hovořil s rektorem, 
zpracovateli samoevaluační zprávy, prorektory, kvestorem, děkany fakult, členy Správní rady 
ČVUT, AS a se zástupci studentů a pedagogů. Při hlavní třídenní návštěvě (11.–13. 10. 2004) 
experti navštívili FJFI, FA, ÚBMI, MÚVS a hovořili s rektorem, představiteli Správní rady, děkany 
fakult, členy AS a se zástupci studentů a pedagogů vybraných předmětů (matematika, jazyky, ma-
nagement, sociální vědy, tělesná výchova).   

V únoru 2005 obdrželo ČVUT závěrečnou evaluační zprávu: Institutional Evaluation of the 
Czech Technical University in Prague: Final Report, December 2004. 

Zpráva má úvod, 8 kapitol a 2 přílohy s programy návštěv týmu (celkem 23 stran). Zpráva je 
v plném textu uvedena na webových stránkách ČVUT v Praze, v oblasti ČVUT/základní 
informace/veřejné zprávy (http://www.cvut.cz/cz/basic/reports.html).  

Vedení ČVUT seznámilo s hlavními pohledy expertního týmu členy grémia, vědecké rady i AS. 
Rektor ČVUT svolal na březen 2005 shromáždění akademické obce k diskusi nad závažnými 
otázkami plynoucími z evaluační zprávy. Výsledky diskuse budou využity při přípravě strategic-
kého plánu ČVUT v Praze i plánů jednotlivých fakult a součástí, které zahrnou období 2006–2010, 
s výhledem do roku 2015–20. 
 
9.3 Hodnocení kvality vzdělávací činnosti studenty na základě 

sociologického průzkumu   
Sociologický průzkum studentů má na ČVUT tradici, od roku 2001 je již pátý (v roce 2003 byl 

zaměřen na absolventy ČVUT). V rámci průzkumu 2004 byl připraven dotazník se 47 otázkami, 
které se týkaly všech studentů ČVUT. Dotazník byl schválen Vedením ČVUT, vedeními jednotli-
vých fakult a Akademickým senátem ČVUT. 

Osloven byl tzv. výběrový soubor ze všech studentů ČVUT, celkem cca 1 900 studentů. Možnost 
sdělení svých názorů však dostali i ostatní studenti. Mohli vyplnit dotazník na webových stránkách, 
takže teoreticky mohli odpovědět všichni. Sběr dat probíhal od 18. 10. do 5. 11. 2004 na šesti fakul-
tách – stavební, strojní, elektrotechnické, jaderné a fyzikálně inženýrské, architektury a dopravní, ve 
2.–5. ročnících. Studenti byli vybíráni podle fakulty, studovaného ročníku a studijního programu 
tak, aby byly výsledky reprezentativní. Počet respondentů tvořilo 15 % všech studentů na velkých 
fakultách (bez 1. ročníků) a na malých fakultách (FJFI, FA a FD) byl respektován stratifikovaný 
kvótní výběr, aby měla data potřebnou vypovídací schopnost. Do výběru tak bylo vybráno 25 % 
všech studentů (bez 1. ročníků). Z vlastní iniciativy vyplnilo dotazník asi 400 studentů z celého 
ČVUT. Celý vyhodnocovaný soubor tedy měl 2 324 respondentů.  

Sběr proběhl přes počítačové učebny a dále též prostřednictvím 800 dotazníků v tištěné formě 
(převážně na F5 a u vyšších ročníků F1 a F3).  

Hlavní závěry lze shrnout následovně: 
– se studiem na ČVUT převažuje spokojenost, ale téměř polovina studentů hodnotila 

spokojenost pouze prostředním stupněm, 
– odborná úroveň výuky a dostupnost literatury je hodnocena převážně pozitivně, 
– zhruba polovina studentů je spokojena se systémem povinných a volitelných předmětů, druhá 

polovina by si ráda sestavovala studijní plán sama,  
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– studenti oceňují zejména procvičování látky na příkladech, 
– dvě třetiny studentů by uvítaly větší provázání výuky s praxí, 
– studenti by si přáli vyšší vlastní aktivitu v průběhu vzdělávání, 
– přednášky a cvičení považují studenti za hlavní zdroj poznání, od minulého hodnocení 

posílilo zejména kladné hodnocení přednášek,  
– literatura je málo využívaná a to zejména v nižších ročnících, 
– délka studia je krátká, 
– humanitní předměty považují studenti za důležité (zejména ve vyšších ročnících), ale rozsah 

považují v průměru dostačující, jazykovou výuku spíše rozšířit, 
– v průběhu studia se identifikace s oborem nezvyšuje, v posledním ročníku by stejný obor 

volilo asi 66 % posluchačů (u FS a FJFI pouze 50%), 
– pozitivní hodnocení výuky klesá s ročníkem (s výjimkou FS), 
– vztah mezi pedagogy a studenty považují studenti za vyhovující, 
– 60 % studentů považuje podmínky pro uplatnění po absolvování školy za špatné, 14 % se 

obává vstupu do praxe, 
– až polovina studentů by ráda po absolvování školy pracovala nějakou dobu v zahraničí. 
Podrobné výsledky sociologického průzkumu 2004 jsou uvedeny na webových stránkách ČVUT 

(odbor pedagogiky). 
 

9.4 Oblast hodnocení činnosti univerzity z pohledu Aktualizace 
Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2004 

V roce 2004 byla v souladu se záměrem uskutečněna vnější evaluace ČVUT týmem expertů 
EUA, do které byla zapojena celá akademická obec. Závěry hodnocení budou předmětem diskusí 
a budou zapracovány do Dlouhodobého záměru ČVUT na léta 2006–10.  

Pro vnitřní hodnocení byla dokončena příprava jednotné elektronické formy studentské ankety, 
jejíž využívání v následujícím období umožní práci s individuálními i agregovanými daty na růz-
ných úrovních školy, včetně sociologického zpracování. 

Sociologický průzkum studentů vyšších ročníků všech fakult provedený v roce 2004 poskytl data 
pro vedení fakult i celého ČVUT potřebná pro zvyšování kvality vzdělávání.  
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10.  Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání  
Boloňská deklarace přijatá 31 ministry evropských zemí z roku 1999 staví před země rozšířené 

Evropské unie ambiciózní strategický cíl: do roku 2010 vytvořit Evropský prostor pro vysokoškol-
ské vzdělávání. Evropským zemím tak otevírá možnost využít jedinečnosti svých vzdělávacích sys-
témů a vytvořit z nich rozsáhlý evropský systém terciárního vzdělávání. Jeho hlavní charakteristiky 
jsou  

• mobilita v rámci tří srozumitelných a srovnatelných stupňů vysokoškolského vzdělávání – ba-
kalářského, magisterského a doktorského; 

• prvý cyklus (bakalářský) nebude trvat méně než 3 roky a povede k vysokoškolskému diplo-
mu;  

• kredity jako vhodný prostředek podpory všestranné studentské mobility, a umožňující vstup 
i do jiných systémů než vysokoškolského, např. do oblasti celoživotního vzdělávání;  

• podpora evropské spolupráce v udržování kvality vysokoškolského vzdělávání (vypracování 
srovnatelných kritérií a metodologie);  

• podpora evropské spolupráce v oblasti zpracování obsahu vzdělávání.  
Takovýto evropský systém má vyhovovat tradicím a potřebám Evropy, má být přitažlivější pro 

studenty a posílit nejen atraktivitu a konkurenceschopnost jejího vzdělávacího systému, ale i konku-
renceschopnost absolventů evropských vysokých škol na trhu práce - v národním, evropském, glo-
bálním.  

O konkurenceschopnosti našeho vzdělávacího procesu a konkurenci na poli získávání kvalitních 
studentů a pedagogů se hovoří v evaluační zprávě EUA. 

Dlouhodobý dopad Boloňské deklarace pro vysokoškolské studium bude srovnatelný s důsledky 
zrušení nevolnictví. Volný pohyb pracovní síly umožnil před 200 lety průmyslovou revoluci a ná-
rodní emancipaci se všemi společenskými, hospodářskými a mocenskými důsledky. Je přirozené, že 
relativně volný pohyb studentů s absolvovaným bakalářským stupněm povede k jednoznačnému 
rozvrstvení vysokých škol v evropském prostoru na učící a výzkumné instituce. V tomto procesu 
třídění roste úloha špičkových pedagogů a sílí tvrdá soutěž o studenty. 

Přistoupili jsme k prvním aktivním krokům, které se nespokojují se tím, že by se z ČVUT mohl 
stát pouhý dodavatel kvalitních bakalářů na evropský vzdělávací trh. V roce 2004 byly iniciovány 
první smlouvy o dvojitém diplomu (double degree) a byl získán první projekt Erasmus Mundus, 
který vede ke společném diplomu (joint degree) tří evropských vysokých škol.    

DOUBLE MASTER DEGREE PROGRAM je takový studijní program, ve kterém absolvent 
obdrží dva nezávislé tituly od dvou vysokých škol poté, co ukončí studijní program, který je odsou-
hlasený oběmi institucemi a absolvovaný za následujících podmínek. Významnou podmínkou pro 
absolvování a získání dvojitého titulu je absolvování významné části studijního programu v zahrani-
čí (4 semestry) a další 4 semestry na domácí univerzitě. Tím se naplňuje délka tohoto programu na 
4 roky. Podmínky udělení obou diplomů musí být odsouhlaseny mezi dvěma vysokými školami 
v obsahu předmětů, výzkumné a vývojové práce či průmyslová praxe s rozsahem nejméně 60 
kreditů (ECTS). Je dále požadována znalost obou dvou jazyků a kultury zemí, ze kterých jsou zmí-
něné vysoké školy. Absolvent získá diplomy platné jak v ČR, tak v příslušné zemi partnerské školy 
a odpovídající kulturní a jazykový přehled, který mu umožní uplatnit se na trhu práce v Evropě. 

JOINT MASTER DEGREE PROGRAM (dále používáme zkratku JD) obsahuje jediný společný 
dokument, vydaný zúčastněnými univerzitami na důkaz absolvování společného a smluvně odsou-
hlaseného studijního programu se standardní délkou studia (4–6 semestrů). Významnými kompo-
nentami tohoto vzdělání je průhlednost obsahu studijního programu, zákonné podmínky pro uznání 
titulu získaného v jiné zemi, pobyt studentů na partnerské univerzitě alespoň v rozsahu 1 semestru, 
doporučené jazykové vzdělání na zahraniční univerzitě. Současně se doporučuje, aby společné pro-
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gramy reflektovaly potřebu pracovního trhu a aby zúčastněné školy byly schopné zajistit personálně 
a finančně takto vyučované studijní programy. Joint degree lze v současnosti realizovat v rámci 
programu Erasmus Mundus. 

 
10.1  Přímá mezinárodní spolupráce ČVUT 

Níže je uveden přehled nových smluv, uzavřených v roce 2004 na úrovni ČVUT a dále přehled 
smluv za fakulty stavební, strojní a elektrotechnickou. 
 

Vysoká škola v zahraničí Město Stát 

Rektorát ČVUT – nové smlouvy v roce 2004 

Universidad Nacional de Córdoba Córdoba Argentina 

Zhejiang University Hangzhou Čína 

Zhenjiang College Zhenjiang Čína 

Kaunas Univeristy of Technology Kaunas Litva 

Ghent University Ghent Belgie 

St. Petersburgská státní elektrotechnická univ. St. Petersburg Rusko 

National Chung Hsing University Taichung Taiwan 

Fakulta stavební ČVUT 

Akademie věd Běloruska - ústav elektroniky Minsk Bělorusko 

L´Institut National des Sciences Appliquées Tolouse Francie 

Universite Blaise Pascal Clertmont Francie 

Technion-Israel Institute of Technology,  
Faculty of Civil Engineering. 

Haifa Israel 

Akademie Zwickau Zwickau Německo 

Evropský institut při TU Dresden (EIPOS) Dresden Německo 

Fachhochschule Frankfurt am Main Frankfurt Německo 

Humboldt Universität Berlin - Institut der Slawistik Berlin Německo 

IHI Zittau - Lehrstuhl Umweltsystemwischenschaften Zittau Německo 

Instit für Physikalische Hochtechnologie (IPHT) Jena Jena Německo 

Internationales Hochinstitut Zittau (IHI) Zittau Německo 

Readymix Beton Bayern Thüringen Bayreuth Německo 

TU Dresden - Geodätisches Institut Dresden Německo 

Tu Dresden - Institut für Kartographie Dresden Německo 

Warsaw University of Technology - Institute of Geodesy and 
Astronomy 

Warszawa Polsko 

Wroclaw University – Inst.of Geography and Cartography Wroclaw Polsko 

Universität für Bodenkultur - BOKU Wien Rakousko 

MIIGAiK - Moskovskij inženěrnyj institut geodezii, kartografii i 
aerofotosjomki 

Moskva Rusko 

Stavebná fakulta STU Bratislava Slovensko 

Stavebná fakulta TU Košice Slovensko 

Swiss Federal Institute for Environmental Science and Technology 
(EAWAG) 

Zürich Švýcarsko 
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Iowa State University of Science and Technology Ames USA 

University of Minnesota- Dept. of Agricultural Engineering St. Paul USA 

Heriot-Watt University (HWU) - Dept. of Civil Eng. Edinburgh Velká Británie 

Sheffield Hallam University - Sheffield Business School Sheffield Velká Británie 

Fakulta strojní ČVUT 

Institut Technology Bandung Bandung Indonesie 

RWTH Aachen Aachen Německo 

Trisakti University Jakarta Indonésie 

Universitas Katolik Indonesia Jakarta Indonésie 

Politechnika Swietokrzyska Kielce Polsko 

Politechnika Krakowska Krakow Polsko 

TU Warszawa Varšava Polsko 

TU v Košiciach Košice Slovensko 

STU v Bratislave Bratislava Slovensko 

Fakulta elektrotechnická ČVUT 

Aalborg University Aalborg DK 

Agent Oriented Software Limited Cambridge GB 

ALTEC S.A Thessaloniki GR 

Aristotle University of Thessaloniki Thessaloniki GR 

Austrian Research Institute for Artificial Intelligence Viena AT 

Bayerische Julius Maximilians Universitaet Wuerzburg Wuerzburg DE 

Catholic University of Leuven – P.M.A Leuven BE 

CEFRES Prague 2 FR 

Centre for Research and Technology Hellas Thessaloniki GR 

Chaminade University Honolulu USA 

Chemnitz University of Technology Chemnitz DE 

CINVESTAV del IPN Mexico City MX 

CNRS-IRESCO-LASMAS 75489 Paris FR 

Danube University Krems AT 

DFKI GmbH,Research Center for Artifical Intelligence Saarbrücken DE 

Dublin Institute of Technology Dublin IE 

Ecole Centrale de Nantes Nantes FR 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris FR 

École d´ingenieurs du Canton de Vaud Yverdon-Les-Bains FR 

Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications Paris FR 

École Supérieure d´Ingénieurs en Électrotechnique et Électronique Paris FR 

ENEA-UDA, Agency for sustainable growth Bologna IT 

ETH  Zürich Zürich CH 

European Commission Brussels BE 

Fraunhofer Institut (FHG IFF) München DE 

Fraunhofer Institut für Computer Graphics Darmstadt DE 

93 



10. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 

Fraunhofer Institut für Computer Graphics Rostock DE 

Friedrich-Alex-Universität Erlangen-Nürnberg DE 

Helsinki University of Technology Helsinki FI 

Hochschule für Technik + Architektur Bern CH 

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden DE 

Hogeschool Gent Gent BE 

Holon Academic Institute of technology Holon IL 

HTW Informatik Dresden Dresden DE 

Humboldt University Berlín DE 

Hungarian Academy Budapest HU 

IBM - Haifa Research Labs, Haifa University Haifa IL 

II Universita degli Studi di Roma "Tor Vergata" Roma IT 

Institut Supérieur d'Electronique de Paris Paris FR 

Instituto de Astrofisica de Andalucia Granada ES 

Instituto Nacional Technica Aerospacial Madrid ES 

Instituto Superior Tecnico Lisboa PT 

International Institute for Advanced in Systems Research and 
Cybernetics 

Baden-Baden DE 

Internet-Loesungen un Dienstaeistunged RiS GmbH (RIS) Steyr AT 

Johannes Kepler Universitat  Linz AT 

Jozef Stefan Institute Ljubljana SI 

Karl de Grote Hogeschool Antwerpen BE 

Katholieke Universiteit Leuven Leuven BE 

Kielce University of Technology Kielce PL 

KTH, Royal Institute of Technology Stockholm SE 

LAAS CNRS Toulouse Toulouse FR 

LAAS Toulouse Toulouse FR 

LAG INP Grenoble Grenoble FR 

Lappeenranta University of Technology Lappeenranta FI 

Local Union of Central Macedonia Thessaloniki GR 

Lunds Universiter Lund SE 

Maastricht School of Management Maastricht NL 

Max-Planck-Institut für Informatik Saarbrücken DE 

Milwaukee School Of Engineering Milwaukee USA 

Montesiore Liege Liege BE 

National University of Ireland Maynooth IE 

NATO Brusel BE 

Navimetric Valencia ES 

New University of Lisbon Monte Caparica PT 

Norwegian University of Science and Technology Trondheim NO 

Nova Gorica Polytechnic Nov Gorica SI 
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NVE Corp. Minneapolis USA 

Office of Naval Research (ONR) Washington,D.C. USA 

Open University Milton Keynes GB 

Oxford University Oxford GB 

Politechnika Warszawska Warszawa PL 

Politechnika Wroclawska Wroclaw PL 

Politecnico di Torino Torino IT 

Politehnica University of Bucharest Bucharest RO 

Polytechnic. Univ. of Catalonia Barcelona ES 

Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen DE 

Ruhr-University Bochum Bochum DE 

Sankt Peterburg Technical University Sankt Peterburg RU 

Siemens AG,Corporate Technology,CT IC 6 Munich DE 

Simon Fraser University Burnaby CA 

Slovenská technická univerzita v Bratislave Bratislava SK 

Steinbeis Transfer Zentrum ARS Weingarten DE 

Strathclyde University Glasgow GB 

Sveučiliště u Zagrebu – University of Zagreb Zagreb HR 

Systema Informatics S. A. Athens GR 

Tampere University of Technology Tampere FI 

Technical University Delft Delft NL 

Technical University of Budapest Budapest HU 

Technická univerzita v Košiciach Košice SK 

Technion - Israel Institute of Technology Haifa IL 

Technische Universitaet in Hannover Hannover DE 

Technische Universitaet in Rostock Rostock DE 

Technische Universität Berlin Berlin DE 

Technische Universität Braunschweig Braunschweig DE 

Technische Universität Chemnitz Chemnitz DE 

Technische Universität Darmstadt Darmstadt DE 

Technische Universität Dresden Dresden DE 

Technische Universität Graz Graz AT 

Technische Universität Hamburg Hamburg DE 

Technische Universität München München DE 

Technische Universität Wien Wien AT 

The Discovery Programme Dublin 2 IE 

The Robert Gordon University Aberdeen GB 

The University of Edinburgh Edinburgh GB 

Trenčianska univerzita Trenčín SK 

TU Gabrovo Gabrovo BG 

TU Košice Košice SK 
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TU of Cluj Napoca Cluj Napoca RO 

TU Sofia, branch Plovdiv Plovdiv BG 

TU Wien Wien AT 

Ukrainian Academy of Sciences Kiev UA 

UNINOVA Monte Caparica PT 

Universidad de Murica Murica ES 

Universidad Politecnica de Valencia Alcoy ES 

Universidad Politecnica de Valencia Valencia ES 

Universidade Catolica Portuguesa Porto PT 

Universidade de Vigo Vigo ES 

Universita degli Studi di Napoli "Federico II" Napoli IT 

Universita degli Studi di Udine Udine IT 

Universität Erlangen – Nürnberg Erlangen DE 

Universite Claude Bernard Lyon I Villeurbanne Cedex FR 

Université de Marne La Valleé Paris FR 

Université de Paris Sud Orsay, Paris Sud FR 

Université du Maine Le Mans FR 

Universite Pierre et Marie Curie Paris FR 

Universiteit Gent Gent BE 

University Bochum Bochum DE 

University Maribor Maribor SI 

University of Amsterdam Amsterdam NL 

University of Applied Sciences Weingarten DE 

University of Applied Sciences Zittau-Goerlitz Zittau DE 

University of Art and Desing Helsinki FI 

University of Bristol Bristol GB 

University of Cambridge Cambridge GB 

University of Essen Essen DE 

University of Florence Florencie IT 

University of Glasgow Glasgow GB 

University of Helsinki Espoo FI 

University of Keele Keele GB 

University of Liverpool Liverpool GB 

University of London London GB 

University of Malta Malta MT 

University of Merchant Marine Tokio JP 

University of Milan Milan IT 

University of Miskolc Miskolc HU 

University of Porto Porto PT 

University of Reading Reading GB 

University of Regensburg Regensburg DE 
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University of Sannio Benevento IT 

University of Southampton Southampton GB 

University of Split Split HR 

University of Surrey Guildford GB 

University of Technics and Economics Budapest HU 

University of Wales Swansea Swansea GB 

University of Warmia and Mazury in Olsztyn Olsztyn PL 

University of West Florida Florida US 

University of York York GB 

University of Zagreb Zagreb HR 

Univerza v Ljubljani Ljubljana SI 

Univesita Degli Studi di Trieste Trieste IT 

Uppsala University Uppsala SE 

U.S.Air Force Lab New York USA 

Vienna University of Technology Wien AT 

Vrije Universitejt Brussel Brussel BE 

Warsaw University of Technology – Inst. of Geodesy and 
Astronomy 

Warszawa PL 

Warsaw University of Technology Warszawa PL 
 
Zajímavou aktivitou se může pochlubit Fakulta stavební. Pro zvyšování prestiže fakulty i školy 

v zahraničí má velký význam aktivní podíl na činnosti Asociace evropských stavebních fakult 
(AECEF). Asociace byla založena z iniciativy fakulty v roce 1992. Hlavní činnost Asociace v roce 
2004 byla zaměřena na pokračování projektu EUCEET (European Civil Engineering Education and 
Training). 

 
10.2  Zapojení ČVUT do mezinárodních programů 

V programu SOCRATES/ERASMUS má ČVUT uzavřeny smlouvy, které umožňují studovat 
v zahraničí stále většímu počtu studentů. V roce 2004 (v letním semestru akademického roku 
2003/04 a zimním semestru 2004/05) vyjelo celkem 530 studentů a přijelo 376 studentů. Pro akade-
mický rok jsou uzavřeny smlouvy s více než 180 partnery s možností výjezdu až pro 550 studentů. 
Vzhledem ke skutečnému zájmu a finančním prostředkům, které jsou k dispozici, neuvažujeme 
o výrazném zvyšování našich požadavků. Po snížení finančního příspěvku MŠMT a EU na průměr-
ných 350 EUR/student/měsíc rozhodly vedení školy a fakult přispět z účelově vyčleněných 
prostředků školy a ze stipendijních fondů fakult stipendiem po 800 Kč/student/měsíc, Fakulta 
stavební ČVUT potom částkou 2 400 Kč/student/měsíc. S touto finanční pomocí se uvažuje i pro 
další období.  

Zkušenosti našich studentů ze zahraničních studijních pobytů jsou k dispozici na 
http://web.cvut.cz/ctu/international/web/cz/index.php?sub=29&sub_sub=1045  

Program ATHENS se již stal součástí pravidelně nabízených možností studia v zahraničí. Oproti 
loňské zprávě se do programu, který je výběrový, zapojily další dvě prestižní vysoké technické 
školy, Technische Universität Wien a Technische Universität München. Pro velký zájem učitelů 
byla rozšířena a obměněna nabídka na 4 předměty každý semestr. Byly to: prof. Boháček (FEL) 
“Metrology of Electrical Quantities”, doc. Čechák (FJFI) “Application of Ionizing Radiation”, prof. 
Melichar (FEL) “Text Searching Algorithms”, doc. Žára (FEL) “Virtual Reality and VRML 
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Language”. Údaje o výjezdech a příjezdech studentů jsou uvedeny v tabulce 10.2.2. Jako v roce 
2003 se i v roce 2004 podařilo získat grant Komerční banky ve výši 100 tis. Kč. 

ČVUT již dlouhodobou praxí ověřilo přínosy účasti jak v programu Socrates/Erasmus, tak 
i v programech Leonardo da Vinci, CEEPUS, Jean Monnet, Aktion ap. 

Na podporu mobility studentů v rámci dvoustranných dohod o spolupráci byly získány z MŠMT 
finanční prostředky ve výši 3 890 000 Kč. Ty byly přednostně využity na podporu studia v USA, 
Rusku, Mexiku, Indonésii a Kanadě, tedy mimo oblast EU. Pro řadu ostatních byla získána stipen-
dia od přijímajících institucí. 

K zajištění větší informovanosti o aktivitách EU, zvýšení prestiže školy i v zájmu většího zapoje-
ní školy do mezinárodních nevládních institucích zvyšujeme naši pravidelnou aktivní účast na 
zasedáních vybraných mezinárodních nevládních organizací, především CESAER, EUA, SEFI 
apod. V říjnu 2005 byl zvolen členem Board of Directors sdružení CESAER prof. Miroslav Vlček, 
prorektor ČVUT.  

International Students Club organizuje již druhým rokem kurzy cizích jazyků vyučovaných rodi-
lými mluvčími z řad výměnných studentů. Kurzy jsou organizovány pro 3–5 studentů a soustřeďují 
se na konverzaci. U našich studentů jsou velmi oblíbené. V každém semestru probíhá min. 12 
takovýchto kurzů. Za tuto činnost získal náš ISC v roce 2004 evropskou jazykovou cenu LABEL 
2004, podpořenou finanční částkou 145 000 Kč na cestovní výlohy studentů. 

Po našem vstupu do Evropské unie se před námi otevírají další možnosti. Především to je 
možnost účasti v programech EU se zeměmi 3. světa (Erasmus Mundus) a další programy s ne-
evropskými státy a oblastmi (USA, Kanada, Jižní Amerika, Jihovýchodní Asie, Afrika ap.). Prvního 
významného úspěchu dosáhla katedra řídicí techniky FEL, která se účastní řešení již schváleného 
projektu SPACEMASTER, zahrnujícího informatiku a kosmický výzkum a technologie. Tento 
projekt je jeden ze tří projektů, ve kterých spolupracují české VŠ. 

Dále je to přistoupení na aktivity západoevropských zemí v nadstavbových studijních progra-
mech, např. Double degrees, Joint degrees ap. ČVUT se v roce 2004 stalo členem sdružení více než 
40 významných evropských technických škol T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe), které 
usiluje o prohloubení studijních programů vedoucích k Double degree. 

 
Tab. 10.2.1: Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání 

Sokrates 
Program Sokrates-

Erasmus Comenius  Grundtvig Lingua Minerva 
Leonardo 

Počet projektů 21 0 1 0 1 4 

Počet vyslaných studentů 530 0 0 0 0 25 

Počet přijatých studentů 376 0 0 0 0 0 

Počet vyslaných ak. prac. 21 0 0 0 0 0 

Počet přijatých ak. prac. 6 0 0 0 0 0 

Dotace (v tis. Kč) 28 365 0 * 0 * 930 

* údaje nejsou známy 
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Tab. 10.2.2: Ostatní programy 

Program Ceepus Aktion Ostatní-Athens 

Počet projektů 4 1 2 

Počet vyslaných studentů 20 10 85 

Počet přijatých studentů 10 18 126 

Počet vyslaných akademických pracovníků 19 2 0 

Počet přijatých akademických pracovníků 9 8 0 

Dotace (v tis. Kč) 105 * 950 

* údaje nejsou známy 
 
10.3  Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků 
Tab. 10.3.1: Další studijní pobyty v zahraničí 

Přímá meziuniverzitní spolupráce 
Program Vládní stipendia 

v Evropě mimo Evropu 

Počet vyslaných studentů 2 29 88 

Počet přijatých studentů 2 39 79 

Počet vyslaných akademických pracovníků 2 5 5 

Počet přijatých akademických pracovníků 1 8 4 

 
Tab. 10.3.2: Výjezdy pracovníků ČVUT a příjezdy zahraničních pracovníků 

Fakulta / součást Výjezdy Příjezdy 

stavební 723 356 

strojní 457 265 

elektrotechnická 917 464 

jaderná a fyzikálně inženýrská 352 126 

architektury 70 23 

dopravní 173 25 

rektorát 95 84 

ostatní součásti 41 21 

Celkem 2 828 1 364 
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Graf 10.3.2.1: Výjezdy akademických pracovníků 
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Graf 10.3.2.2: Příjezdy akademických pracovníků 
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Značný rozsah mezinárodních aktivit školy, fakult i součástí se opět podařilo v roce 2004 rozší-

řit. Těžiště mezinárodní spolupráce bylo ve výjezdech do zahraničí – účast na zahraničních vědec-
kých a pedagogických akcích, práce ve výborech těchto akcí, cesty v rámci programů Evropské 
unie, cesty v rámci členství v řadě mezinárodních nevládních institucí a jejich výborech, přednáško-
vé pobyty, příprava nových publikací a nových spoluprací, výstavy, letní školy, krátkodobé studijní 
pobyty a doprovod studentů na exkurze. 
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Na škole a jejích součástech bylo rovněž přijato velké množství hostů, účastníků mezinárodních 
akcí, jazykových lektorů, návštěv v rámci existující i nově navazované spolupráce a účastníků 
přednáškových pobytů. 

 
10.4 Oblast zahraničních styků z hlediska Aktualizace 

Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2004 
Stejně jako každým rokem usilujeme o zlepšení a zjednodušení administrativních postupů (často 

směřují podmínky poskytovatelů finančních prostředků proti této snaze), zlepšení informovanosti, 
rozšíření možností výměn. K tomu sloužily především: 
– organizace Orientation Week v každém semestru pro přijíždějící studenty; 
– rozšiřování nabídky studijních míst v zahraničí pro studenty ČVUT, především v programu 

Socrates, Leonardo da Vinci a v rámci dvoustranných dohod s partnerskými univerzitami s ohle-
dem na předpokládanou změnu struktury programů mobility EU od roku 2007; 

– organizování akcí kulturního a sociálního charakteru v zájmu integrace zahraničních studentů do 
českého prostředí spolu s International Students Clubem; 

– aktivování databáze VVVS. Používání databáze na všech fakultách a součástech ČVUT pro úče-
ly zahraničních cest, zahraničních smluv a kontaktů;   

– nové webové stránky odboru na kvalitativně vyšší úrovni s vysokou vypovídací schopností 
a snadnou orientací v nich;  

– nabídka alespoň 8 jazykových kurzů pro studenty ČVUT, pořádaných rodilými mluvčími ve spo-
lupráci s ISC a kursů řečtiny a italštiny, vyučovaných učiteli;  

– uspořádání zvýšeného množství kurzů v rámci programu ATHENS, zvýšení počtu účastníků ze 
zahraničí i z ČVUT oproti roku 2003; 

– uspořádání 4 týdenního intenzivního kursu češtiny pro zahraniční studenty v rámci programu 
ERASMUS;  

– uspořádání 3 týdenního intenzivního kursu konverzační angličtiny s rodilými mluvčími z USA 
určeného mladým odborným asistentů a doktorandům;      

– návštěva delegace z University of Buenos Aires (dvoustranná dohoda podepsána v roce 2003) 
navštívila ČVUT. Při jednání byla domluvena výměna studentů i spolupráce v rámci programů 
EU – Alfa a ALBAN; 

– návštěva 20členné delegace taiwanských technických vysokých škol, která dohodla spolupráci 
v oblasti vědecko-technické i pedagogické, výměny studentů i akademických pracovníků. Na zá-
kladě této návštěvy byla podepsána výše zmíněná smlouva s National Chung Hsing University; 

– organizace 3. pražského veletrhu „Studovat ve Francii“ pro zájemce z českých středních a vyso-
kých škol v listopadu 2004 ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím v ČR. Vedle řady 
jednání s francouzskými partnery byla projednána rovněž dohoda o spolupráci s prestižními 
Ecole Centrale v Paříži, Lille, Lyonu a Nantes. Dohoda je v současné době u podpisu na 
zúčastněných školách. 
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11. Činnost fakult a dalších součástí 
11.1 Fakulta stavební 
11.1.1 Rozvoj v roce 2004 

V oblasti rozvoje se fakulta řídila zásadami svého aktualizovaného dlouhodobého záměru, zámě-
ru ČVUT a záměru MŠMT. V roce 2004 ukončili již studenti nově akreditovaných bakalářských 
programů první ročník a fakulta pokračovala v upřesňování koncepce a v realizaci nově strukturo-
vaného studia. Na podporu souvisejících aktivit bylo na fakultě řešeno 23 projektů v rámci 
rozvojových a transformačních programů MŠMT v celkovém objemu téměř 9 mil. Kč. V oblasti 
investiční, inovace pedagogické činnosti a rozvoje tvůrčí činnosti studentů je pozitivní stále se 
zvyšující úspěšnost v řešených projektech FRVŠ. V roce 2004 to bylo celkem 28 přijatých projektů 
s objemem 7,5 mil. Kč. Rovněž zapojování studentů do nejrůznějších vědecko-výzkumných aktivit 
fakulty má stále rostoucí tendenci.  

V oblasti vědecko-výzkumné lze konstatovat, že úspěšnost ve výběrových řízeních grantových 
agentur má stále rostoucí tendenci. Výstupy grantových úkolů byly přitom velmi dobře hodnoceny. 
Fakulta ukončila v roce 2004 řešení sedmi výzkumných záměrů a podílela se na dořešení dalších 
deseti výzkumných záměrů ostatních složek ČVUT.  

Fakulta zpracovala šest návrhů nových výzkumných záměrů na léta 2005 až 2011, z nichž bylo 
na základě vyhodnocení MŠMT přijato pět výzkumných záměrů. MŠMT rovněž přijalo návrh 
fakulty na zřízení výzkumného centra „Centrum integrovaného navrhování progresivních staveb-
ních konstrukcí“ od roku 2005 do roku 2009. Za pozitivní lze považovat i v uplynulém roce stále 
větší zapojování studentů magisterského a doktorského studia do řešitelských týmů a trvalé zvyšo-
vání úspěšnosti dokončení v doktorském studiu.  

Hlavní pozornost v oblasti stavebních činností byla příprava realizace projektu požárního zabez-
pečení všech budov. Spolu s řešením této závažné problematiky se budou rozšiřovat a zdokonalovat 
i bezpečnostní opatření k ochraně osob a majetku.  

V současné době se připravuje oprava prostorů občerstvení na fakultě, která umožní rozšířit 
stávající prostory a propojit klub zaměstnanců s prostorem občerstvení. Další významnou investicí, 
která se připravuje, je vybudování nových prostor ateliérů, výukových místností a prostor pro 
vyučující v prostorách stávajících atrií v budově „D“. Výhledově se fakulta připravuje na rekon-
strukci opláštění budov. Stávající opláštění je již na hranici životnosti a nevyhovuje současným 
požadavkům na tepelné izolace budov. 

Tyto dvě oblasti jsou prioritní pro další období rozvoje fakulty. Do užívání byla začátkem nové-
ho 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 2004 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 Hlavní výsledky v pedagogické oblasti v roce 2004 

V roce 2004 Fakulta stavební zajišťovala výuku:  
• v magisterských studijních oborech - Pozemní stavby a architektura, Pozemní stavby a kon-

strukce, Konstrukce a dopravní stavby, Konstrukce a materiál, Vodní hospodářství a vodní 
stavby, Podnikání a řízení ve stavebnictví, Management a ekonomika, Systémové inženýr-
ství ve stavebnictví a investiční výstavbě, Geodézie a kartografie, Inženýrství životního 
prostředí; 
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• 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, Kon-
strukce a dopravní stavby, Vodní hospodářství a vodní stavby, Geodézie a kartografie, 
Ekonomika a řízení stavebnictví, Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstav-
bě, Fyzikální a materiálové inženýrství, Matematika ve stavebním inženýrství; 

• v bakalářských studijních programech - Civil Engineering, Stavební inženýrství, Architektu-
ra a stavitelství; 

Fakulta rovněž uskutečňuje výuku studijního oboru Pozemní stavby a konstrukce v jazyce 
anglickém. Tento program navštěvovalo 34 zahraničních studentů, z toho 13 samoplátců a 24 stá-
žistů (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 – podrobnosti viz kap. 4. Strukturovaný systém je uplatněn i pro výuku 
v anglickém jazyce ve studijním programu Civil Engineering a Buildings and Environment. 

V akademickém roce 2003/04 byla vyplacena stipendia za vynikající studijní výsledky celkem 
573 studentům v celkové výši 3 492 950 Kč. V roce 2004 ukončilo studium s hodnocením 
„s vyznamenáním“ 25 studentů a byla jim udělena odměna v celkové výši 500 000 Kč. Sportovní 
stipendium v roce 2004 bylo přiznáno 3 studentům (v celkové částce 26 000 Kč). K výročí 17. 
listopadu udělil děkan 37 nejlepším studentům magisterských a bakalářských studijních programů 
mimořádné stipendium za vynikající studijní výsledky v celkové výši 187 000 Kč a 10 studentům 
doktorského studijního programu v celkové výši 50 000 Kč. 132 studentů získalo pochvalu za 
vzorné zpracování diplomové práce a bylo jim uděleno stipendium 132 000 Kč. 131 studentům bylo 
poskytnuto účelové stipendium jako příspěvek na náhradní ubytování ve výši 280 676 Kč, dále bylo 
poskytnuto 74 studentům stipendium jako příspěvek na zahraniční pobyty programu 
Socrates/Erasmus ve výši 872 400 Kč. 

Příspěvek ze stipendijního fondu pro doktorandy byl cca 1 060 000 Kč. V doktorském studiu 
byla v roce 2004 vyplacena stipendia ze státní dotace v celkové výši 25 019 983 Kč. Stipendium 
Domu zahraničních služeb ve výši 18 000 Kč bylo vyplaceno jednomu zahraničnímu doktorandovi. 
K výročí 17. listopadu udělil děkan 10 studentům doktorského studia mimořádné stipendium za 
vynikající výsledky v doktorském studiu v celkové výši 50 000 Kč. Stipendia z grantů byla dokto-
randům a aktivním studentům inženýrského studia vyplacena ve výši 4 738 387 Kč. Odměny 
studentským vědeckým silám byly v roce 2004 vyplaceny v celkové výši 473 200 Kč. 

V rámci mezivládních dohod bylo pro akademický rok 2004/05 zapsáno do studijních programů 
vyučovaných v češtině formou řádného studia 113 zahraničních studentů. V akademickém roce 
2004/05 studuje tedy celkem 6 446 studentů, z toho studentů magisterského studia je 3 167, studen-
tů bakalářského studia je 2 649 a studentů doktorského studia je celkem 630. Ke dni 31. 10. 2004 
mělo studium přerušeno 37 doktorandů, celkem 203 studentů. Počet studentů prezenčního studia na 
fakultě od roku 1990/91 s malými výkyvy neustále roste, oproti stavu např. z roku 1999/00 je to 
nárůst 1 106 studentů, ve srovnání s minulým akademickým rokem je nárůst o 39 studentů. Tento 
trend je zřejmě ovlivněn zájmem o studium zavedených oborů a dobrým uplatněním absolventů na 
trhu práce. 

V roce 2004 absolvovalo studium 696 studentů magisterského studia a 51 studentů doktorského. 
Ke studiu se v akademickém roce 2004/05 přihlásilo 3 262 uchazečů, k přijímacím zkouškám se 
dostavilo 2 696 zájemců. Vybraná skupina studentů (s vyznamenáním) nemusela absolvovat přijí-
mací zkoušky z matematiky a fyziky. Přijato bylo celkem 2 155 uchazečů. Do zimního semestru 
2004/05 se zapsalo celkově 1 608 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. 
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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 2004 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 soutě-
že studentů stavebních fakult, uskutečněné pod názvem Juniorstav 2004.  

 
11.1.3 Hlavní výsledky ve vědecké a výzkumné činnosti v roce 2004 

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. 

Fakulta udělila v roce 2004 v rámci této podpory během devíti měsíců v průměru 75 student-
ským vědeckým silám měsíční odměny ve výši 700 Kč.  

 
Tab. 11.1.3.1: Vyplacená státní stipendia a stipendia z grantů studentským vědeckým silám   

Rok 2004 Počet SVS Státní stipendium SV  
[Kč] 

Státní stipendia SVS 
celkem [Kč] 

Stipendia SVS 
z grantů [Kč] 

 Leden 76 709,00  53 900  0  

 Únor 75 700,00  52 500  0  

 Březen 76 709,00  53 900  3 000  

 Duben 75 709,00  53 200  0  

 Květen 74 700,00  51 800  25 000  

 Červen 75 719,00  53 900  106 000  

 Červenec  0,00    

 Srpen  0,00    

 Září  0,00   17 500  

 Říjen 71 700,00  49 700  49 700  

 Listopad 71 700,00  49 700  136 750  

 Prosinec 75 728,00  54 600  112 200  

 Průměry a součet 
 stipendií 75  473 200  450 150  

 
Doktorandům v prezenční formě studia bylo vypláceno měsíční stipendium po celý rok v prů-

měrné výši 6 400 Kč. Celkový počet doktorandů pobírajících stipendium se pohyboval mezi 282 až 
321 (průměrně 290), minimální vyplácené stipendium bylo 4 700 Kč, maximální 8 900 Kč. Celkem 
169 nejlépe hodnocených prezenčních doktorandů získalo navíc v prosinci 2004 mimořádné 
stipendium ve třech skupinách (7 000 Kč, 14 000 Kč a 21 000 Kč) podle výsledků hodnocení jejich 
studia. 
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Tab. 11.1.3.2: Vyplacená státní stipendia a stipendia z grantů prezenčním doktorandům 

Rok 2004 Počet doktorandů Státní stipendia 
[Kč] 

Průměrné státní stipendium 
[Kč] 

Stipendia 
z grantů [Kč] 

 Leden 284 1 564 000  5 507  0  

 Únor 282 1 552 200  5 504  166 500  

 Březen 321 2 055 100  6 402  18 000  

 Duben 314 2 006 100  6 389  538 736  

 Květen 312 1 993 700  6 390  224 541  

 Červen-červenec-srpen 310 5 943 100  19 171  627 160  

 Září 294 1 882 600  6 403  406 500  

 Říjen 304 1 945 600  6 400  715 400  

 Listopad 298 1 910 500  6 411  983 600  

 Prosinec 298 1 910 900  6 412  536 300  

 Mimořádná stipendia 169 2 230 083  13 196   

 Průměrný počet  
 stipendií a celkové  
 součty stipendií 

290 24 993 883   4 216 737  

 
Zahraničním doktorandům byla vyplácena stipendia ve výši 6 000 Kč měsíčně. 
 
Tab. 11.1.3.3: Vyplacená stipendia zahraničním doktorandům 

Rok 2004 Zahraniční doktorandi Stipendium     
[Kč] Průměrné stipendium [Kč]

 Leden    

 Únor    

 Březen    

 Duben    

 Květen    

 Červen    

 Červenec - srpen    

 Září    

 Říjen 1 6 000  6 000  

 Listopad 1 6 000  6 000  

 Prosinec 1 6 000  6 000  

 Součet vyplacených 
 stipendií   18 000   

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

2004 více jak 1 000 odkazů na publikace pracovníků fakulty. Z toho je 28 monografií, 18 skript, 17 
sborníků, 54 výzkumných zpráv, 29 kapitol v knihách, 102 přednášek, více jak 600 statí ve sborní-
cích a 222 článků v časopisech. 

Pracovníkům Fakulty stavební byla v roce 2004 udělena 1 Felberova medaile – (zlatá) a 2 Šolí-
novy medaile. 
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11.1.4 Zahraniční styky 
Fakulta má uzavřeny dohody o pedagogické a vědecko-výzkumné spolupráci s 35 školami 

z 15 zemí, převažují smlouvy s německými, britskými a americkými univerzitami. Uzavíraly se dále 
pak smlouvy s některými asijskými zeměmi a s Ruskou federací. V roce 2004 skončila platnost jed-
né časově omezené smlouvy, která nebyla prodloužena. Nově byly v roce 2004 vypracovány 
podklady pro uzavření smluv se stavebními fakultami ve Slovinsku, Chorvatsku, Francii, Polsku, 
Brazílii, Japonsku. U stávajících smluv se každoročně sleduje jejich plnění s tím, že každá smlouva 
má svého koordinátora. 

Oddělením ZS bylo zabezpečeno v roce 2004 723 výjezdů (meziroční nárůst 12 %) do 45 zemí, 
nejvíce na Slovensko (201 osob) a do Německa (105 osob). Přijato bylo celkem 356 zahraničních 
návštěvníků (pro všechny tyto hosty bylo zabezpečeno ubytování, a pro 54 i stravné), vedení fakulty 
přijalo 6 delegací. Výjezdy pracovníků fakulty byly v naprosto převažující míře hrazeny ze získa-
ných grantových prostředků. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

výjezdy pracovníků 452 480 482 576 583 642 723 

přijetí hostů 267 281 303 265 396 321 356 

výjezdy studentů 
(SOCRATES)  25 36 65 76 113 118 

 
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 51 stavebních fakult z 24 zemí Evropy, Kanady 
a USA. Podle statutu AECEF sídlí její sekretariát na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Pracovníci 
Fakulty stavební nadále zastávají ve vedení AECEF významné funkce - prof. Ing. Jiří Witzany, 
DrSc., je prezidentem AECEF, prof. Ing. Josef Macháček, DrSc., je členem předsednictva Asociace 
a doc. Ing. Jiří Váška,CSc., vykonává funkci generálního sekretáře. 

Hlavní činnost Asociace byla v roce 2004 zaměřena na pokračování projektu EUCEET (Europe-
an Civil Enginering Education and Training), který je součástí programu SOCRATES/ERASMUS 
a na přípravu pokračování projektu zaměřeného na implementaci jeho výsledků. 

Činnost Asociace zahrnuje rovněž pravidelné vydávání informačního bulletinu (AECEF News-
letter). Podpora Asociace bude pro fakultu jednou ze základních priorit i v příštím období. 
Program ERASMUS 

Stavební fakulta má v současné době uzavřeno 49 bilaterálních dohod na vyslání 130 studentů na 
celkový počet 650 studentoměsíců. Pokud jde o jazykové oblasti, 52 míst je v anglicky mluvících 
zemích (včetně Holandska, Dánska a Skandinávie, kde je výuka také v angličtině), 24 ve Francii, 
8 v Itálii, 4 v Portugalsku, 4 ve Španělsku a 44 v Německu a Rakousku. I když se počet dohod po-
někud zvýšil (byly uzavřeny nové dohody s Ljublanou, Záhřebem), zvláště v anglicky mluvících 
zemích máme stále výrazný nedostatek míst, zvláště pro studijní obory A, C a částečně i pro ekono-
mické obory, i když zde se situace v poslední době mění k lepšímu. Vysílání doktorandů na studijní 
pobyty v rámci programu ERASMUS přináší další problémy vzhledem k nutnosti zajistit jejich ve-
dení v průběhu studijního pobytu hostitelským pracovištěm. 

V roce 2004 byly připraveny a také realizovány výjezdy 118 studentů a doktorandů, jak v rámci 
fakultních, tak rektorátních dohod. Přesto některé uzavřené dohody zůstaly neobsazeny, hlavně z ja-
zykových důvodů (Portugalsko) a dále se pak vyskytly problémy pro některé obory (zvláště A 
a ekonomické obory), kde 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 
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podmínky, kdy příspěvek z programu ERASMUS je pouze 500 €, což zdaleka nepokrývá ani mini-
mální náklady na pobyt.  

Pro rok 2005 je reálný předpoklad uzavření dalších 4–5 smluv s partnerskými univerzitami nebo 
fakultními pracovišti (Francie, Mexiko, Rusko, Brazilie, Holandsko).  

Na fakultě probíhají rovněž aktivity mezinárodní spolupráce s výměnnými pobyty studentů 
v prestižních firmách prostřednictvím programu LEONARDO a v roce 2004 byla obnovena spolu-
práce s polským partnerem v rámci programu CEEPUS. 
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11.2 Fakulta strojní 
11.2.1 Koncepce a rozvoj fakulty 

Koncepce fakulty a její rozvojové programy vycházejí z aktualizovaných dlouhodobých záměrů 
Fakulty strojní ČVUT v Praze, MŠMT ČR a z volebního programu vedení fakulty realizovaného od 
1. 2. 2003. 

Hlavní prioritou je zvyšování kvality pedagogické i výzkumné činnosti a důsledné propojování 
těchto dvou základních činností fakulty. Snahou je do činností fakulty zapojit všechny zaměstnance 
a dle možností i studenty – zvláště doktorského a magisterského studia. 

Fakulta je fakultou technické univerzity, a proto mezi její priority patří propojení její činnosti 
s praxí, rozšiřování počtu aktivních smluv s podniky a směřování výsledků výzkumné činnosti do 
realizace v praxi. Neopominutelné zastoupení musí mít i základní výzkum. Na podporu výzkumu 
jsou využívány prostředky z výzkumných záměrů (fakulta dosáhla 50% úspěšnosti), z výzkumných 
center (úspěšnost 100%) a z grantů GAČR, MPO, GAAV. Z dalších poskytovatelů jsou to i granty 
mezinárodní se zdůrazněním 5. RP a 6. RP. Diverzifikované financování je jedním ze základních 
trendů fakulty.  

V uplynulém roce oslavila fakulta 140. výročí své existence. V rámci dlouhodobé koncepce bylo 
toto výročí využito k zvýraznění a propagaci fakulty a k zdůraznění významu technického vysokého 
školství. Proběhlo slavnostní veřejné zasedání vědecké rady za přítomnosti rektorů českých vyso-
kých škol, děkanů strojních fakult českých i zahraničních vysokých škol, se kterými fakulta spolu-
pracuje, čelných představitelů státní a místní samosprávy i podnikové sféry. Mezinárodní konferen-
ce i mezinárodní workshop byly velmi dobře obsazeny a přispěly k řešení otázek – úloha strojních 
fakult ve sjednocené Evropě a otázek transferu technologií. S oslavami byl spojen i kulturní 
program. 

Pro činnost fakulty jsou důležité zpětné vazby, které ověřují činnost fakulty. Je využívána anketa 
studentů, evaluace akademických pracovníků i diskuse s představiteli průmyslu. Podněty z těchto 
akcí jsou převáděny do života fakulty. V uplynulém roce proběhlo výběrové řízení na místa všech 
vedoucích ústavů. V souvislosti s tímto řízením byl zpracován střednědobý výhled personálního 
složení i odborné činnosti jednotlivých ústavů. Tyto materiály se staly součástí koncepce fakulty. 

Fakulta postupně přichází na strukturované studium v modelu 4 + 2 + 3. Předpokládáme, že 
možnost získání bakalářského diplomu umožní zvýšit kvalitu magisterského studia. V něm budou 
získávat diplomy jen opravdu kvalitní studenti. Fakulta se přednostně zaměřuje na magisterské 
a doktorské studium. 

Demografická křivka, počet strojních fakult v ČR, ukončení vojenské služby i obtížnost studia 
způsobují rostoucí obtíže se získáváním nových studentů. Fakulta se snaží těmto negativním vlivům 
čelit. Vedení fakulty ve spolupráci se studenty zvyšuje aktivity v propagaci fakulty na středních 
školách. Posílením těchto aktivit je i detašované pracoviště v Sezimově Ústí. Fakulta přikládá velký 
význam mezinárodním stykům, a to jak oboustranné mobilitě studentů a akademických pracovníků, 
tak i společným projektům. Zvyšuje se důraz na absolvování části studia na zahraniční univerzitě. 
Kromě využívání mobility v rámci EU pokračuje perspektivní výměna se státy jihovýchodní Asie 
i USA. Velmi cenná je aktivní účast pracovníků fakulty i studentů doktorského studia na meziná-
rodních konferencích. 

Trvalá pozornost je věnována personální politice, a to s důrazem jednak na garanci akreditace 
studijních programů a habilitačních a profesorských řízení, jednak na kontinuitu rozvoje, tj. nutnosti 
dostatku mladých perspektivních pracovníků. Klademe důraz a podporujeme habilitace a profesury 
mladších pracovníků z fakulty a pracovníků z praxe. Získávání mladých perspektivních pracovníků, 
převážně z řad doktorandů, napomáhá možnost jejich uplatnění ve výzkumných centrech a výzkum-
ných záměrech. Atraktivní je pro ně zajímavá práce v dobře vybavených laboratořích (dostatečné 
investice do vybavení laboratoří jsou stále problémem) a kolegiální akademické prostředí. 
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Fakulta intenzivně spolupracuje při tvorbě generelu ČVUT a řeší generel fakulty. Klade hlavní 
důraz na revitalizaci objektů na Karlově náměstí. Má schválený projekt na dokončení revitalizace 
objektu v Horské ulici, připravuje plán revitalizace halových laboratoří v Dejvicích. Problémem 
zůstávají finanční prostředky. Do budoucna je třeba pečlivě rozvažovat o využití dostupných pro-
středků na nutné údržby (zvláště z pohledu bezpečnosti práce), rekonstrukce a vybavení laboratoří. 
Prostředky, které jsou k dispozici, nestačí ani na nejnutnější akce.  

Součásti života fakulty byly a budou sportovní a společenské akce, které významně přispívají 
k budování příznivého akademického klimatu.  

 
11.2.2 Hlavní výsledky v pedagogické oblasti v roce 2004  

Fakulta strojní zajišťovala v roce 2004 studium v magisterském studijním 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 byl také vyučován v prvních třech ročnících v anglickém jazyce. Studijní plány 1. a 2. 
ročníku bakalářského a magisterského programu jsou společné. 

Pokračovala výuka prvního ročníku v detašovaném pracovišti v Sezimově Ústí. V Jihočeském 
kraji, kde je významně rozvinuta strojní výroba, nepůsobí dosud žádná strojní fakulta. Z toho důvo-
du představitelé regionu a Centra odborné přípravy iniciovali vznik tohoto pracoviště a nadále 
podporují jeho rozvoj. To má nesporně vliv na dostupnost vzdělání a vzdělanostní strukturu v re-
gionu. 

Na základě vyhodnocení výsledků prvního roku existence dislokovaného pracoviště v Sezimově 
Ústí je možno konstatovat, že procentuální úspěšnost studia v prvním ročníku je větší než v Praze. 
Důvod spatřujeme ve skutečnosti, že byly studentům vytvořeny optimální materiální i studijní pod-
mínky a výuka probíhá v malých skupinách. 

Přijímací řízení s uchazeči o studium pro akademický rok 2004/05 bylo zahájeno zveřejněním 
podmínek pro přijetí ke studiu ve studijních programech organizovaných na fakultě. Tyto podmínky 
platily pro celé přijímací řízení 2004/05 (tj. pro řádné termíny i pro obě kola mimořádných termínů 
přijímacího řízení). Podmínky přijímacího řízení byly v souladu s pokyny rektora zpřísněny. Ostatní 
strojní fakulty postupovaly opačně. To se projevilo na počtu přijatých studentů. 

 
Tab. 11.2.2.1: Celkové výsledky v přijímání uchazečů ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze 

pro akademický rok 2004/05 
(v jednotlivých sloupcích jsou uvedeny údaje pro magisterský a bakalářský studijní program 
a údaje celkové) 

Podáno přihlášek 1 632   897 2 529 

Přijato přihlášek * 1 615   888 2 503 

Stanoveno absolvování písemných přijímacích zkoušek 1 132   679 1 811 

K vykonání písemných přijímacích zkoušek se dostavilo   866   531 1 397 

Písemné přijímací zkoušky absolvovalo úspěšně   654   376 1 030 

Vykonání písemných přijímacích zkoušek prominuto   483   209 692 

K zápisu pozváno 1 137   585 1 722 

K zápisu se dostavilo   831   353 1 184 

Zapsáno   831   353 1 184 

* Některé přihlášky byly vyřazeny z formálních důvodů.  
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11.2.3 Hlavní výsledky ve vědecké a výzkumné činnosti v roce 2004  
V posledních letech je výzkum a vývoj na naší fakultě zaměřen především do oblastí souvisejí-

cích s projekty v rámci institucionální podpory výzkumu – programu výzkumných záměrů MŠMT, 
dále oblastí souvisejících s účelovým financováním v rámci programu výzkumných center MŠMT, 
oblastí badatelského výzkumu v rámci programů GA ČR a GA AV a oblastí souvisejících s pro-
jekty výzkumu a vývoje v rámci programů MPO. Podpora projektů uvedených programů výzkumu 
a vývoje tvoří v rozpočtu Fakulty strojní přibližně 1/3 finančních prostředků, se kterými fakulta dis-
ponuje. Významné výsledky výzkumu v roce 2004 jsou zřejmé zejména v oblasti aplikovaného 
výzkumu.  

V programu výzkumných center byla fakulta v letech 2000 až 2004 nositelem 2 projektů. 
Výzkumný program „Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii“ 
(VCSVTT) byl rozdělen do 7 hlavních projektů: 

• Zdokonalování měřicích metod vlastností obráběcích strojů. 
• Obráběcí stroje se zvýšenou a vysokou dynamikou. 
• Zvyšování spolehlivosti a pohotovosti výrobních strojů. 
• Výzkum vysoce výkonných a ekologických způsobů obrábění. 
• Využití laseru v obráběcích strojích.  
• Automatické manipulace v technologických pracovištích a ve výrobních systémech. 
• Pětiosé frézování (včetně vysokorychlostního). 

Za nejvýznamnější výsledek v roce 2004 lze považovat dokončení výroby, kompletace a uvedení 
do provozu experimentálního stroje LM-2 a akreditace zkušebny „Zkušební laboratoř VS SVTT“. 

U Výzkumného centra automobilů a spalovacích motorů Josefa Božka bylo v roce 2004 ře-
šení soustředěno na:  

• Nové koncepce a optimalizace existujících pístových motorů pro vozidla i energetiku.  
• Nová a optimalizovaná řešení hnacích agregátů automobilů i primárních zdrojů mechanické 

energie pro energetiku.  
• Nová a optimalizovaná řešení vozidel.  
• Tyto hlavní etapy se podařilo splnit díky aplikaci výstupů z dílčích specificky zaměřených 

částí projektu: 
• Nové mechatronické prvky v konstrukci vozidel a motorů. 
• Aplikace mikroelektroniky na řízení vozidel a motorů. 
• Nové koncepce a optimalizace existujících elektropohonů pro pohon vozidel a jejich apli-

kace. 
V rámci řešení projektu bylo dosaženo řady realizačních výstupů jak z hlediska nových koncep-

cí, tak nových konstrukcí v části motorů a vozidla jako celku a ve vývoji simulačních programů. 
V rámci řešení výzkumných záměrů bylo dosaženo celé řady významných výsledků. Při řešení 

projektu „Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství“ (řešitel prof. Ing. J. 
Talácko, CSc.) byl navržen a uveden do provozu manipulátor s paralelní kinematikou, vystavený na 
MSV v Brně. Manipulátor představuje novou koncepci integrovaného hydraulického pohonu se tře-
mi stupni volnosti a podařilo se dosáhnout rozměrného pracovního prostoru bez singulárních bodů. 

U projektu „Zvyšování účinnosti energetických strojů a zařízení a snižování ekologických 
dopadů“ (prof. Ing. V. Petr, DrSc.) lze mezi nevýznamnější výsledky v roce 2004 zařadit výzkum 
spalování biomasy, elektrického náboje kapek v parních turbínách, chování tekutého ledu pro aku-
mulaci chladu, aerace a oxygenace vodních nádrží, obtékání budov a urbanistických celků, proudění 
v turbínových lopatkových mřížích. 

U výzkumného záměru „Aplikovaná matematika v technických vědách“ (prof. RNDr. K. 
Kozel, DrSc.) byly vyvinuty nové metody numerického řešení turbulentního proudění užitím 
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moderních schémat typu ENO – WENO. Metody byly aplikovány při řešení proudění ve vnější 
a vnitřní aerodynamice.  

Při řešení projektu „Technika prostředí budov“ (doc. Ing. R. Nový, CSc.) byl v části zaměřené 
na problematiku ochrany ovzduší dokončen výzkum vlivu objemu průmyslového filtru s pulzní 
regenerací na účinnost regenerace. 

U výzkumného záměru „Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství“ 
(prof. Ing. S. Konvičková, CSc.) byly získány cenné výsledky v oblasti biomechaniky svalově-
kosterního systému a jeho náhrady, biomechaniky kardiovaskulárního systému a jeho náhrady, vý-
zkumu tkání a orgánových struktur a v oblasti biomateriálového inženýrství. 

 
11.2.4 Zahraniční styky v roce 2004  

Oblast zahraničních styků Fakulty strojní tvoří jednu organickou a nedílnou součást jejích akti-
vit. 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, seminářích a obhajo-
bách, hlavně na Slovensku, v Německu, Polsku, Velké Británii. Přijetí do EU vede k dalšímu 
rozšíření zahraničních styků. Mimo státy EU jsou to zejména USA a Japonsko. Ze strany vedení 
fakulty je zásadně na zahraničních konferencích vyžadována aktivní účast (přednesení příspěvků, 
prezentace).   

U studentů, ale rovněž i doktorandů a pedagogů vedle tradiční báze mezivládních dohod je to 
stále se rozšiřující spolupráce na základě projektů EU (Socrates/Erasmus, 6. RP EU, ATHENS 
apod.), dále např. CEEPUS – Central European Exchange Program For University Studies. Další 
oblastí je realizace dvoustranných smluv mezi Fakultou strojní ČVUT a partnerskými zahraničními 
univerzitami (fakultami, ústavy – např. Strojnícka fakulta STU Bratislava, TU Varšava, ITB 
Bandung v Indonézii či University of Glasgow) a realizace smluv celouniverzitních. 

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 naplňuje oddělení zahraničních styků prostřednictvím 
vlastních webových stránek a dále např. organizací informativních schůzek a besed se studenty, 
kteří absolvovali zahraniční studijní pobyty. 

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. 10). Hlavní zájem u výjez-
dů se koncentruje na anglicky a německy mluvící teritoria. 

Zahraniční styky mimo země EU se vedle smluv a spolupráce zaměřují na rozvoj vztahů 
s vybranými ruskými či mimoevropskými univerzitami a institucemi, mezi které patří např. JINR 
Dubna či univerzity v Indonézii. Pro ilustraci: na Institut Teknologi Bandung „odstudovalo“ v roce 
2004 celkem 8 studentů Fakulty strojní úhrnem 56,5 měsíců. Významná a oboustranně přínosná je 
také spolupráce s mezinárodním vědeckým centrem CERN v Ženevě, kam krátkodobě vyjeli 
jednorázově 2 studenti a vícekrát 1 doktorand a 6 pracovníků příslušných ústavů FS. 

Celá řada oboustranně prospěšných kontaktů probíhá rovněž na neformální bázi, a to hlavně 
s pracovišti v sousedních zemích. 
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11.3 Fakulta elektrotechnická 
11.3.1 Rozvoj v roce 2004 

Rozvoji fakulty je tradičně věnována velká pozornost. Činnost na úseku rozvoje spadala do 
následujících vzájemně provázaných oblastí. Pro oblast pedagogiky je důležité, že ve strukturova-
ných programech je, ve srovnání s dobíhajícími programy, výrazně posílena projektová výuka. Tato 
výuka zajistí, že studenti budou mít nejen příslušný objem znalostí teoretických a praktických, ale 
také se je naučí vhodně aplikovat.  

Na FEL je průběžně dbáno o vysokou kvalitu webových stránek, a to jak stránek fakulty, tak 
stránek kateder. 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. 

Pro stanovení rozpočtů kateder bylo užito „Pravidel pro rozdělování finančních prostředků na 
ČVUT FEL”, která určují způsob rozdělení investičních a neinvestičních prostředků na katedry for-
mou objednávky fakulty. Pro zjišťování výkonů kateder bylo využito informačního sytému fakulty, 
komponenty studium a komponenty věda, výzkum, zahraniční styky. 

V roce 2004 bylo na FEL řešeno celkem 14 rozvojových a transformačních projektů, z toho 10 
projektů, které jsou plánovány jako víceleté a byly zahájeny v roce 2004. Celkový finanční objem 
řešených projektů byl 11 754 tis. Kč ve skladbě 8 689 tis. neinvestičních prostředků a 3 065 kapitá-
lových finančních prostředků. 

Významným přínosem k prostorové vybavenosti fakulty bylo dokončení rekonstrukce a předání 
do užívání FEL budovy G na Karlově náměstí. Tím bylo 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, přispěje alespoň ke zlepšení situace. 

Dalším významným přínosem k prostorové vybavenosti fakulty bylo vybudování dvou počítačo-
vých učeben v prostoru halových laboratoří, určených pro výuku katedry počítačů. Tato katedra je 
jednou z těch, které mají největší nedostatek prostorové vybavenosti. Uvedené učebny byly vybudo-
vány s významnou sponzorskou pomocí ČEZ – Duhová energie. 

Stejně jako v minulých letech, probíhala i v roce 2004 systematická údržba a modernizace fa-
kulty. Pozornost byla také věnována přístupovému a bezpečnostnímu systému. V objektech FEL na 
Karlově náměstí byl realizován systém přístupových karet tak, že v současné době již funguje 
přístup do budovy E a budovy G na zaměstnanecké karty.  

 
11.3.2  Hlavní výsledky v pedagogické oblasti v roce 2004 

V akademickém roce 2003/04 nastoupili nově přijatí studenti do strukturovaného bakalářského 
programu B2612 Elektrotechnika a informatika. Zbývající studenti studovali v dobíhajících bakalář-
ských a magisterských programech. V akademickém roce 2004/05 postoupilo strukturované stu-
dium do druhého roku. První rok studia magisterského programu M2612 Elektrotechnika a informa-
tika byl otevřen v oboru výpočetní technika. Počty přijatých studentů a studujících ve strukturova-
ných programech a programech dobíhajících jsou obsaženy v následujících tabulkách: 

 
Tab. 11.3.2.1: Výsledky přijímacích zkoušek 

Prezenční forma studia / kombinovaná forma studia 

Ak. rok  Přihlášeno 
celkem 

Prominuté 
přijímací 
zkoušky 

Přijímací 
zkoušku 
složilo 

Přijímací 
zkoušku 
nesložilo 

Přijato na 
odvolání 

Zapsáno 
 

2004/05 3 036/438 1 047/84 1 222/139 271/97 0/0 1 477/280 
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Tab. 11.3.2.2: Počty studentů elektrotechnické fakulty po programech a formách studia v akade-
mickém roce 2004/05  

Program F počet ČR cizinci samoplátci 

B2612 K 487 468 19 0 

B2612 P 2 753 2 467 286 15 

M2612 K 129 126 3 0 

M2612 P 2 235 2 064 171 3 

N2612 K 42 40 2 0 

N2612 P 173 155 18 4 

P2612 K 143 137 6 1 

P2612 P 564 523 41 3 

 
Podle údaje z Matriky studentů ke dni 31. 12. 2004 promovalo v roce 2004 v bakalářském pro-

gramu 2612 celkem 76 absolventů, v magisterském programu 2612 celkem 466 absolventů, v nava-
zujícím programu 2612 celkem 42 absolventů, v doktorském programu celkem 41 absolventů. 

 
11.3.3 Hlavní výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti v roce 2004 

Mezi hlavní výsledky vědecko-výzkumné činnosti v roce 2004 patřilo úspěšné završení práce na 
řešení problematiky výzkumných záměrů a výzkumných center. Pracovníci fakulty byli autory více 
než osmdesáti článků v časopisech excerpovaných SCI (Science Citation Index), více než stopade-
sáti příspěvků na prestižních konferencích a více než tisíce příspěvků na konferencích ostatních, 
dvou zahraničních patentů. Další originální řešení byla přihlášena k ochraně. Systém ovládání 
počítače prostřednictvím pohybu očí získal prestižní cenu „Česká hlava“. 
 
11.3.4 Zahraniční styky v roce 2004 

Značný rozsah mezinárodních aktivit fakulty se opět podařilo v roce 2004 rozšířit. Těžiště 
mezinárodní spolupráce bylo 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 exkurze. Celkem se v roce 2004 
uskutečnilo 1 271 výjezdů zaměstnanců a studentů, takže pozitivní trend předchozích let (652 v ro-
ce 1998, 669 v roce 1999, 738 v roce 2000, 820 v roce 2001, 915 v roce 2002, 1 013 v roce 2003) 
byl zachován, na rozdíl od předcházejících let díky zvýšenému počtu výjezdů zaměstnanců i studen-
tů. Celkový přehled o počtech a kategoriích výjezdů zaměstnanců fakulty uvádí následující tabulka. 
Je v ní zřetelná převaha krátkodobých výjezdů nad dlouhodobými. Jedním z dosud nevyužívaných 
způsobů, jak zvýšit podíl dlouhodobých pobytů v zahraničí, je využívání tvůrčího volna akade-
mických pracovníků. 
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Tab. 11.3.4.1: Výjezdy zaměstnanců 

Kongresy, konference, semináře, letní školy 444 

Spolupráce, jednání, návštěvy, přednáškové pobyty 203 

Krátkodobé výjezdy CEEPUS, AKTION, KONTAKT 21 

Projekty EC 125 

SOCRATES/EURASMUS 12 

Dlouhodobé pobyty (delší než měsíc) 5 

Zasedání programových výborů 39 

Veletrhy, výstavy, doprovod studentů 32 

Ostatní výjezdy 36 

Celkem 917 
  
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 
přijato13 zahraničních návštěv. Fakulta zajišťovala ubytování pro 463 přijatých hostů a 915 účast-
níků mezinárodních akcí. 

 
Tab. 11.3.4.2: Přijetí hostů 

Přednášky, semináře, letní školy 297 

Reciproční hosté, spolupráce 49 

CEEPUS 22 

Dlouhodobé pobyty 8 

Evropské projekty 62 

SOCRATES/EURASMUS, KONTAKT 26 

Celkem 464 

 
Výjezdy studentů na všechny typy akcí, včetně programu CEEPUS, jsou přehledně uvedeny v ta-

bulce 11.3.4.3. Potěšitelný je trend vyššího počtu výjezdů studentů na konference a semináře. 
 

Tab. 11.3.4.3: Výjezdy studentů 

Konference, semináře 275 

Krátkodobé výjezdy 67 

Dlouhodobé pobyty (delší než měsíc) 12 

Celkem 354 
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11.4 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
11.4.1 Rozvoj v roce 2004 

Rok 2004 byl z hlediska dalšího vývoje fakulty mimořádně důležitý. Přechodem na strukturova-
né studium se fakultě otevřela možnost dalšího rozšíření palety nabídek studia, zejména v bakalář-
ském stupni, což fakulta také ihned využila. Jedním z příkladů bylo získání akreditace pro nová 
zaměření Praktická informatika a Radiologická fyzika. To bylo odrazem nejen společenské 
poptávky (Ministerstvo zdravotnictví), ale rovněž motivováno snahou poskytnout mladým lidem 
velice atraktivní obory studia s cílem zvýšit zájem o studium na fakultě i mezi těmi, kteří by si 
považovali za čest na FJFI studovat, ale protože nespatřují svoji budoucnost ve vědeckém bádání, 
zaklepat na bránu fakulty se většinou neodhodlají. Navzdory těmto aktivitám bohužel došlo 
k celkovému mírnému meziročnímu poklesu počtu studentů. Je však třeba zdůraznit, že jedním 
z prioritních cílů fakulty nadále zůstává výchova odpovídajícího počtu studentů v těch nejnáročněj-
ších 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. 

S koncem roku 2004 také definitivně skončilo financování stávajících výzkumných záměrů 
i výzkumných center. V průběhu tohoto roku bylo tedy třeba pečlivě připravit nové projekty jak pro 
nové výzkumné záměry (VZ), tak i výzkumná centra (VC) typu A (základní výzkum) i B (apliko-
vaný výzkum). Hladinu jen obtížně zakrývané všeobecné nervozity vzdouvala tradiční absence 
jasných kritérií, podle kterých by bylo třeba projekty co nejzodpovědněji připravit. V případě VZ 
bylo celkem jasné, že bude výběrové řízení vyhlášeno. Situace s VC se však ukázala mnohem 
komplikovanější. Do poslední chvíle např. nebylo jasné, zdali bude výběrové řízení pro VC typu A 
vůbec vyhlášeno. U VC typu B se zase požadovala finanční spoluúčast podnikatelské sféry (v na-
šich zeměpisných šířkách a charakteru výzkumu na fakultě požadavek jen velmi nepravděpodobně 
realizovatelný). Pravidla spojená s výší úvazků pak celkem elegantně znemožnila zapojení jednoho 
a téhož badatele jak do VZ, tak i VC. Bylo tedy třeba vše velice pečlivě zvažovat. Případný 
neúspěch mohl mít fatální důsledky.  

Po obsáhlých diskusích fakulta rozhodla podat celkem 5 projektů na výzkumné záměry, kam se 
soustředila většina dostupné výzkumné kapacity pracovníků fakulty. Pouze několik jednotlivců 
vydrželo hru nervů a odvážilo se připojit k velice riskantním projektům VC předkládaným např. 
ústavy AV ČR. Jejich situace byla na přelomu roku stále nejasná. 

Fakultě se nakonec podařilo získat financování na 3 z 5 podaných projektů na VZ. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o téměř dvojnásobný objem získaných finančních prostředků, než kolik bylo 
na VZ získáno v minulém období, lze to považovat za velký úspěch, který byl kýženou náplastí na 
propad státní dotace způsobený snížením počtu studentů. 

Průběžně rovněž pokračovalo zvyšování odborné kvalifikace pracovníků fakulty habilitačními 
a profesorskými jmenovacími řízeními. V roce 2004 bylo zahájeno či dokončeno 7 jmenovacích ří-
zení profesorem a 8 habilitační řízení.  

Na fakultě se v tomto roce také konaly volby jak do AS FJFI, tak i do AS ČVUT. Lze konstato-
vat, že zájem pracovníků fakulty o práci v těchto statutárních orgánech vykazuje nepřímou 
úměrnost na době, která uplynula od jejich zřízení. Volební listina však nakonec obsahovala 
potřebný počet kandidátů a účast voličů byla dostatečná k tomu, aby byli noví senátoři řádně 
potvrzeni hned v prvním kole voleb. 

V oblasti výstavby a dislokace bylo dosaženo několika významných mezníků. Pro potřeby 
fakulty byla ze strany MFF UK úspěšně realizována kompletní rekonstrukce prostoru bývalé haly 
těžkých laboratoří v Tróji. Paralelně s těmito aktivitami probíhala intenzívní jednání s vedením 
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MFF UK o konkretizaci představy finálního dislokačního uspořádání součástí fakulty, které 
zůstanou v Tróji. Jedná se o celou katedru jaderných reaktorů a část katedry fyzikální elektroniky. 
Lze konstatovat, že vedení MFF UK již zřejmě vyčerpalo studnici své, v minulosti celkem hojně 
demonstrované, vstřícnosti a ke konci roku vyvinulo na fakultu nekompromisní tlak k urychlení 
procesu uvolňování prostor v katedrovém objektu v Tróji, v jehož důsledku bylo třeba modifikovat 
již připravené dislokační plány na obou katedrách.  

V budově v Trojanově ulici byly rekonstruovány další prostory pro potřeby katedry fyzikální 
elektroniky a provedena úprava vestibulu. V budově v Břehové ulici pak došlo za přítomnosti 
rektora k slavnostnímu otevření nově zastřešeného atria, zejména pro potřeby studentů. Všechny ty-
to úpravy jsou tajemníkem s mimořádnou pečlivostí koordinovány tak, aby jejich výslednice kulmi-
novala v roce 2005 u příležitosti nadcházejících oslav 50. výročí od založení fakulty.  

 
11.4.2 Hlavní výsledky v pedagogické oblasti v roce 2004 

V roce 2004 byly otevřeny následující studijní programy: 
– bakalářský - Aplikace přírodních věd, 
– magisterský - Aplikace přírodních věd, 
– magisterský navazující - Aplikace přírodních věd, 
– doktorský - Aplikace přírodních věd. 
Počet přihlášených uchazečů na fakultu se oproti roku 2003 snížil z 1 057 na 866. Počet nově za-

psaných studentů se ve srovnání s rokem 2003 též snížil (356 místo 446) a celkový počet studentů 
fakulty klesl (1 398 oproti 1 435). Tento výsledný pokles celkového počtu studentů na fakultě je tře-
ba považovat za neúspěch, příští rok ukáže, šlo-li pouze o fluktuaci. Fakulta se rozhodla zachovat 
přijímací zkoušky i přesto, že tento moment může odradit některé uchazeče. 

Rok 2004 byl opět úspěšný z hlediska přijímacího řízení do doktorského studijního programu. 
Ve dvou nástupních termínech (1. 3. a 1. 10.) bylo přijato celkem 66 nových doktorandů v pre-
zenční formě studia a 10 v kombinované formě, což je nárůst (k 31. 10. 2004) o 9 studentů ve 
srovnání s rokem 2003. Bohužel malý počet úspěšných absolventů je přetrvávající problém doktor-
ského studia.   

Veletrh pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS’04 v Brně patřil jako každoročně k nejvý-
znamnější akci pro propagaci studia na fakultě. FJFI se zúčastnila též veletrhu pomaturitního vzdě-
lávání AKADÉMIA’04 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 spolu-
práce se středními školami. Vysokou úroveň má zejména každoročně pořádaný cyklus přednášek 
pro středoškoláky k jejich přípravě na přijímací zkoušky z matematiky a fyziky na vysokou školu. 
Tento kurz je zdarma a je součástí propagace fakulty. Kromě těchto přednášek byl, jak už je ostatně 
tradicí, zorganizován Fyzikální týden pro nadané středoškoláky. Zájem o tuto akci převýšil kapa-
citní možnosti fakulty. Ohlas je mezi středoškolskými studenty velmi pozitivní.  

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 zra-
kově postižené. 

Ústav makromolekulární chemie požádal FJFI o podání žádosti o akreditaci rozšíření akreditova-
ného studijního programu Aplikace přírodních věd na ústav. Materiály byly předány na rektorát 
ČVUT k dalšímu řízení. 
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11.4.3 Hlavní výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti v roce 2004 
Vědecká činnost fakulty v roce 2004 spočívala vzhledem k omezeným prostředkům fakulty ze 

státní dotace (jak je v poslední době pravidlem) v řešení grantových projektů získaných z různých 
grantových agentur. Celková částka na resortních i vnějších grantech včetně zahraničních (mimo 
výzkumné záměry) činila téměř 39 milionů Kč (což je zvýšení o cca 6 milionů vůči roku 2003). 
Opět však nastal pokles podílu projektů GA ČR na cca 6,9 milionů (z 8,6 milionů v roce 2003, resp. 
9,7 milionů v roce 2002). Je vidět, že kapacity vědeckých pracovníků se soustřeďují na řešení vý-
zkumných záměrů. Úspěšně proběhly oponentury některých grantových projektů.  

Fakulta v roce 2004 řešila a koordinovala 5 výzkumných záměrů, na dalších šesti výzkumných 
záměrech ČVUT participuje. Finanční objem na výzkumné záměry v roce 2004 byl cca 31 mil. Kč. 
Výzkumné záměry se jeví jako významný přínos pro vědeckou činnost fakulty, neboť se snížila zá-
vislost vědecké činnosti na získaných grantech. Rok 2004 byl ve znamení přípravy návrhů projektů 
nových výzkumných záměrů řešených od roku 2005. Dle předběžných výsledků byla fakulta 
úspěšná u 3 návrhů (zařazeny do kategorie hodnocení B), 2 návrhy byly zařazeny do kategorie C 
bez finanční podpory.   

I v roce 2004 pokračovala účast fakulty v celostátním Výzkumném centru laserového plazmatu 
(nositel – Fyzikální ústav AV ČR). 

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

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

FJFI byla v roce 2004 organizátorem nebo spoluorganizátorem (nebo pracovníci fakulty byli 
v organizačním či programovém výboru) celkem 18 konferencí a seminářů. Jejich výčet lze nalézt 
v kapitole 12.1 

 
11.4.4 Zahraniční styky v roce 2004 

Spolupráce se zahraničními partnery probíhá jak v oblasti vědecko-výzkumné, tak i pedagogické. 
Jde o řešení společných výzkumných programů, přípravu společných publikací a učebních textů 
i výměnné návštěvy a spolupořádání vědeckých konferencí a seminářů. Vzhledem k tomu, že FJFI 
je typickou výzkumnou fakultou, je tato spolupráce natolik rozsáhlá, že přesahuje možnosti svého 
umístění v této části Výroční zprávy. Ilustrativní výčet těchto aktivit je nastíněn v kapitole 7.5.  
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11.5 Fakulta architektury 
11.5.1 Rozvoj v roce 2004 
V souladu s dlouhodobým záměrem FA byly v roce 2004 sledovány zejména následující priority:  

• Akreditace oborů pro jmenovací řízení profesorů a docentů v oborech Urbanismus, Dějiny 
architektury a památková péče - oba schváleny AK v únoru 2004. Nově akreditován (duben 
2004) obor Architektura, který slučuje dřívější obory Architektonická tvorba a Teorie archi-
tektury.  

• Postupná realizace studijního plánu strukturovaného studia. V akademickém roce 2004/05 
bylo zahájeno studium posledního Bc. roku studia. V roce 2005/06 bude zahájena výuka 
Mgr. programu navazujícího.  

• Byl podán společný fakultní výzkumný záměr Proměny architektury a urbanismu pro léta 
2005–2011. Přesto, že byl velmi dobře hodnocen i zahraničními oponenty, byl zařazen do 
skupiny C bez finanční subvence. 

• Příprava výstavby nové budovy FA – za spolupráce ČKA proběhla dvoukolová architekto-
nická soutěž na novou budovu FA. Nejvýše byly oceněny návrhy kolektivu Šrámková, Ehl, 
Koumar a kolektivu Šépka, Hájek, Hradečný. Probíhaly přípravy na další projektové fáze 
dokumentace stavby. Tím se postupně vytváří předpoklady pro zvyšování počtu přijímaných 
studentů v souladu s plánem dlouhodobého záměru fakulty. Počet nově přijímaných studen-
tů by měl dosáhnout 300 od roku 2006. 

• Na základě návrhu vedení FA schválil AS změny ve struktuře fakulty. Tím začala první eta-
pa výběrových řízení na vedoucí šesti ústavů a následně i zaměstnance těchto ústavů. Děkan 
fakulty tak započal proces vyhledávání kompetentních architektů z praxe a jejich angažování 
ve funkcích vedoucích ústavů a vedoucích ateliérů. Výsledkem má být zvýšená kompetence 
pedagogického sboru a jeho postupná generační proměna. 

• Hodnocení kvality výuky - probíhá průběžně každý semestr, zejména prostřednictvím ano-
nymní ankety studentů. Fakulta připravuje propojení s celoškolským systémem hodnocení 
(elektronicky) v roce 2005. 

 
11.5.2 Hlavní výsledky v pedagogické oblasti v roce 2004  

Fakulta architektury realizovala v roce 2004 tyto akreditované studijní programy s názvem 
Architektura a urbanismus: 

• bakalářský prezenční, tříletý, počet studentů 542, 
• magisterský prezenční, šestiletý, počet studentů 591, 
• doktorský prezenční a kombinovaný, tříletý, počet studentů 192.  

V roce 2004/05 strukturované bakalářské studium dospělo již do třetího roku a je v něm zapsáno 
celkem 542 studentů. 

K přijímacímu řízení 2004/05 se přihlásilo 898 uchazečů. Přijímací zkoušku úspěšně absolvova-
lo 418 uchazečů, přijato bylo 262 uchazečů a zapsalo se 231 studentů. 

Po absolvování tříletého Bc. programu a jeho ukončení státní závěrečnou zkouškou budou mít 
studenti možnost, při splnění podmínek přijímacího řízení, pokračovat ve studiu dvouletého 
magisterského navazujícího studijního programu Architektura a urbanismus, které bude zahájeno 
2005/06. 

Současný šestiletý magisterský studijní program bude pokračovat do ukončení studia všech stu-
dentů – předpokládá se v akademickém roce 2006/07. 
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V magisterském programu studovalo na počátku akademického roku 2004/05 celkem 591 stu-
dentů, z toho v I. bloku studia (1. až 3. ročník) 117 studentů. Výuka podle studijního plánu I. bloku 
studia byla ukončena v roce 2004. 

V průběhu roku 2004 bylo z důvodu nesplnění studijních povinností studium ukončeno celkem 
68 studentům. Ve dvou termínech obhajob diplomních prací (únor a červen 2004) úspěšně ukončilo 
studium 112 absolventů, kteří byli promováni inženýry architekty (v roce 2003 to bylo 154). Usku-
tečněné výstavy diplomních projektů sloužily jak pro veřejnou prezentaci výsledků fakulty, tak i pro 
veřejnou kontrolu kvality absolventů. 

V magisterském studijním programu navazujícím se dokončuje příprava studijního modulu 
Zahradní a krajinná architektura. Modul je připravován tak, aby se absolvent tohoto specificky za-
měřeného modulu mohl po splnění předepsané délky praxe ucházet v režimu „uznaného“ vzdělání 
v České komoře architektů nejen o autorizaci v oboru pozemní stavby a územní plánování, ale 
i v oboru zahradní a krajinářské úpravy a splňoval tak podmínky „uznaného“ vzdělání pro tzv. 
„velkou“ autorizaci bez specifikace oboru. 

Celoživotní vzdělávání  
V roce 2004 byly na fakultě nově otevřeny nebo pokračovaly kurzy 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 Matema-
tiky, Deskriptivní geometrie a Kreslení pro veřejnost. 

Na fakultě byly také realizovány kurzy celoživotního vzdělávání: Geografické informační systé-
my (GIS) v územním plánování a Metody ochrany charakteru a identity kulturní krajiny. Fakulta 
architektury získala v roce 2003 akreditaci Ministerstva vnitra ČR na vzdělávací program „Zvláštní 
odborná způsobilost zaměstnanců veřejné správy na úseku územního plánování (ZOZ ÚP)“. Stu-
dium bylo v roce 2003 zahájeno a v roce 2004 pokračovalo dvěma běhy. 

 
11.5.3 Hlavní výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti v roce 2004 
Doktorské studium (DS)  

Počet studentů všech ročníků: 207, o cca 60 studentů více než v roce 2002, z toho 71 v prezenční 
formě studia, zbytek v kombinované nebo distanční formě. 

V roce 2004 bylo přijato celkem 44 studentů DS, absolventů magisterského studia FA ČVUT 
a příbuzných oborů jiných vysokých škol, zejména z FF UK:  

– pro obor Teorie architektury 22,    
– pro Dějiny architektury a rekonstrukce památek 10,   
– pro obor Urbanismus a územní plánování 8, 
– pro obor Architektura a pozemní stavitelství 4. 
V průběhu roku bylo uskutečněno 10 státních doktorských zkoušek a 6 obhajob disertačních 

prací. 
V září 2004 byl pod záštitou prorektora prof. L. Musílka uskutečněn první workshop studentů 

DS. Zúčastnilo se jej 35 studentů DS.  
Výzkumné záměry končící v roce 2004   

a) MSM 214500027 – Výzkum historické a současné architektury  
(zodpovědný řešitel: prof. Petr Urlich), 

b) MSM 212600025 – Proměny urbanismu  
(zodpovědný řešitel: doc. Jan Mužík), 

c) MSM 210000026 – Modelové metody projektování  
(zodpovědný řešitel: prof. Josef Pospíšil). 
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Tzv. „nové“ výzkumné záměry 
V průběhu 1. čtvrtletí 2004 byl koncipován a formálně připraven nový VZ společný pro většinu 

ústavů FA. VZ FA byl v rámci hodnocení MŠMT zařazen do skupiny projektů C, tj. projektů 
akceptovaných, ale bez finanční podpory. V nastalé situaci musí ČVUT i fakulta hledat alternativní 
zdroje a řešení.  
Přehled grantové činnosti IGS, GA ČR, FRVŠ 

V IGS uspěly dva projekty, v projektech FRVŠ jeden projekt, stejně jako v GA ČR. Další pro-
jekty byly zpracovávány (ve spoluúčasti) v jiných institucích (NÚPP apod.). 
Mezinárodní spolupráce 

FA se zúčastnila na projektu EK: 5. rámcový program SUREURO - Sustainable Refurbishment 
Europe (prof. Maier).   

Zájem o mezinárodní spolupráci v oblasti VaV projevili: 
- Yarmouk University, Jordánsko, 
- Universita Jekaterinburg, Rusko, 
- Universita v Tallinu, Estonsko. 
S univerzitou v Jordánsku a s další partnerskou univerzitou v Německu se připravuje výzkumný 

projekt historického jádra v Aleppu v Sýrii. 
 

11.5.4 Zahraniční styky v roce 2004 
Zapojení do programů Evropské unie  

SOCRATES/ERASMUS: v roce 2004 proběhla výměna s 27 partnery, smlouva s KTH 
Stockholm byla vypovězena ze švédské strany, nová smlouva byla uzavřena s Lund Institute of 
Technology, Švédsko. V přípravě je smlouva s Mackintosh School of Architecture v Glasgow, 
Anglie a FH Vaduz, Lichtenštejnsko. V LS 2003/04 bylo přijato 44 a v ZS 2004/05 43, tedy celkem 
87 zahraničních studentů. V LS 2003/04 bylo vysláno 50 a v ZS 2004/05 41, celkem 91 našich 
studentů. Základní stipendium je sníženo na 350 Euro/měsíc, FA se podílí na dofinancování 800 
Kč/měsíc. V programu Socrates bylo na FA přijato pět zahraničních pedagogů, na 3 zahraničních 
univerzitách působili dva pedagogové FA. 

LEAONARDO: Mezifakultní spolupráce v programu LEONARDO, iniciovaná v roce 2003 TU 
Mnichov, byla v roce 2004 zastavena, neboť TU Mnichov nebyla do programu Leonardo začleněna.  

CEEPUS: Z tohoto programu se na FA i nadále uplatňuje především pasivní složka, tj. fakulta 
přijímá studenty a pedagogy z účastnických zemí (Rakouska a Maďarska).  
Ostatní výměny studentů 

USA: V roce 2004 vyjelo 16 našich a na FA studovalo 19 amerických studentů. Čína: na vládní 
stipendium studovala na FA v ZS 2003/04 1 čínská studentka. Rusko: dle výměnné dohody studoval 
na FA 1 student v LS 2003/04 a 3 studenti v ZS 2004/05. Polsko: na základě povolení děkana FA 
studovala v LS 1 studentka. 
Samoplátci 

V ZS 2004/05 studoval na FA jeden samoplátce z USA.   
Příspěvky studentům na zahraniční cesty 

FA podporovala studium našich studentů v zahraničí příspěvky na cestu podle „Zásad pro finan-
cování zahraničních cest pracovníků a studentů FA ČVUT“ z rozpočtu odd. zahraničních styků FA.  
Příprava anglického magisterského programu 

Akreditace MŠMT udělena 12. 2. 2004. V rámci grantového rozvojového programu MŠMT 
2004 FA obdržela grant na podporu zavedení anglického magisterského studia. V rámci grantu byly 
uskutečněny: publikace Czech Technical University in Prague – Faculty of Architecture, informační 
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materiály, filmový dokument Pilgrimage for Architecture – Prague, publikace Diploma Works of 
Summer Semester 2004. 
Výjezdy pedagogů a vědeckých pracovníků FA do zahraničí 

V roce 2004 se uskutečnilo cca 60 zahraničních výjezdů. 
Přednášky zahraničních architektů a pedagogů pořádané FA 

V roce 2004 se uskutečnilo 12 přednášek zahraničních architektů. 
Zahraniční výstavy konané v ČR, na nichž se FA organizačně podílela 

Austria West Tirol Voralberg – Nová Architektura, Mies van der Rohe Award, Barttelet school 
of Architecture, London, Srbská architektura na konci tisíciletí. 
Mezinárodní výstavy vytvořené za účasti pedagogů FA 

Nové stavební umění Stuttgart 1927 - Vize moderní architektury, Praha, Lubomír Šlapeta 1908–
1983, Čestmír Šlapeta 1908–1999, čeští žáci Hanse Scharouna, Wroclaw, Baustelle Slowenien, 
Building-site Slovenia, Berlin. 
Mezinárodní workshopy pořádané FA 

Florencie, 11/2004: prof. Fanta + 4 čeští a 16 zahraničních studentů, Praha, 10/2004: FA – École 
spéciale de Paris, doc. Hon + 4 čeští a 60 francouzských studentů, 11/2004: FA – EA Paris La 
Villette: prof. Edery, arch. Sedlák, doc. Brožová + 16 zahraničních a 4 čeští studenti. 
Mezinárodní workshopy v zahraničí s účastí studentů FA 

Vadúz, Lichtenštejnsko, prof. Fanta + 4 studenti, TU Aachen, SRN, účast 5 studentů.  
Zahraniční stáže 

Renzo Piano Building Workshop – Genoa, Itálie, 1 student, Renzo Piano Building Workshop – 
Paris, Francie, 1 student. 
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11.6 Fakulta dopravní 
11.6.1 Rozvoj fakulty 

Fakulta dopravní ČVUT ve své koncepci pedagogické i vědecké práce vychází z reakreditova-
ných 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 pro-
jektově 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. Hlavní pozornost je nutno věnovat kvalitě studia magisterského a dok-
torského. Další rozvoj fakulty je ovlivňován a usměrňován následujícími aspekty: Fakulta při 
zajišťování svých studijních oborů úzce spolupracuje s ostatními fakultami ČVUT a s Dopravní fa-
kultou Jana Pernera Univerzity Pardubice. Své studijní programy formuluje tak, aby také navazo-
valy 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 stále vyžaduje 
významné změny na fakultě v její struktuře a práci.  

Fakulta dopravní, a tím také ČVUT, je jediným vysokoškolským pracovištěm v ČR s akreditova-
nými speciálními bakalářskými studijními obory z oblasti letecké dopravy: Profesionální pilot 
a Technologie údržby letadel, které jsou však finančně velmi náročné. 

V roce 2004 došlo k vypracování základní koncepce rozvoje fakulty ve střednědobém a dlouho-
dobém horizontu s předpokladem uplatnění v rámci generelu ČVUT. Při přípravě a realizaci akcí 
roku 2004 se tedy vycházelo ze stanovené koncepce s přihlédnutím k řadě omezujících faktorů. 
K základním omezením je nutné připočítat tíživý nedostatek prostor (přepočítaná plocha na studenta 
cca 4,5 m2), výši rozpočtu a požadavky na rozvoj laboratorního a technického zázemí. 

Rozvoj fakulty (založena 1993) je stále ovlivňován problémy spojenými s technickým a prosto-
rovým zabezpečením jak výuky, tak výzkumu. Fakulta nedostala finanční podporu na své výzkum-
né záměry od MŠMT, což negativně ovlivní u tak mladé fakulty její budoucí rozvoj. Finanční 
prostředky na budování potřebných laboratoří se budou muset obtížně získávat jinými formami, 
např. z FRVŠ, či ze zakázek v rámci doplňkové činnosti a s pomocí spolupracujících firem.  

V Horské ulici byly projektově připraveny (včetně povolení) tři akce s předpokládanou účastí 
MŠMT. První je „Rekonstrukce elektro“ řešící výměnu zastaralých rozvodů elektrické energie. 
Druhou je realizace přestavby prostor bývalé kotelny na mediatéku, včetně stravovacího zázemí 
(zde se jedná o nárůst 650 m2 nových ploch). Třetí je řešení vedoucí ke snížení energetické nároč-
nosti budovy výměnou stávajících oken.  

Prvním realizovaným projektem roku 2004 bylo vybudování Laboratoře speciálních telekomuni-
kací v budově v Konviktské ulici ve spolupráci s firmou Siemens. Za podpory grantu vznikla ve 
stejné lokalitě ve sklepních prostorách výuková laboratoř základů elektrotechniky a elektroniky.  

V Děčíně bylo vybudováno a vybaveno technikou konferenční a vzdělávací centrum v objektu 
vysokoškolské koleje Na sýpce, včetně zajištění počítačové konektivity, a to za přispění grantu 
Duhová energie společnosti ČEZ a finančních prostředků ČVUT. 
 

11.6.2 Hlavní výsledky v pedagogické oblasti v roce 2004 
Bakalářský studijní program „Technika a technologie v dopravě a spojích“ probíhá v 8 semestro-

vém bloku, přičemž od 4. semestru je výuka projektově orientována, s výjimkou oboru Profesi-
onální pilot (PP), který je 7 semestrový. Bakalářská práce se zpracovává v rámci práce na projektu 
v posledním semestru studia. 
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Magisterský studijní program „Technika a technologie v dopravě a spojích“, navazující na pro-
gram bakalářský, zahájil přijímání studentů v akademickém roce 2004/05 a je 4 semestrový. 4. se-
mestr je určen pro práci na projektu a na vypracování diplomové práce. 

V současné době studuje ve všech bakalářských SP 842 studentů, v magisterském SP 844 stu-
dentů v prezenční a kombinované formě studia. V roce 2004 absolvovalo fakultu celkem 192 stu-
dentů. Z toho bylo v bakalářském SP 14 absolventů a v magisterském SP 178 absolventů. 

Za vynikající diplomovou práci a za výborné výsledky při SZZ uděluje při promoci fakulta 3 ab-
solventům Cenu prof. Ing. Dr. Jaroslava Vlčka, DrSc,. a firma SKANSKA ŽS, a. s., uděluje také 
svou Cenu 3 absolventům studijního oboru Dopravní infrastruktura. 

Informační infrastruktura FD vychází z propojení 4 samostatných budov, z nichž tři se nacházejí 
v různých částech Prahy a jedna budova v Děčíně. Síťové propojení v rámci Prahy je nyní realizo-
váno gigabitovými optickými spoji páteřní sítě ČVUT. Připojení počítačové sítě pracoviště Děčín je 
řešeno pomocí datových linek o kapacitě 100Mb/s. Tato externí připojení jsou zajišťována prostřed-
nictvím Výpočetního centra ČVUT.  

V polovině roku 2004 se začal realizovat v Děčíně projekt na vytvoření PC učebny a konfe-
renčního centra na koleji Zámecké sýpka. Bylo vytvořeno propojení 5,4 GHz mezi těmito budovami 
ČVUT. 

V rámci fakulty bylo v roce 2004 v provozu 22 serverů celofakultního významu. Počet PC v po-
čítačových učebnách se zvýšil na 260 kusů. V roce 2004 se dle plánu rozvoje a počtu učeben na FD 
podařilo hardwarově upgradovat 3 PC učebny. Stejně tak se na fakultě podařilo rozšířit nabídku 
softwarového vybavení o specializovaný software v několika kategoriích (MXRoad, Autodesk Map 
3D 2005 EDU CZ + EN, Autodesk Inventor Professional 9, Photoshop 7.01 CZ WIN EDU, 
CorelDraw 12 CZ, 3ds max 6 + character studio). 

 
11.6.3 Hlavní výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti v roce 2004 

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 2004 vyšší 
než v předcházejícím roce a dosahovaly výše 19 483 607 Kč (oproti 14 069 000 Kč v roce 2002). 

Fakulta v průběhu roku 2004 spolupracovala na 7 mezinárodních projektech – EURNEX, APSN, 
EURONAT, PORTAL, COST, ATLAS, GALILEO a na 24 projektech a grantech GA ČR, GA AV 
ČR, MŠMT, MD a FRVŠ.  

Mezi nejvýznamnější projekty řešení s podporou z účelových prostředků státního rozpočtu patří 
projekty v rámci programů – viz. tabulka: 

 
Název zadavatele Počet projektů Finanční podpora [Kč] 

GAČR 3    187 000 

Granty MŠMT 2 3 111 000 

Granty MD ČR 5 7 460 000 

FRVŠ 9    632 000 

Grant AV ČR 1    185 000 

Projekt VZLÚ 1    145 000 

Grant MD + CDV 2    132 000 

OPTIM - Tunely 1    257 000 
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Dále fakulta dokončila řešení 3 výzkumných záměrů: 
• VZ MSM 210000023, řešitel prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc. 

Rozvoj metod systémové analýzy, algoritmů a statistických metod pro dopravu a spoje 
• VZ MSM 210000024, řešitel doc. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 

Automatické systémy v dopravě, diagnostika dopravních systémů a procesů 
• VZ MSM 212600025, řešitel prof. Ing. Josef Jíra, CSc. 

Modely dopravy a řízení dopravních procesů v území 
V březnu 2004 se stala Fakulta dopravní ČVUT členem European Rail Research Network of 

Excellence – EURNEX, která je součástí 6th RTD Framework Programme EU. Fakulta dopravní 
ČVUT byla zároveň pověřena vedením (prof. Ing. Petr Moos, CSc. - koordinátor) regionální sítě 
Central and East European Countries – CEEC, která zahrnuje výzkum v České republice, Polsku, 
Slovensku, Maďarsku a Rusku. Pro dosažení stanovených cílů je odborná náplň EURNEX rozdě-
lena do 10 hlavních řešitelských okruhů, tzv. Workpackage (WP). Fakulta dopravní je koordináto-
rem řešení WP 4 – Validation and testing methods and product qualification, kde je odpovědným 
řešitelem prof. Ing. Petr Moos, CSc. Na tomto úkolu pracují univerzity, výzkumné ústavy z CEEC 
společně s FAV Berlin, Birmingham University UK, INRETS France, NITEL Italy a International 
Union of Railways. Fakulta dopravní také spolupracuje na řešení WP 2 – Mobility of researchers 
and integration of current research, který je koordinován Institutet for Transportforskning, Sweden. 

Ve 2 doktorských SP studovalo k 31. 10. 2004 na FD ČVUT 242 studentů. V roce 2004 bylo na 
fakultě úspěšně obhájeno 11 doktorských disertačních prací. Malý počet úspěšných absolventů je 
hlavní problém doktorského studia. Současně bylo úspěšně ukončeno 1 habilitační řízení a bylo za-
hájeno 1 řízení pro jmenování profesorem. 

Publikační činnost pracovníků kateder FD zahrnovala v roce 2004 tyto tituly: 12 knižních publi-
kací a fakulta vydala 7 konferenčních sborníků, 92 článků v tuzemských a zahraničních časopisech, 
180 článků ve sbornících národních a mezinárodních konferencí a bylo vydáno 6 vysokoškolských 
skript. 

 
11.6.4 Zahraniční styky v roce 2004 

V rámci programu SOCRATES/ERASMUS v roce 2004 odjelo celkem 31 studentů na semes-
trální nebo dvousemestrální zahraniční studijní pobyty. V rámci výměnných stáží na základě smlou-
vy mezi ISE Paris, Francie a FD přijelo 27 studentů a 3 doktorandi (2 z Francie a 1 TU Delft). 
V rámci výměnných pobytů vyjeli do USA 2 studenti. 

V rámci zahraniční spolupráce se uskutečnilo 173 zahraničních výjezdů akademických pracovní-
ků fakulty. 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 prostřed-
ků výzkumných grantů nebo výzkumných záměrů. Účelem zahraničních cest byla aktivní účast 
(referáty, spolupořadatelství) na konferencích, zasedání mezinárodních výborů nebo komisí a mezi-
národní vědecko-výzkumné programy. Pracoviště FD navštívilo 5 akademických pracovníků ze 
zahraničí. 

Byla navázána spolupráce v oblasti vědy a výzkumu s University of Technology of Troyes, 
Institut Superieur d´electrinique de Paris, University of Zagreb, University of Applied Sciences – 
FH Regensburg. Je rozpracováno několik dalších smluv o vědecké a pedagogické spolupráci s do-
mácími a zahraničními subjekty. 

V roce 2004 pokračovala spolupráce s AV ČR a s průmyslovými subjekty, jako jsou např. ČD, 
a. s., Škoda Auto Mladá Boleslav, AŽD Praha, České dráhy, SKANSKA ŽS Praha, a. s., ELTODO, 
a. s., SUDOP, a. s., METROPROJEKT, a. s., VÚKV, a. s., VÚŽ, a. s., dále s ministerstvem dopra-
vy ČR a jeho výzkumnou organizací Centrem dopravního výzkumu s Českou a slovenskou kombi-
novanou dopravou – INTRANS, a. s. 
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Fakulta dopravní ČVUT pořádala s ÚTAM AV ČR a ve spolupráci s Bergische Universität 
Wuppertal, VDI/VDE-GESA a ČSM-EAN v Táboře 9. bilaterální česko-německé symposium 
„Experimental Methods and Measurement Techniques in Monitoring and Supervising Engineering 
Structures and Their Numerical Analysis“. Toto symposium má dlouholetou tradici a bylo součástí 
řady vědeckých konferencí pořádaných v roce 2004 ČVUT podpořených IGS ČVUT. 

Dále fakulta pořádala v Praze tradiční vědeckou konferenci “Věda o dopravě 2004”, která má 
velkou odezvu mezi odborníky z technické praxe. Současně se účastnila na zajištění odborného se-
mináře pilotního projektu TEST RDS-TMC. 

Mezinárodní vědecká konference „Železnice jako součást integrovaného dopravního systému“ 
navazovala svou tematikou na tři předcházející konference. Cílem bylo diskutovat význam želez-
niční dopravy, která spolu s ostatními druhy dopravy tvoří integrovaný síťový systém.  

Dále fakulta dopravní ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a Škodou Plzeň, a. s., 
organizovala Workshop pořádaný v rámci 5. rámcovém programu zaměřený na bezpečnost želez-
niční dopravy s názvem „Train Safe“. 
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11.7  Kloknerův ústav 
11.7.1 Rozvoj v roce 2004 

Vědecko-výzkumná činnost v Kloknerově 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 v Kloknerově ústavu.  

Kloknerův ústav, jako jeden z hlavních organizátorů, pořádal konference a semináře, jejichž 
přehled je uveden v kapitole 12.1. 

V rámci doplňkové činnosti bylo v KÚ pokračováno v rozvoji aktivit celoživotního vzdělávání 
pořádáním řady postgraduálních kurzů (které byly zařazeny do koncepce celoživotního vzdělávání 
ČKAIT), v provádění expertní činnosti pro řadu podnikatelských subjektů jak z ČR, tak i ze zahra-
ničí. Dále byly, v rámci soudně znaleckého oprávnění v oboru stavebnictví (diagnostika, analýza 
poruch a zkoušky betonových, ocelových, dřevěných a zděných objektů a jejich částí), zpracovány 
posudky pro státní správu. Velké aktivity byly rozvíjeny při zavádění nových evropských norem pro 
navrhování, kde je ústav zodpovědným pracovištěm. 

V rámci modernizace přístrojového vybavení ústavu bylo pořízeno: 
• elektronický modul zkušebního systému Instron 3MN (umožňuje řízení ve zpětné vazbě), 
• inovace software řídícího systému MTS, 
• sušárna do 300oC - elektronicky řízená, 
• digitální váha s váživostí 4 200 g, 
• přenosná zatěžovací hydraulická souprava do 300 kN,  
• rozšíření měřicích řetězců. 

 
11.7.2 Pedagogická činnost 

V současné době je v ústavu 34 doktorandů, z toho 12 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 doktorandském studiu. 
Na základě dlouhodobých odborných zkušeností pracovníků KÚ byly v ústavu pořádány v roce 

2004 tyto vzdělávací kurzy, na kterých byli posluchači seznamováni s nejnovějšími poznatky 
v daném oboru: 

• Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí I a II, 
• 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, 
• Sanace vlhkých staveb, 
• Vlastnosti cihlářských výrobků a poruchy stropních konstrukcí z desek HURDIS, 
• Vláknové kompozity. 

 
11.7.3 Vědecko-výzkumná činnost 

Vědecké a výzkumné aktivity pracovníků byly zaměřeny na problematiku: 
• rizikového inženýrství a spolehlivosti nových i stávajících konstrukcí podle ČSN a Euro-

kódů, 
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• materiálového inženýrství se zaměřením na technologii, mikro a makromechaniku kon-
strukčních materiálů se zvláštním zřetelem na kompozity, ocel a beton, 

• modelování nosných soustav s ohledem na vytváření výpočtových modelů konstrukcí, účin-
ků zatížení a odezvy konstrukčních systémů. 

V rámci této problematiky byly řešeny čtyři výzkumné záměry a 28 grantových projektů (z toho 
6 v rámci DČ). 

Velký význam má pro KÚ expertní činnost a zkušebnictví. Z významných aktivit lze uvést: 
• statické zatěžovací zkoušky silničních a železničních mostů (Bögl a Krýsl, k. s., Metrostav, 

a. s., SSŽ, a. s., SMP Construction, a. s., Skanska, 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.), 
• monitorování stanice metra Vltavská (NAVATYP, a. s.), 
• statické a dynamické zkoušky ocelových stěn (ÚTAM AV ČR), 
• dynamické zkoušky kolejnic - Výhybkárna DT Prostějov, 
• průzkumy a kontroly komínů a chladicích věží v provozovnách ČEZ (ČEZ, a. s.), 
• zkoušky izolátorů (EGU, a. s.), 
• průzkum konstrukce bunkrové stavby ve Vřesové (Sokolovská uhelná, a. s.), 
• zkoušky vzorků z pryžového granulátu (SEDRA, s. r. o.), 
• tvorba norem pro ČSNI. 

 
11.7.4 Zahraniční styky 

Zahraniční styky v roce 2004 byly dále úspěšně rozvíjeny. Velmi významná byla a je aktivní čin-
nost Kloknerova ústavu v těchto mezinárodních nevládních organizacích: 

• CIB – Mezinárodní rada pro stavební výzkum, 
• IABSE – Mezinárodní společnost pro mosty a 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, 
• ECCM – European Council of Composite Materials, 
• WTA – vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a památkové objekty. 

V roce 2004 řešili pracovníci KÚ mezinárodní projekt Leonardo da Vinci „Development of 
Skills Facilitating Implementation of Structural Eurocodes“ ve spolupráci s 6 zahraničními a 1 tu-
zemským partnerem. Dále se podíleli na mezinárodním projektu „Saferelnet“ a na tvorbě meziná-
rodních norem pro navrhování stavebních konstrukcí v rámci skupin CEN a ISO. 

Významná byla též expertní činnost pro zahraniční partnery – např. se v Kloknerově ústavu 
v roce 2004 prováděly „Zkoušky transportních kontejnerů pro transport zboží“ jako zakázka pro 
firmu GOETZ GmbH, SRN, dále „Kontrolní zkoušky mechanických vlastností předpínacích tyčí 
HPT 32 a 40 mm“ pro firmu Freysinet Italie, „Zkoušky izolátorů“ pro firmu CAB Slovensko a PCI 
Insulator Rakousko, „Kontrolní zkoušky předpínacích lan“ pro firmu GOLDBECK GmbH SRN 
a „Zkoušky elektrovodičů“ pro firmu Alufinal Slovensko a Tomintex (Maďarsko). 
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11.8 Masarykův ústav vyšších studií  
11.8.1 Rozvoj v roce 2004 

Jádrem činnosti MÚVS jsou studijní programy pořádané pro absolventy bakalářských a magis-
terských programů českých a zahraničních vysokých škol zaměřené na výuku a tréninky manažer-
ských 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 polo-
vina výuky zajišťována zahraničními odborníky.  

Úspěšně pokračuje ve Velké Británii akreditovaný model společného programu Master of 
Business Administration, který reflektuje současné a budoucí podnikatelské a manažerské prostře-
dí především s ohledem na globalizaci a vstup České republiky do Evropské unie. Výuka je organi-
zována podle standardů ČVUT a SHU. Budoucí absolventi získávají evropský univerzitní diplom 
vydávaný britskou Sheffield Hallam University (SHU), který bude vzhledem ke vstupu do EU 
i formálně uznáván v ČR.  

Vedle dlouhodobé a stabilní spolupráce se Sheffield Hallam University, která také poskytuje 
akreditaci společným magisterským programům, pokračuje spolupráce zaměřená na výměnné poby-
ty zaměstnanců a studentů 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 kariéro-
vých plánů jednotlivých účastníků a je provázeno silnou podporou ze strany vedení firmy. V roce 
2004 byl zahájen již druhý běh tohoto programu.  

Desetidenní program Certifikát pro tréninkovou praxi 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 pres-
tižního institutu. V roce 2004 se nepodařilo prodloužit akreditaci, a proto MÚVS hledá nové 
partnery pro její prodloužení. 

Druhým pilířem vzdělávacích aktivit ústavu je bakalářské studium Specializace v pedagogice, 
obor Učitelství odborných předmětů. Zájem o toto na ČVUT tradiční studium je stabilní. Program 
má akreditaci 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 výuku jazyků - angličtinu a němčinu, a to jak obecně, tak odborně 
orientované. Vysoce specializovaná je výuka angličtiny v rámci 1. ročníku studia MBA, odborně 
zaměřený je i nově akreditovaný Cyklus metodických seminářů. Od podzimu 2004 je MÚVS také 
partnerskou organizací Magistrátu hl. města Prahy pro vzdělávací projekt „Rozvoj jazykových 
dovedností pedagogických pracovníků ve školství za účelem zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ, 
VOŠ a SpŠ“, o který je na školách velký zájem a počet přihlášených, především ke studiu angličti-
ny, vysoce přesahuje možnosti přijetí. Veškerá nabízená činnost má potřebnou akreditaci MŠMT 
a zájemci se proto hlásí z celé republiky. Ústav má oprávnění pořádat státní jazykové zkoušky 
z jazyka anglického a německého. 

Ve druhé polovině roku 2004 se začala připravovat akreditace nového dvouletého magisterského 
programu Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Program bude organizován a vyučován 
ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze. 
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11.8.2 Hlavní výsledky v pedagogické oblasti v roce 2004 
Dvouletý program Master of Business Administration pokračoval ve stejné formě jako v pře-

dešlém roce. Podařilo se i přes narůstající konkurenci přijmout dostatečný počet studentů. 
V bakalářském studiu Specializace v pedagogice, obor Učitelství odborných předmětů, trvale 

roste zájem o studium jak ze strany denních studentů, tak ze strany studentů v kombinované formě. 
V roce 2004 MÚVS zajišťoval kurz „Manažerská škola Pivovarů Staropramen“ pro střední ma-

nagement ve dvou skupinách. 
 

11.8.3 Vědecká a výzkumná činnost v roce 2004 
Pracovníci katedry inženýrské pedagogiky jsou zapojeni do řešení výzkumu výuky na vysokých 

školách (research on university teaching) ve spolupráci s FF-UK Praha, FF-UK Bratislava a STU 
Bratislava. 

 
11.8.4 Zahraniční styky v roce 2004 

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. Úspěšně pokračuje spolupráce s jihokorejskou manažer-
skou školou KAIST Graduate School of Management v Soulu. 

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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11.9 Ústav biomedicínského inženýrství 
11.9.1 Rozvoj v roce 2004 

V souladu s aktualizovanou koncepcí činnosti byly pro rozšíření výuky akreditovaného tříletého 
bakalářského studijního programu „Biomedicínská a klinická technika“ ve spolupráci s městem 
Kladnem převzaty další prostory v objektu Kokos. V roce 2004 zahájila provoz veřejně přístupná 
počítačová studovna a byly zřízeny nové laboratoře lékařské přístrojové techniky a praktické výuky 
lékařské elektroniky. Úspěšně byla přemístěna laboratoř počítačem podporované diagnostiky z Dej-
vic do Kladna a svou činnost zahájila katedra biomedicíny ve spolupráci s učiteli 3. lékařské fakulty 
UK v Praze. Ve spolupráci s Nemocnicí Kladno je připravené vybudovaní laboratoře biochemie 
a fyzikální chemie.  

Dále byla ukončena rekonstrukce části společného pracoviště s 1. LF UK v Praze na Albertově 
a byla otevřena Laboratoř nukleární magnetické rezonance. Jedná se o společné vědecko-výzkumné 
pracoviště ČVUT a Univerzity Karlovy, na kterém byl instalován přístroj pro spektroskopii pomocí 
magnetické rezonance SISCO85/310. Tento přístroj byl Českému vysokému učení technickému 
v Praze darován Německým ústavem pro výzkum rakoviny (DKFZ) v Heidelbergu bezplatně 
k užívání pro vědecko-výzkumnou činnost pracovníků ČVUT, Karlovy univerzity a DKFZ k řešení 
společných výzkumných projektů. 

V blízké budoucnosti se předpokládá rozšíření výuky na nové bakalářské i zdravotnické studijní 
programy, příp. i na další oblasti využití techniky v medicíně a biologii, jako i na další stupně 
vzdělávání (doktorské, magisterské), jak to předpokládá koncepční „Dlouhodobý záměr vzdělávací, 
vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT“. S tímto rozšířením souvisí 
i personální rozvoj ústavu tak, aby z něj mohla vzniknout nová Fakulta biomedicínského inženýrství 
ČVUT. 

 
11.9.2 Hlavní výsledky v pedagogické činnosti v roce 2004  

Od akademického roku 2003/04 probíhá v prostorách ústavu v Kladně výuka tříletého bakalář-
ského studijního programu „Biomedicínská a klinická technika“. Výuka je zajišťována pracovníky 
ÚBMI ve spolupráci zejména s učiteli Fakulty elektrotechnické ČVUT, 3. lékařské fakulty UK 
v Praze a Nemocnicí v Kladně. V zimním semestru akademického roku 2004/05 studovalo v obou 
ročnících 142 studentů. 

Kromě standardní výuky ÚBMI přispívá do celoškolské nabídky předměty zaměřenými na 
základy medicíny a biologie (Biochemie člověka, Biofyzika, Základy biologie, anatomie a fyziolo-
gie člověka I a II, Základy elektrofyziologie, Biofyzikální aspekty buněčné komunikace, Praktická 
cvičení z biologie), příp. na problematiku některých aspektů biomedicínského inženýrství (Zpra-
cování biosignálů, Základy bioměření, Neurotechnologie, Tenké vrstvy v lékařství a laserová depo-
zice). Část těchto předmětů je zajišťována ve spolupráci s externími pracovišti. Předměty využívají 
v různé míře prakticky všechny fakulty ČVUT.  

Byla zpracována akreditační přihláška pro doktorský studijní program „Biomedicínské inženýr-
ství - bionika“ s předpokládaným zahájením na začátku akademického roku 2005/06. 

 
11.9.3 Hlavní výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti v roce 2004 

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.  

Hlavní vědecké projekty byly řešeny v rámci výzkumného záměru Transdisciplinární výzkum 
v oblasti biomedicínského inženýrství. V oblasti optimalizace umělé plicní ventilace byla provedena 

131 



11. Činnost fakult a dalších součástí  

detailní analýza mechanických parametrů respirační soustavy tak, aby bylo možné oddělit hrudní 
a plicní parametry. Toto oddělení parametrů sloužilo k vytvoření animálního modelu patologické 
plíce. Byly vytvořeny matematické modely mechanického chování tkáně při kompresi v kompre-
sáriu mammografu. Modely byly vytvořeny jak pro homogenní tkáň v jednom případě, tak i tkáň 
strukturovanou (tuk, žláza) v případě druhém. Následně byla zkoumána použitelnost těchto modelů 
při porovnání s daty získanými při experimentech. Významné výsledky byly získané v rozvoji 
metod a technických prostředků pro analýzu náhlé kardiovaskulární smrti koní. Dále byl rozpraco-
ván experimentální model působení galvanismu v dutině ústní a byly zpracovány experimentální  
studie in vitro a in vivo. Byl navržen, vyvinut a sestaven nový měřicí řetězec pro měření 
galvanických napětí, proudů a vnitřní kapacity článků v dutině ústní. V dnešní fázi je naměřeno cca 
2 000 pacientů a jejich rozložení elektrického pole v dutině ústní a provádí se vyhodnocování dat. 
Pro tato měření bylo nezbytné zkonstruovat zařízení pro měření a sběr těchto dat. Byly řešeny nové 
metody a technické prostředky pro včasnou neinvazivní diagnostiku bronchogenního karcinomu 
pomocí měření teplotních změn v dýchacích cestách. Byly zahájeny práce na konstrukci snímače 
EEG a EKG pro použití v prostředí velmi silného rušení gradientních pulsů v MRI pro potřeby 
fMRI. Pro praktické využití směroval vývoj algoritmů pro snímání analogových signálů pomocí 
PDA v reálném čase. Jádrem řešení byl návrh, vývoj a implementace algoritmů pro práci v reálném 
čase.  

Tým řešitelů obsadil s projektem Modulární mobilní biotelemetrický systém 2. místo v prestižní 
soutěži Cena Inovace roku 2004, kterou pořádá Asociace inovačního podnikání ČR. 

 
11.9.4 Zahraniční styky v roce 2004 

Těžiště mezinárodní spolupráce v roce 2004 spočívalo ve vyhledávání nových zahraničních 
partnerů pro spolupráci v oblasti výuky i výzkumu. Byla podepsána smlouva se Strojnickou 
fakultou Technické univerzity v Košicích a připravovány smlouvy s Universiteit Gent v Belgii, 
s University of Oulu ve Finsku a Slezskou polytechnikou v Gliwicích v Polsku pro studentskou 
výměnu v rámci projektu Socrates/Erasmus. 

Byla prodloužena smlouva o spolupráci s DKFZ v Heidelbergu (Německý ústav pro výzkum 
rakoviny), v jejímž rámci ústav spolupracuje na využití systému magnetické rezonance, instalova-
ného v prostorách ÚBMI v Praze na Albertově. Nově ústav inicioval vznik smlouvy o spolupráci 
mezi ČVUT v Praze a Státní elektrotechnickou univerzitou „LETI“ v Petrohradě. V současné době 
se specifikují a upřesňují podmínky realizace této smlouvy na úrovni ÚBMI ČVUT a Fakulty 
biomedicínského a ekologického inženýrství „LETI“. 

ČVUT v Praze se stalo spolupořadatelem evropského kongresu EMBEC 2005 (European 
Medical and Biological Engineering Conference), která je nejvýznamnější evropskou konferencí 
v oboru biomedicínského inženýrství, pořádanou jednou za tři roky. Realizací byl pověřen ÚBMI 
a mnoho pracovníků ústavu jsou členy různých přípravných výborů této konference. Uznáním práce 
ÚBMI je i skutečnost, že jeden z pracovníků ÚBMI byl v roce 2004 opětovně zvolen do koncilu 
European Alliance for Medical and Biological Engineering and Sciences a další je členem 
International Academy for Medical and Biological Engineering. 
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11.10 Výpočetní a informační centrum 
V souladu s aktualizovanou koncepcí činnosti se Výpočetní a informační centrum v roce 2004 

zabývalo více než třiceti sledovanými úkoly a činnostmi v jednotlivých základních oblastech pů-
sobnosti pracoviště. 
Informační systémy 

Projektování a provozování informačního systému pro řízení a správu ČVUT je jednou z nejdů-
ležitějších aktivit VIC, která se realizuje ve třech základních směrech, 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. V návaznosti na kompo-
nenty informačního systému jsou rozvíjeny aktivity, jejichž zavedení si vyžádaly právní normy vy-
dané v posledních několika letech. VIC vydává a prodlužuje studentské průkazy, vede matriku stu-
dentů, vydává zaměstnanecké průkazy a plní úkoly vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů.  
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. Výraz-
nými podsítěmi sítě ČVUT jsou studentské sítě na kolejích, které byly zřízeny ve spolupráci se 
Studentskou unií ČVUT.  
Superpočítačové aktivity 

VIC provozuje dva superpočítačové komplexy: starší výpočetní systém IBM SP, instalovaný 
v roce 1995 a výrazně modernizovaný v roce 2000, a nový výpočetní systém ALTIX 3300, který 
v současné době v dané konfiguraci patří mezi nejvýkonnější systémy na českých vysokých ško-
lách. Provoz superpočítačových prostředků 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 prove-
nience.  
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 kni-
hovna 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, kte-
rá podporuje týmovou spolupráci knihoven a jejímž podstatným prvkem je další vzdělávání 
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knihovníků, projevující se ve svých důsledcích v rostoucí kvalitě a šíři poskytovaných knihovnicko-
informačních služeb.  
Licenční politika, osobní prostředky výpočetní techniky, školení a konzultace 

VIC zastupuje všechny fakulty a ostatní součásti školy při nákupech programového vybavení fir-
my 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. 
Další aktivity 

Podobně jako v minulých letech VIC i v roce 2004  
• řešilo vybrané výzkumné a vývojové problémy v oblasti výpočetní techniky a jejích aplika-

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

zultace 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 2005. 
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  
Úkolem Technologického a inovačního centra (TIC) je transfer technologií a zejména podpora 

vzniku a rozvoje malých a středních inovačních firem. Jedná se o firmy, které přicházejí na trh 
s novými výrobky, technologiemi či službami. Tyto firmy jsou často zakládány vědeckými pra-
covníky, 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. Důležitá je vazba na síť inovačních center a vědeckých parků ve 
světě, která umožňuje vyhledávání vhodných partnerů ke spolupráci, zejména v mezinárodních pro-
gramech. 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 ČR. TIC ČVUT je také akreditovaným 
členem Společnosti vědecko-technických parků ČR a jedním ze zakládajících členů Hospodářské 
komory hlavního města Prahy (HKP). Ředitel TIC je poradcem předsedy představenstva HKP. 

Činnost TIC lze rozdělit do několika oblastí: 
Spolupráce s pracovišti ČVUT 

Patentové středisko (PS) inovačního centra poskytuje všem pracovištím ČVUT komplexní služ-
by v rámci ochrany duševního vlastnictví. Tyto služby jsou poskytovány nejenom ve všech oborech 
zajímajících ČVUT, ale také v oblasti chemie a farmacie. Patentové středisko je zapsáno do sezna-
mu 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 2004 bylo ve spolu-
práci s patentovým střediskem podáno např. 16 nových průmyslových vzorů, průmyslových užit-
ných vzorů a ochranných známek a bylo poskytnuto 40 dalších služeb. Proti předchozímu roku se 
jedná o navýšení objemu služeb, které však stále nedopovídá významu ČVUT. Je to dáno zejména 
tím, že se v roce 2004 nepodařilo realizovat licenční politiku ČVUT. 

Na Stavební fakultě pokračoval systém přednášek o ochraně duševního vlastnictví pro studenty 
vyšších ročníků a doktorandy. Patentové středisko se s Fakultou elektrotechnickou a Fakultou jader-
nou a fyzikálně inženýrskou podílelo na výuce v rámci předmětu „Ochrana průmyslového vlast-
nictví“ opět pro studenty vyšších ročníků a doktorandy.  

Společně s odborem pro vědeckou a výzkumnou činnost rektorátu zajišťuje TIC v rámci projektu 
OK 451 programu EUPRO MŠMT ČR činnost „Regionální kontaktní organizace“. V rámci tohoto 
projektu jsou poskytovány nejenom informace o programech EU, ale především nabízeny i asis-
tenční služby při vypracování projektů, při vyhledání vhodného partnera, vytvoření nebo zapojení 
do konsorcia apod. Tyto služby jsou nabízeny nejen vědeckým a výzkumným pracovištím (i mimo 
ČVUT), ale prostřednictvím TIC průmyslovým podnikům, zejména malým a středním inovačním 
firmám. Významná je v tomto směru spolupráce s HKP Regionální rozvojovou agenturou Střední 
Čechy. V rámci tohoto programu bylo v uplynulém roce uspořádáno 28 seminářů v Praze a Středo-
českém kraji, poskytnuto 380 konzultací, centrum se podílelo na vypracování asi 40 projektů. Prů-
běžně byly poskytovány informace na poradách proděkanů a pracovníkům ČVUT byly elektronicky 
průběžně zasílány aktuální informace o programech včetně informací o organizacích hledajících 
partnery do projektů. Bylo zprostředkováno více než 30 přímých kontaktů. Průběžné oponentní 
řízení konstatovalo, že projekt byl řešen na vynikající úrovni. 
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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 stále omezena a je potřeba provést její 
obnovu. V průběhu roku 2004 se jednalo o přijetí pouze tří inovačních firem (jednání nebyla ukon-
čena).  

Mimo poradenských služeb nabízí TIC klientům řadu dalších služeb včetně bezdrátového připo-
jení k internetu, vyhledávání partnerů, pomoc při vyhledávání finančních zdrojů apod. Koncem ro-
ku 2004 bylo v areálu umístěno 24 firem, z nichž  bylo 9 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 2004 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, zej-
ména na nákup nových technologií. V průběhu roku centrum předložilo ČMZRB ke schválení 12 
projektů, z nichž bylo 9 přijato, u pěti půjček provádělo kontrolu jejich čerpání. 
Spolupráce s ostatními organizacemi 

TIC spolupracuje s celou řadou dalších vysokých škol a organizací. Z této rozsáhlé spolupráce 
lze uvést pouze některé příklady: podíl na přípravě programů v rámci strukturálních fondů (MPO 
a CezchInvest), spolupráce na řešení projektu Bohemian Regional Innovation Strategy (pro region 
Praha, koordinováno TC AV ČR), přednáška pro studenty České zemědělské univerzity, účast na 
konferencích UTB ve Zlíně, Škody auto, účast na třech konferencích projektu TRANSACT apod. 
Hodnocení kvality 

V roce 2004 začala Evropská komise ve spolupráci s EBN komplexně hodnotit kvalitu ino-
vačních center v Evropě. TIC ČVUT bylo hodnoceno jako jedno z prvních a získalo právo používat 
logo kvality E.C.BIC (tato značka je chráněna ve většině evropských zemí). 
 

136 



11. Činnost fakult a dalších součástí 

11.12 Výzkumné centrum průmyslového dědictví  
11.12.1 Koncepce a rozvoj VCPD  

Rozvoj VCPD reagoval na důsledky restrukturalizace průmyslu a útlumových programů v České 
republice, ale také na proměnu hodnotových kritérií, akcelerovaných technickým vývojem a nezbyt-
ností rehabilitovat životní prostředí (především ve vazbě na problematiku tzv. brownfields).  

Pracoviště na základě vlastních výzkumných projektů a shromažďovaných dat se zaměřilo na 
identifikování, mapování a vyhodnocení průmyslového dědictví na úrovni průmyslových území, 
areálů a objektů. Metodicky podporovalo obdobné aktivity v České republice, s cílem přispět k apli-
kaci srovnatelné metodiky, kompatibilní s metodikou a přístupy v zemích EU. Vytvářelo databázi 
vyhodnocených objektů průmyslového dědictví, využívanou v pedagogickém procesu, pro rozhodo-
vací instituce památkové péče, spolupracovalo při vytváření konkrétních projektů záchrany prů-
myslového dědictví, především ve fázi sběru dat, stavebně historických průzkumů a ověřovacích 
studií. 

VCPD z povahy své činnosti a rozsahu sledované tematiky působilo také jako mezioborově 
zaměřené koordinační centrum, s logickým propojením na pracoviště v rámci ČVUT (především 
FA, FSv) i na další instituce (NPÚ, NTM).  

V roce 2004 byla také akcentována základní strategie VCPD: průběžné zveřejňování výsledků 
činnosti a prezentace tématu formou publikací a na odborných konferencích. 

 
11.12.2 Hlavní výsledky v pedagogické oblasti v roce 2004 

Od založení VCPD patří zapojení doktorandů a studentů k základním principům utváření týmů 
při práci na dílčích výzkumných projektech a při naplňování databázových listů Registru průmyslo-
vého dědictví. V roce 2004 působilo ve VCPD deset doktorandů (dva se současně účastní doktor-
ského grantu GA ČR 103/03/H089 „Udržitelná výstavba a udržitelný rozvoj sídel“, kde rozšiřují 
spolupráci centra na další subjekty doktorského studia v rámci ČVUT). 

VCPD průběžně připravovalo podklady pro zadání studentských projektů na téma konverze 
industriálních objektů, poskytovalo konzultace především pro studenty FA a FSv. 

Na hlavní výzkumnou činnost navazovala realizace dvou pedagogicky zaměřených rozvojových 
projektů MŠMT (č. 04341: Brownfields a průmyslové dědictví - nástroje rehabilitace města a kraji-
ny, řešitelé prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, doc. Ing. arch. František Štědrý, CSc., a č. 04427: 
Technické a průmyslové stavby na území Prahy – interaktivní elektronická publikace / učebnice, 
řešitelé: PhDr. Benjamin Fragner, Ing. Vladislava Valchářová).  

Výsledky výzkumu průmyslového dědictví byly tématem řady přednášek, problematika kon-
verze industriálního fondu je zařazena do cyklu přednášek NS 5 pro 3. ročník na FA ČVUT (prof. 
Šenberger), téma transformace městských úhorů je přednášeno v rámci předmětu NS 5 na FA 
a v předmětech NB 50 a 51 na FSv (doc. Štědrý).  

 
11.12.3 Hlavní výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti  

Osou výzkumné činnosti VCPD byly tři dílčí výzkumné projekty realizované prostřednictvím ad 
hoc doplňovaných týmů předních odborníků (včetně externích spolupracovníků, pedagogů a dokto-
randů): 

a) Evidence a vyhodnocení objektů ohroženého fondu vybraných oborů - Zanikající stavby 
pivovarnického průmyslu, Stavby textilního průmyslu, Železniční dědictví na území České 
republiky (řešitel prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger),  

b) Brownfields a průmyslové dědictví (řešitel doc. Ing. arch. František Štědrý, CSc.), 
c) Srovnávací výzkum - Meziválečná průmyslová architektura a technologické, hospodářské 

a kulturní souvislosti (řešitel prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.). 
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Výsledky výzkumu byly průběžně využity pro vytváření centrálního databázového Registru prů-
myslového dědictví (industriálních a technických nemovitých objektů / památek na území České 
republiky). Registr představuje styčné místo, v němž se propojují výsledky všech dalších aktivit 
a dílčích projektů VCPD, dále při přípravě konference a sborníku „Meziválečná průmyslová 
architektura“.  

Během uplynulého období VCPD poskytovalo řadu odborných konzultací a vypracovalo vy-
jádření ke sporným kauzám ohrožených industriálních objektů, především pro Odbor památkové 
péče Ministerstva kultury (posuzování při prohlašování věcí za kulturní památku), případně pro 
orgány místní a státní správy i pro soukromé subjekty.    

 
11.12.4 Zahraniční styky v roce 2004 
– Aktivní účast VCPD na realizaci mezinárodního projektu Working Heritage (Budoucnost prů-

myslových historických center v Evropě), svým zástupcem (prof. Petr Urlich) se zúčastnilo 
navazujících workshopů (Working Heritage Schio a Terni, Working Heritage Birmingham), 
přispělo zpracováním příspěvku pro putovní výstavu Working Heritage (Paříž, Schio a Terni, 
Birmingham) a prezentací zkušeností z České republiky pro projekt Working Heritage na CD-
ROM. 

– VCPD je kolektivním členem a reprezentantem za ČR v TICCIH (The International Committee 
for the Conservation of Industrial Heritage), informuje TICCIH o dění v oblasti průmyslového 
dědictví v ČR a přispívá do Bulletinu TICCIH. (V souvislosti s tím VCPD ve spolupráci s NPÚ 
připravilo pracovní překlad základního dokumentu TICCIH Charta industriálního dědictví, 
který byl umístěn na internetové stránce htpp://vcpd.cvut.cz.). Z  podnětu TICCIH byl vypraco-
ván pro ICOMOS Action Plan for 20th Century Heritage soupis vybraných reprezentantů 
průmyslové architektury 20. století na území České republiky.  

– VCPD (prostřednictvím svého zástupce) je členem národního komitétu ICOMOS a aktivně se 
podílí na organizování společných odborných akcí (konference Meziválečná industriální 
architektura, příprava mezinárodního bienále Industriální stopy 2005).  

– V rámci přípravy mezinárodního projektu European Regional Development Fund INTERREG 
III C East zone se VCPD zapojilo do zpracování společného projektu Historical mining areas 
and their new prospects in cultural, urban and industrial regional development. / New prospects 
for old mining areas (partneři Geological Survey of Ireland - Dublin, Slovenská agentúra 
životného prostredia - Bratislava  a Česká geologická služba – Praha). 

– VCPD se účastnilo a představilo svou činnost na XXIII. Gesprächskreis Technikgeschichte ve 
Völklingen, pravidelné každoroční konferenci společnosti německých historiků techniky, která 
se tentokrát konala pod názvem „Vymírání dinosaurů – proměny velkých průmyslových oblastí 
Evropy“ (Ing. Valchářová). 

– Studijní cesty a spolupráce v souvislosti s  rozvojovým projektem Brownfields a průmyslové 
dědictví, přípravou mezinárodní konference Industriální stopy a rozpracováním projektu Trvale 
udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví: Rakousko - Vídeň, St.Pölten, Linec (pořádané KÚR 
Praha 1, v kontaktu s Magistrat der Stadt Wien), Francie - Paříž (aktuální postupy reaktivace 
městských úhorů, Institut urbanismu Université de Paris), Velká Británie - Sheffield, Londýn 
(zkušenosti regenerace bývalých průmyslových čtvrtí a implementace rozvojových projektů 
URC Sheffield One, CIQ Agency), Nizozemí – Delft, Rotterdam (porovnání studijních pro-
gramů Regenerace starých průmyslových území v evropských městech v rámci fakulty architek-
tury TU Delft ).  

– Účast studentů doktorského studia při VCPD na mezinárodních studentských workshopech. Vý-
měna zkušeností a prezentace výsledků výzkumu (brownfields, pivovary, textilky, železnice): 
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Mezinárodní workshop a konference Technology in the History of Civilisation – Thinking into 
the Future, v polském Dzierżoniówě, Technická universita ve Wrocławi.  

 

139 



11. Činnost fakult a dalších součástí  

11.13 Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT 
Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze (dále jen ÚTEF) je vědecko-pedago-

gickým pracovištěm Českého vysokého učení technického v Praze se zaměřením na fyziku mikro-
světa a její aplikace. Jeho základním posláním je experimentální fyzikální výzkum, který je zdrojem 
poznání přírodních zákonitostí a trvalým zdrojem technického a technologického pokroku. Ústav 
přitom usiluje i o přenos fyzikálních metod do inženýrské výuky studentů ČVUT. 

V roce 2004 vstoupil ÚTEF do třetího roku svého života. Hlavními úkoly bylo dobudování 
laboratoří a dokončení příprav k akreditaci nového studijního oboru „Aplikovaná subatomová 
fyzika“. Program vědecko-výzkumné činnosti ÚTEF byl v roce 2004 určován především mezinárod-
ními projekty spolupráce ústavu s CERN, s SÚJV Dubna a s dalšími zahraničními pracovišti. 
Dlouhodobý vědecko-výzkumný program ÚTEF byl zformulován do výzkumného záměru MSM 
6840770029 „Fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta“ (dále zkráceně VZ29), který byl 
koncem roku v celostátní soutěži dobře hodnocen a přijat na léta 2005–10.  

 
11.13.1 Rozvoj v roce 2004 

V průběhu roku 2004 byl v malém rozsahu rozšířen kolektiv pracovníků ÚTEF. Celkově zaměst-
nanci naplňují 18,1 pracovních úvazků. Z toho 15,7 tvoří vědecko-výzkumní pracovníci a 2,4 je 
celkový úvazek administrativních a pomocných technických pracovníků včetně úklidu. Většina 
vědecko-výzkumných pracovníků ÚTEF je mladší 35 let. Činnost ústavu je organizována jak podle 
projektů, tak v souladu s organizačním řádem ÚTEF podle oddělení (oddělení fyzikálních experi-
mentů, oddělení fyzikálních aplikací a technologií, oddělení teorie a modelování, oddělení elektro-
niky a softwaru, oddělení správní a technické).  

Po celý rok byly průběžně vybavovány a uváděny do chodu základní laboratoře ústavu (spektro-
skopická, radiochemická, technologická s čistými prostorami pro testování detekčních struktur) 
a jednotlivé měřicí aparatury potřebné pro odborné zaměření ústavu. Byla dobudována radonová 
laboratoř. Vznikla materiálová laboratoř a ústavní dílna. ÚTEF získal povolení SÚJB pro práci se 
zdroji ionizujícího záření. V loňském roce byla uvedena do provozu i první stanice pro sledování 
kosmických spršek v rámci projektu ALTA/NALTA.  

Pro plánovanou pedagogickou činnost byla loni připravena učebna vybavená počítači, která se 
již využívá k výuce práce s počítači. Při možnosti využívat konferenční místnost ústavu i jako 
učebnu je tak ÚTEF prostorově připraven k zahájení výuky.  

 
11.13.2 Hlavní výsledky v pedagogické oblasti v roce 2004 

Výrazně pokročila příprava nového magisterského studijního oboru „Aplikovaná subatomová 
fyzika“. V návrhu je kladen důraz na zapojení studentů do vědeckých aktivit ÚTEF probíhajících 
v rámci mezinárodních projektů. Na výuce se budou podílet kromě pracovníků z ČVUT, MFF UK, 
AV ČR též profesoři ze spolupracujících zahraničních univerzit. Kromě toho byla v roce 2004 na 
úrovni rektora ČVUT a ředitele SÚJV Dubna uzavřena smlouva o spolupráci v pedagogické oblasti 
mezi ČVUT a Univerzitním centrem SÚJV Dubna. Jednotliví vyučující z ÚTEF připravili během 
roku 2004 náplně a sylaby svých předmětů a pracovali na přípravě vlastních přednášek. Vybrané 
prostory ÚTEF byly upraveny pro potřeby budoucí výuky. Začátek výuky je plánován od školního 
roku 2005/2006. Řada pracovníků ÚTEF se v roce 2004 podílela také na výuce fyziky na FJFI 
ČVUT. 

Významnou součást současné pedagogické činnosti kolektivu ÚTEF představují přednášky pro 
seniory v rámci Univerzity třetího věku na ČVUT – „Tajemství mikrosvěta“ a „Jak se bádá v oblasti 
mikrosvěta u nás a ve světě“. V roce 2004 přednášky navštěvovalo pravidelně 6 posluchačů.  
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V rámci programu Celoživotního vzdělávání na ČVUT pokračovala v roce 2004 v ÚTEF i výuka 
v kurzu „Základy práce s PC“ pro začínající uživatele PC a v navazujícím kurzu „Práce s PC pro 
středně pokročilé“. V roce 2004 tyto kurzy absolvovalo celkem 13 posluchačů. V nabídce ÚTEF 
ČVUT je dále v rámci projektu Celoživotního vzdělávání na ČVUT i 8 dalších odborně zaměřených 
předmětů. 

 
11.13.3 Hlavní výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti v roce 2004  

Vědecký a výzkumný program ÚTEF spadá do tří směrů: 
a) fyzika vysokých energií a vývoj příslušných detekčních systémů,  
b) neutrinová fyzika, fyzika atomového jádra a astrofyzika,  
c) aplikovaná jaderná spektroskopie. 
V prvních dvou případech, kdy jde o projekty základního výzkumu, je podstatná část aktivit vá-

zána na smluvní spolupráci s CERN (experiment ATLAS), s SÚJV Dubna, s mezinárodní podzemní 
laboratoří ve Fréjus a na mezinárodní projekty spolupráce ÚTEF s Univerzitou Alberta (projekt 
ALTA/NALTA) a s Univerzitou v Montrealu (projekt Picasso). Za rok 2004 lze vědecké a výzkumné 
práce realizované v ÚTEF ČVUT sumarizovat následovně: 
Projekt ATLAS na LHC v CERN: Jde o základní projekt ústavu z oblasti částicové fyziky, který 
sestává ze tří subprojektů:  

– Prvním je fyzikální a technické řešení masivního neutronového stínění v dopředné oblasti 
experimentu ATLAS a koordinace jeho výroby v ČR. Zakázky z CERN u českých podniků, 
jež vzešly z účasti pracovníků ÚTEF na tomto projektu, již dosáhly výše cca 53 mil. Kč.  

– Druhým subprojektem je podíl na stavbě SCT části vnitřního detektoru experimentu 
ATLAS. Ten spočívá ve finálním testování stripových detekčních modulů před jejich zabu-
dováním do vnitřního detektoru ATLAS. Pracoviště získalo kvalifikaci pro tyto testy. Stojí 
před úkolem otestovat cca 200 modulů, z toho již 50 jich bylo otestováno.  

– Třetí subprojekt je teoretického charakteru. Věnuje se studiu procesů produkce párů kvarků 
top-antitop zaměřenému jmenovitě na jev spinových korelací. Společně s japonskými 
spolupracovníky byly v roce 2004 zkoumány i možné efekty způsobené gravitony dle extra 
dimenzionálních modelů.  

Závazky ÚTEF vůči experimentu ATLAS jsou definovány smluvně. Projekt ATLAS je řešen 
dlouhodobě až do roku 2007, dosud s podporou grantu MŠMT č. 1P04LA233 a dále grantu MŠMT 
č. 1P04LA212. 
Neutrinová fyzika, fyzika atomového jádra a astrofyzikální projekty: 

– K projektům z neutrinové fyziky patří experimenty NEMO 3 a TGV II, které studují procesy 
dvojitého beta rozpadu. Jde o rozsáhlou mezinárodní spolupráci. Detektory NEMO 3 a TGV 
II jsou umístěny v podzemní laboratoři Fréjus ve Francii. Pracovníci ÚTEF přispěli k jejich 
výstavbě a podíleli se na zahájení fyzikálních měření. Pozoruhodným příspěvkem skupiny 
ÚTEF bylo zajištění výroby antiradonového systému, který byl v roce 2004 z ČR dodán do 
podzemní laboratoře a úspěšně tam funguje. Projekt byl podpořen grantem GA ČR 
202/02/0157, nově grantem GA ČR 202/05/P293. V roce 2004 byl řešitelský tým ÚTEF 
přizván do evropského projektu 6.RP EU (projekt ILIAS – Integrated Large Infrastructure 
for Astroparticle Science).  

– Studium struktury atomových jader. Hlavní výsledky byly získány při komplexním studiu 
struktury jádra 159Gd pomocí reakcí s neutrony a deuterony. Obdobně je studováno i jádro 
174Yb. Jde o spolupráci s SÚJV, ILL Grenoble, TU Mnichov a BNL. 

– Astrofyzikální problematika. 
Experiment Picasso je určen k detekci neutralina jako kandidáta na nositele temné hmoty ve 

vesmíru. Jde o experiment připravovaný v Kanadě pod vedením pracovníků Univerzity v Montre-
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alu. Skupina z ÚTEF byla v roce 2004 přijata za člena této kolaborace. Soustřeďuje se na problema-
tiku potlačení pozadí od radonu a neutronů.  

Měření kosmických spršek. V roce 2004 se ÚTEF ve spolupráci s Univerzitou v Albertě zapojil 
do astrofyzikálního experimentu ALTA/NALTA. Cílem projektu je vytvořit globální síť pozemních 
detekčních stanic spršek kosmického záření. Pomocí této sítě je možné studovat časové a prostorové 
koincidence událostí souvisejících s dopadem částic s extrémně vysokou energií do zemské atmo-
sféry. V roce 2004 pracovníci ÚTEF postavili a zprovoznili první detekční stanici na střeše budovy 
ÚTEF. Ta bude součástí budoucí detekční sítě CZELTA v České republice, která rozšíří detekční 
síť vybudovanou v Severní Americe a v západní Evropě. Do projektu budování sítě budou zapojeny 
vybrané střední školy a studenti se zájmem o fyziku.  
Aplikovaný výzkum:  

Práce v této části představují aplikovanou spektrometrii záření alfa, záření X a detekci neutronů 
jmenovitě pro vývoj nových typů polovodičových detektorů a k testování pixelových detektorů pro 
zobrazování s pomocí těchto druhů záření. Jde především o roentgenovskou a neutronovou 
defektoskopii a o roentgenovskou a neutronovou tomografii. V této části probíhaly vědecko-
výzkumné práce v rámci mezinárodních projektů Medipix2 – „Vývoj pixelových detektorů pro 
detekci fotonů X-záření v medicíně“ a RD50 – „Vývoj radiačně odolných polovodičových zařízení 
pro urychlovače s vysokou luminozitou“, které jsou koordinovány prostřednictvím CERN. Tento 
výzkum byl podpořen třemi grantovými projekty (dva z GA ČR, č. 102/04/567 a 202/04/1395 a je-
den z MŠMT č. 1P04LA211). Významná část tohoto výzkumu zapadala do rámce EU FP5 projektu 
„3D-RID“ - "3D-Radiation Imaging Detectors" (grant č. G5RD-CT-2001-00536 na léta 2001–
2004), který byl koordinován Univerzitou v Glasgow. 

 
11.13.4 Zahraniční styky v roce 2004 

ÚTEF udržuje rozsáhlou spolupráci s řadou českých i zahraničních pracovišť. V případě zahra-
ničních pracovišť (CERN, SÚJV Dubna, PSI, ILL, ESRF, Glasgow, Sundsvall, Stockholm, 
Freiburg, Mnichov, Napoli, Helsinki, Orsay, Montreal, Alberta) je spolupráce vázána na výše 
uvedené společně řešené projekty. Vedle toho byla v roce 2004 na úrovni rektora ČVUT a ředitele 
SÚJV Dubna uzavřena smlouva o spolupráci v pedagogické oblasti mezi ČVUT a Univerzitním 
centrem SÚJV Dubna.  
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11.14 Centrum pro radiochemii a radiační chemii 
11.14.1 Rozvoj v roce 2004 

V průběhu roku 2004 se podařilo dobudovat CRRC téměř na velikost předpokládanou v původ-
ním projektu. Hlavním výsledkem, na který činnost Centra v roce 2004 navazovala, byl úspěch 
v grantových soutěžích, kterých se zúčastnili pracovníci CRRC v roce 2003. To umožnilo většině 
pracovníků Centra soustředit se v roce 2004 zejména na výzkumnou činnost na získaných projek-
tech. Na řešení všech těchto projektů pracovníci CRRC úzce spolupracují s KJCH FJFI, pracovníci 
CRRC se naopak podílejí na řešení řady projektů KJCH FJFI. 

V roce 2004 bylo přijato rozhodnutí, že pro další rozvoj a zajištění konkurenceschopnosti je 
třeba Centrum bezpodmínečně vybavit alespoň jedním moderním špičkovým zařízením. Ve spolu-
práci s Forschungszentrum Rossendorf a KJCH FJFI byl jako takové zařízení vytipován systém pro 
laserovou fluorescenční spektrometrii s časovým rozlišením (TRLFS), jehož celková cena se pohy-
buje mezi 4–5 000 tis. Kč. V roce 2004 bylo (za podpory grantu MŠMT na podporu začínajících 
vědeckých pracovníků 1K04120, jehož nositelem je KJCH FJFI) zahájeno budování společné labo-
ratoře laserové spektroskopie CRRC a KJCH FJFI, která by měla být tímto systémem vybavena – 
z prostředků uvedeného grantu byla zakoupena ICCD detekční hlava spektrometru v ceně cca 1 200 
tis. Kč. V dalším roce je plánováno dobudování zařízení a zahájení experimentálních prací. 

 
11.14.2 Hlavní výsledky v pedagogické oblasti v roce 2004 

Pracovníci CRRC se od založení Centra kromě vlastní vědecko-výzkumné činnosti významně 
podílejí na výuce katedry jaderné chemie FJFI ČVUT, a to zejména podílem na zajištění chodu 
radiochemického praktika a podílem na výuce vybraných předmětů v magisterských a doktorských 
studijních programech. Nejvýznamnějším podílem na pedagogické činnosti přitom je zajišťování 
experimentálních částí doktorského studia jaderné chemie. Na grantech řešených CRRC v roce 
2004 pracovalo 5 doktorandů.  

CRRC spolu s KJCH FJFI v roce 2004 zahájilo přípravné práce pro zřízení chemického ústavu 
ČVUT. Výstupem těchto prací byla série materiálů pro vedení ČVUT, úspěšná přihláška rozvojo-
vého projektu MŠMT, přijetí dvou pracovníků pro agendu s tímto projektem spojenou (celkový 
úvazek 1,5) a získání a vybavení prostor pro zahájení činnosti budoucího chemického ústavu 
v prostorách Kloknerova ústavu ČVUT. 

 
11.14.3 Hlavní výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti v roce 2004 
Výzkumný program CRRC byl směrován do čtyř oblastí radiochemie a radiační chemie: 
1. Studium chování radionuklidů v životním prostředí. 
2. Vývoj pokročilých metod a materiálů pro zpracování radioaktivních odpadů. 
3. Radiační chemie. 
4. Vývoj radioanalytických metod využívajících nových separačních principů. 
 
V rámci každé z těchto oblastí bylo úspěšně řešeno několik témat: 
Studium chování radionuklidů v životním prostředí 
− Studium sorpčních interakcí v systému úložiště vyhořelého jaderného paliva (VJP): „bentonit - 

magnetit - vybrané štěpné produkty“ a popis interakcí pomocí povrchově komplexačních mo-
delů. 

− Vývoj pokročilých metod hodnocení bariérových materiálů (hodnocení sorpčních a difúzních 
procesů). 

− Práce na problematice Network of Excellence 6. RP EU ACTINET – Research in Actinide 
Chemistry. 
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Vývoj pokročilých metod a materiálů pro zpracování radioaktivních odpadů 
− Práce na mezinárodním projektu No. 12714/RBF koordinovaném Mezinárodní agenturou pro 

atomovou energii se sídlem ve Vídni (MAAE) - „Separation of radionuclides from complex 
waste matrices“. 

− Práce na problematice separace aktinoidů z roztoků po přepracování jaderného paliva, která je 
tématem účasti Centra v integrovaném projektu FI6W-CT-2003-508 854 6. RP EU 
EUROPART – „European Research Program on Partitioning of LLRNs“. 

− Práce na problematice dekontaminace půd a sedimentů kontaminovaných radionuklidy (od 
května 2004 v rámci projektu MPO FT-TA-009). 

Radiační chemie 
− Studium vlivu vybraných modifikátorů na radiační odstranění polutantů z vodného prostředí, 

m.j. v rámci projektu GAČR 104/04/P071. 
Vývoj radioanalytických metod využívajících nových separačních principů 
− Práce na projektu GA ČR 203/04/0943 „Vývoj pevných extrahentů pro radiochemickou akti-

vační analýzu“. 
− Vývoj metodiky pro stanovení I-129 v životním prostředí a odpadech jaderných elektráren. 
 
Konkrétní výstupy řešení v roce 2004 lze rozdělit do čtyř skupin: 
− nové vědecké poznatky, 
− publikační výstupy, 
− grantové přihlášky, 
− výstupy organizační činnosti. 
Všechny uvedené výstupy jsou přehledně shrnuty ve Zprávě o činnosti Centra za rok 2004 
(http://crrc.cvut.cz/dokumenty/zprCin/ZprCin04.pdf). 
 
11.14.4 Zahraniční styky v roce 2004 

CRRC je členem mezinárodních řešitelských kolektivů tří širokých programů – projekt 6. RP EU 
EUROPART, NoE 6. RP EU Actinet a projekt MAAE Vídeň. V rámci těchto programů je 
navazována úspěšná spolupráce, v roce 2004 například nově s: 

− Johannes Guttenberg Universität Mainz, SRN (získán společný grant DAAD), 
− University Helsinki, Finsko (připravována půlroční stáž doktorandky), 
− Forschungszentrum Jülich, SRN (společné testování sorbentů, připravovány výměny 

doktorandů), 
− Forschungszentrum Rosendorf, SRN (zavádění metody TRLFS, připravovány studijní 

pobyty mladých pracovníků a studentů). 
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11.15 Hospodaření Správy účelových zařízení v roce 2004 
Hospodaření Správy účelových zařízení (SÚZ) v roce 2004 skončilo s vyrovnaným hospodář-

ským výsledkem. Je nutno ale uvést, že po celý rok se SÚZ potýkala s vážnými ekonomickými a fi-
nančními problémy, tzn. se vznikající a po celý rok se prohlubující hospodářskou ztrátou 
a s akutním nedostatkem finančních prostředků. Vyrovnaného hospodářského výsledku bylo dosa-
ženo především vytvořením kladného hospodářského výsledku v doplňkové činnosti a dále využi-
tím vyhl. č. 504/2002, tj. vyrovnáním ztráty proti FRIMu.  

V průběhu roku pak byly hrazeny jen zcela nezbytné výdaje a nákup SZNN se v podstatě nere-
alizoval vůbec (plnění pod 15 %). 
Zásadní nepříznivé vlivy na hospodaření SÚZ ČVUT v roce 2004: 

• Přesuny některých nákladů roku 2003 do roku 2004, např. energie, z důvodu zkrácení termí-
nu účetní závěrky r. 2003.  

• Nutnost zahrnutí dalších, v rozpočtu neuvažovaných nákladů, např. zabezpečení objektů, ná-
klady na účelové objekty.  

• Nižší než plánované výnosy gastroúseku, především poklesem počtu vydaných jídel z důvo-
du zdražení, přesunem sazby DPH z 5 % do 19 %.  

• Stagnace cen výstupů, tj. cen jídel i kolejného. 
• Stálé snižování dotace na jednotku výkonu z důvodu rostoucího počtu lůžkodnů i jídel. 
• Stálý růst cen vstupů – energie, služby apod.  

Dlouhodobé „vyrovnávání hospodářské ztráty“ pomocí redukce FRIMu, nebo snižováním odpi-
sů, se projeví v nedostatečné obnově majetku. 

I přes výše uvedené problémy se podařilo udržet vysokou kvalitu jídel a komfort obsluhy, např. 
prodloužená výdejní doba jídel na menzách (vč. sobot a nedělí).  

V roce 2005 lze očekávat další zhoršení situace v oblasti nákladů. Každý jistě zaznamenal, že se 
od nového roku zvyšují např. ceny energií i odvozu odpadků a řady dalších služeb.  

V tomto roce rovněž dojde k zásadní změně v poskytování dotace na ubytování, která má v pod-
mínkách SÚZ dopad i do oblasti stravování. 

Ve financování SÚZ bude nutno provést zásadní systémovou změnu. V možnostech SÚZ je se za 
pomoci školy s novými podmínkami hospodaření vyrovnat.  
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11.16 Vydavatelství ČVUT 
Výrobu skript, monografií a dalších tiskovin a tvorbu výukových videoprogramů a multimedi-

álních interaktivních programů na CD zajišťuje Vydavatelství ČVUT. Prodejna technické literatury, 
která je jeho součástí, nabízí vedle skript, monografií, výukových videoprogramů a multimediálních 
programů na CD i široký sortiment odborné literatury. Oddělení Redakce a DTP připravuje a re-
dakčně i graficky zpracovává periodické i neperiodické publikace. Tiskové a knihařské zpracování 
produkce včetně expedice se zajišťuje ve vlastní tiskárně oddělení výroby. Součástí Vydavatelství 
je rovněž Centrum podpory výuky, které se kromě tvorby výukových videoprogramů a MM 
programů na CD zabývá i vzděláváním prostřednictvím počítače, e-learningem. 

Činnost Vydavatelství probíhá v následujících pracovištích vzájemně kooperujících: 

Redakce a DTP  
Redakčně a graficky zpracovaná periodika a ostatní publikace: 
• Časopis Pražská technika. 6x ročně, 2 000 výtisků. Speciální číslo bylo určeno k propaga-

ci školy na veletrhu pomaturitního vzdělání Gaudeamus 2004. Elektronická verze časopisu 
je na webových stránkách ČVUT. 

• Časopis Acta Polytechnica. 6x ročně, anglicky psaný profesní časopis. Dvě čísla byla vě-
nována nejlepším příspěvkům z konference Advanced Engineering Design, která je pořádá-
na ve spolupráci s univerzitou v Glasgow. Anotace příspěvků lze najít na webových strán-
kách ČVUT.  

• Edice CTU Reports. 3x ročně.  
• Ediční řada „Inaugurační spisy“. Vydáno 16 profesorských a 15 habilitačních přednášek 

ve spolupráci s odborem pro rozvoj. 
• Sborník Workshop 2004. Pro odborný seminář Workshop 2004. Byla vydána i elektronická 

publikace. 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 i verze na 
CD.  

• Výroční zpráva o činnosti 2003. V součinnosti s odborem pro rozvoj byla zhotovena před-
loha pro tisk jak v tištěné, tak v elektronické podobě.  

• Skripta a monografie. Grafické zpracování obálek a předtisková příprava.  
• Ostatní tiskoviny, např. pozvánky na akce; Kalendář akcí ČVUT na rok 2005; barevná bro-

žura o ČVUT; pamětní list – imatrikulace studentů ÚBMI; barevná brožura „Insignie 
ČVUT“; barevná skládačka o ČVUT; propagační materiál na Gaudeamus 2004; tisk diplo-
mů; reprezentativní publikace Fakulty strojní; Almanach Fakulty dopravní a další. 

• Publikace Česká technika. Přepracované a doplněné druhé vydání reprezentativní publi-
kace. 

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 stro-
jem Docu Color 2240. Součástí tiskárny je i dobře vybavená knihárna. 

V roce 2004 bylo vydáno a ve vlastní tiskárně vyrobeno 212 (171) skript a monografií a 284 
(279) ostatních titulů. V roce 2003 bylo vydáno osm monografií, v roce 2004 třináct. Celkem bylo 
vyrobeno 98 442 (84 556) výtisků skript a monografií. Prodejní produkce: 10 745 163 (81 556) 
výtisků za 10 745 163 (10 021 352) Kč. Průměrná cena skripta a monografie 112,58 (122,90) Kč. 
Průměrná cena skripta 105,82 (118,20) Kč. V závorkách jsou pro srovnání uvedeny údaje z roku 
2003. Bylo vyrobeno celkem 284 (279) dalších zakázek pro celou vysokou školu, např. informační 
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brožury pro studenty, propagační tiskoviny, sborníky, brožury pro CŽV a další. Zájem o výrobu 
celoškolských tiskových materiálů vzrůstá. 
Modernizace a obnova strojového vybavení: 

V souladu s plánem obnovy strojového vybavení byla zakoupena a uvedena do provozu řezačka 
papíru MS 80 BP se šířkou řezu 80 cm. Rovněž byl podle plánu obnoven jeden kopírovací stroj. 
Strojové vybavení výroby a předběžný návrh obnovy pro nejbližší období: 

Předtisková příprava. Současný stav: dvě kamery na zhotovení tiskových matric. Návrh: obnova 
jedné kamery plánovaná 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. Knihárna. Dva snášecí stroje, dokončovací automat na vazbu V1, dvě řezačky papíru, 
lepička knižního bloku, falcovačka, laminovačka. Návrh: v roce 2006 se předpokládá obnova 
baličky na tavnou fólii. Nadále budou sledovány trendy v malonákladovém tisku. 

Prodejna technické literatury (PTL) 
Prodejna vedle své hlavní pracovní náplně zajišťuje i komplexní informační servis, připravuje 

databázi skladované produkce a podílí se na přípravě odborných nástrojů pro evidenci a kontrolu 
správnosti předávaných informačních podkladů pro plánování ediční činnosti. Maloobchodní obrat 
(tržby) celkem: 12 887 816 Kč, prodej skript, monografií, výukových videoprogramů a CD (HČ): 
10 378 935 Kč, z toho: prodej skript a monografií 10 378 935 Kč, výukové programy na CD a vi-
deo: 109 871 Kč, prodej knih a ostatního sortimentu (DČ): 2 508 881 Kč.  

Prodejna se věnuje rovněž zásilkovému prodeji a prodeji na faktury, celkem bylo expedováno 
zboží za 1 478 423 Kč. 

Centrum podpory vzdělávání (CPV) 
Pracoviště se zabývá tvorbou výukových videoprogramů a multimediálních programů, e-learnin-

gem, dále zabezpečuje odborné služby audio, video a foto pro fakulty a součásti. 
• Vyrobené výukové programy: Geometrie v prostoru, CD, web; Kvadratické rovnice, CD; 

Požární spolehlivost 1. a 2. díl, CD česká a anglická verze; Vzorové vyučovací hodiny, 5 dí-
lů, video a CD; Hybridní publikace (učebnice pro zrakově postižené), audio; Technické a in-
dustriální stavby Prahy, CD a DVD; Tereza je přístupná – speciální výpočetní technika pro 
zrakově postižené, CD. 

• Ostatní služby pro fakulty a součásti: Magisterské studium na Fakultě architektury, triky, 
střih, zvuk, kompletace, česká a anglická verze, CD; Výuka hydrotechniky – digitalizace 16 
výukových programů pro F1; Mechanika, střih, ozvučení, digitalizace dvou výukových 
programů pro F3; Digitalizace a střih 12 výukových filmů pro ÚBMI; Výukový Web 
VYTOS (CPV spoluřešitel rozvojového projektu) - digitalizace výukových programů na 
web. 

• Záznamy a zpracování dokumentů na audio, video a CD nosičích pro R ČVUT: CTU in 
Prague – An Overview, CD; Informační CD pro uchazeče o studium na ČVUT v Praze, CD; 
CTU Workshop, CD; CTU Research Activity Reports, CD; Gaudeamus 2004 - prezentace 
ČVUT v Praze, CD; udělení čestných doktorátů, video; zahájení akademického roku 
2004/05 na ČVUT, video; předávání Cen rektora, medailí, docentur a diplomů Ph.D., video; 
úpravy PowerPoint prezentací; AKTUALITY na CD, 30x; zvukové záznamy ze zasedání 
AS ČVUT a jejich zpracování – 1x měsíčně (8x); fotodokumentace. 

 
Další aktivity Vydavatelství ČVUT jsou uvedeny v kapitolách 5.3 a 12. 
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12. Další aktivity ČVUT 
12.1 Přehled významných konferencí, seminářů, výstav a veletrhů  
Fakulta stavební pořádala (podílela se) v roce 2004 následující konference a semináře: 
• Seminář Materiálové modely v programu ATENA, 18. 2. 2004. Přednášejícím byl Ing. Jan 

Červenka, Ph.D., z firmy Červenka Consulting, s. r. o., Praha (pořadatel: katedra stavební me-
chaniky). 

• Seminář Řízení stavební firmy, 26. 2. 2004. Ing. Aleš Tomek ,CSc. (pořadatel: katedra ekono-
miky a řízení ve stavebnictví).  

• Seminář Workshop 2004 – Ekonomika a řízení ve stavebnictví, 10. 3. 2004. Seminář studentů 
doktorského studia oboru Ekonomika a řízení ve stavebnictví, 23 studentů z ČVUT (pořadatel: 
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví). 

• Seminář Projektové řízení (Project management) veřejných staveb a vyhl. min. financí č. 
40/2001 Sb., 20. 5. 2004, doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. (spolupořadatel: katedra ekono-
miky a řízení ve stavebnictví). 

• Seminář The Role of Structural Mechanics in Material Design, Control and Optimization, 
27. 5. 2004. Přednášejícím byl prof. Adnan Ibrahimbegovic z Ecole Normale Supérieure de 
Cachan, Laboratoire de Mécanique et Technologie de Cachan, Francie (pořadatel: katedra 
stavební mechaniky). 

• Mock-up-cz co-ordination meeting, 15. 6. 2004 a 7. 12. 2004. 
• Konference Dřevostavby a inovace 2004, 16.–17. 6. 2004. Konference v rámci řešení grantu 

GA ČR 1033/H127, Kostelec nad Černými lesy. Bylo prezentováno 6 příspěvků bez meziná-
rodní účasti, za přítomnosti padesáti účastníků z lesnického, dřevařského, stavebního a archi-
tektonického sektoru průmyslu ČR (spolupořadatelé: katedra ekonomiky a řízení ve staveb-
nictví, katedra technologie staveb). 

• 2. mezinárodní Workshop on Integrated Soil and Water Protection: Risks from Diffuse 
Pollution (SOWA), 28. 6.–29. 6. 2004, Masarykova kolej, Praha (pořadatelé: T. Vogel, D. 
Halm, P. Grathwohl, M. Císlerová).  

• 2. letní škola TZB, 1.–3. 9. 2004, zaměřená na problematiku navrhování energetických a eko-
logických systémů v nízkoenergetických domech. Zúčastnilo se 21 posluchačů, 10 lektorů. 

• Seminář Smluvní vztahy a řešení sporů ve výstavbě, 21. 10. 2004, prof. Ing. Milík Tichý, 
DrSc. (spolupořadatel: katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví). 

• Konference SBTP 2004 (Simulace budov a techniky prostředí 2004), 1.–2. 11. 2004. Spolu-
pořadatelství 3. národní konference IBPSA-CZ (International Building Performance Simu-
lation Asscociation).  

• Konference Podmínky pro podnikání a zaměstnávání občanů v členských státech EU v praxi, 
12. 11. 2004, Kostelec nad Černými lesy, 70 účastníků (spolupořadatel: katedra ekonomiky 
a řízení ve stavebnictví).  

• Seminář Management rizika ve výstavbě, 18. 11. 2004, prof. Ing. Milík Tichý, DrSc. (spolu-
pořadatel: katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví). 

• Seminář Numerické modelování textilního betonu na mikro-, mezo- a makroskopické úrovni, 
25. 11. 2004. Přednášejícím byl Dr. Rostislav Chudoba z RWTH Aachen, SRN (pořadatel: ka-
tedra stavební mechaniky). 

• Seminář Workshop 2004/2 – Ekonomika a řízení ve stavebnictví, 26. 11. 2004. Seminář stu-
dentů doktorského studia oboru Ekonomika a řízení ve stavebnictví, účast 28 studentů, z toho 
1 student z Německa (spolupráce s EIPOS) a 2 studenti působící na stáži v Austrálii a Ně-
mecku (pořadatel: katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví). 
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• Kurz Brownfields a průmyslové dědictví, nástroje rehabilitace sídel a krajiny, lektoři A. 
Mansfeldová a Z. Kramářová, hlavní řešitel PhDr. Benjamin Fragner. 

• Výstava Prezentace katedry sídel a regionů. 
• Vypracování posudků pro program Ministerstva zemědělství ČR „Ochrana před povodněmi“, 

posouzeno celkem 158 akcí. 
• Výstava Dřevostavby a inovace 2004.   

 
Fakulta strojní pořádala (podílela se) v roce 2004 následující konference a semináře:   
• The Winterschool on Environmental and Industrial CFD Simulations, 23.–27. 2. 2004, Praha. 
• 10. mezinárodní konference „Vstřikování plastů“, 25.–26. 3. 2004, Praha. 
• Ph.D. Symposium Modelling and Simulation for Environmental Engineering, 16. 4. 2004, 

Praha. 
• Odborný seminář Moderní technika na podporu kvality výrobních technologií, 21. 4. 2004, 

Praha. 
• 8. mezinárodní konference CRYOGENICS 2004, 27.–30. 4. 2004, Praha.  
• 3. veletrh strojírenské techniky a technologií MACH 2004, 4.–6. 5. 2004, Praha. 
• 3. konference Progresivní strojírenství, 5. 5. 2004, Praha. 
• Mezinárodní konference The future Tasks of Mechanical Engineering and the Status of 

Technical Universitie in Integrated Europe, 9. 6. 2004, Praha (u příležitosti oslav 140. výročí 
vzniku Fakulty strojní ČVUT). 

• Odborný seminář Setkání absolventů oboru Výrobní stroje a zařízení, 10. 6. 2004, Praha. 
• International Congress on Mechatronics 2004, 7.–9. 7. 2004, Praha.  
• 5. mezinárodní konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků, tematicky 

zaměřené na přístupy ke komplexní analýze průmyslových podniků, doprovodný program 
MSV Brno 2004, 21. 9. 2004, Brno.  

• Mezinárodní kongres Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství MATAR 2004, 
21.–22. 9. 2004, Praha, 23. 9. 2004, Brno.  

• Mezinárodní strojírenský veletrh Brno, 21.–25. 9. 2004, Brno. 
• Seminář Svět nových materiálů – PVD povlaky pro průmyslové aplikace, 23. 9. 2004, Brno.  
• Mezinárodní Workshop Research Development and Transfer of Technology, 13. 10. 2004, 

Praha (u příležitosti oslav 140. výročí vzniku Fakulty strojní). 
• Seminář Nové přístupy v experimentálním vyšetřování zbytkových napětí a jejich vlivu na 

integritu a životnost součástí a konstrukcí, 21. 10. 2004, Praha.  
• 3. národní konference IBPSA-CZ Simulace budov a techniky prostředí, 1. a 2. 11. 2004, 

Praha. 
• Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, 23.–

24. 11. 2004, Čejkovice. 
• Odborný seminář Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství, 24. 11. 

2004, Praha. 
• 11. ročník mezinárodního veletrhu invencí a inovací, 11. mezinárodní sympozium INOVACE 

2004, 30. 11.–3. 12. 2004, týden vědy, výzkumu, vývoje a inovací v ČR, Praha. 
 
Fakulta elektrotechnická pořádala (podílela se) v roce 2004 následující konference a semi-
náře:   
• Metody struktury ekon. el. bezdr. komunikace, 18.–20. 1. 2004, 240 účastníků, Praha. 
• ACM  programming Contest 2004, 26. 3.–1. 4. 2004, 500 účastníků, Praha. 
• ECCV, 9.–17. 5. 2004, 336 účastníků, Praha. 
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• POSTER 2004, 19.–21. 5. 2004, 70 účastníků, Praha. 
• Lektoři anglického jazyka, 10. 6.–5. 7. 2004, 11 účastníků, Praha. 
• SFTP, 13.–18. 6. 2004, 20 účastníků, Praha. 
• Inter-Noise 2004, 21.–26. 8. 2004, 1 300 účastníků, Praha.     
• ISPS 04, 31. 8.– 3. 9. 2004, 76 účastníků, Praha.        
• LA-GJU-BN-LT-007-04, 6.– 8. 9. 2004, 75 účastníků, Praha. 
• ISEM 2004, 7.–9. 9. 2004, 100 účastníků, Praha.     
• ICHRMS 2004, 7.–12. 9. 2004, 125 účastníků, Praha. 
• EUCONET, 19.–23. 10. 2004, 130 účastníků, Praha. 
• Podzimní škola 2004, 24.–29. 10. 2004, 40 účastníků, Praha. 

 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská pořádala (podílela se) v roce 2004 následující konfe-
rence a semináře:  
• 13th Student Winter School on Mathematical Physics, Horní Polubný, 25.–31. 1. 2004, 35 

účastníků (organizovali doc. Goce Chadzitaskos a prof. Jiří Tolar). 
• Fourth Asia-Pacific Laser Symposium (APLS’2004), PyongYong, Jižní Korea, 1.–5. 3. 2004 

(doc. Milan Kálal zasedal v předsednictvu řídícím panelovou diskusi Recent Progress of the 
Laser Fusion Energy Research Work in the World). 

• IVth Workshop on Photoinduced Molecular Processes (PIMoP), Praha, 19.–21. 4. 2004, 30 
účastníků (doc. Vlastimil Fidler byl spolupředsedou organizačního výboru). 

• Eugene Wigner Course on Reactor Physics Experiments, 27. 4.–15. 5. 2004, 17 účastníků, 
Praha. 

• 10. mezinárodní workshop: Applied Physics of Condensed Matter, 16.–18. 6. 2004, Čistá-Bílá, 
Slovenská republika (prof. Helmar Frank byl členem programového výboru, doc. Nikolaj 
Ganev byl členem organizačního výboru). 

• 13th International Colloquium: Quantum Groups and Integrable Systems, 17.–19. 6. 2004, 50 
účastníků (prof. Čestmír Burdík byl předsedou organizačního výboru). 

• 6. mezinárodní konference International Conference: Symmetry Metods in Physics, Prague, 
21.–24. 6. 2004, 50 účastníků (prof. Čestmír Burdík předsedou organizačního výboru), Praha. 

• 8th European Conference on Protection against Radon at Home and at Work, 28. 6.–2. 7. 
2004, 120 účastníků, Praha. 

• Mezinárodní konference: Czech Japanese Seminar in Applied Mathematics, Prague, 3.–8. 8. 
2004, 35 účastníků (doc. Michal Beneš byl hlavním organizátorem, organizace zajištěna tý-
mem z katedry matematiky). 

• Advanced Studies Institute – Spin and Symmetries, 5.–9. 8. 2004, 90 účastníků, Praha. 
• Nuclear and Radiochemistry (NRC6), 29. 8.–3. 9. 2004, Aachen, SRN (prof. Petr Beneš byl 

členem mezinárodního řídícího výboru konference, na konferenci předsedal zasedání sekce 
nazvané Radioecology and Environmental Sciences).  

• Konference EPDIC IX (European Powder Diffraction Conference), Praha, 2.–5. 9. 2004, 500 
účastníků. Hlavním organizátorem Krystalografická společnost, ČVUT spolupořadatelem. 

• XXVIII European Conference on Laser Interaction with Matter (ECLIM), 6.–10. 9. 2004 Řím, 
Itálie (doc. Milan Kálal byl členem mezinárodního vědeckého výboru a předsedou sekce 
Mo/O4). 

• Kolokvium s mezinárodní účastí: Capillary Discharge and LaserPlasma, 24. 9. 2004, 30 
účastníků, Praha.  

• 26. dny radiační ochrany, Luhačovice, 1.–5. 11. 2004, 230 účastníků.  
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• Účast na mezinárodním workshopu SSSI-2004 (Solid State Surfaces and Interfaces), 8.–11. 
11. 2004, Smolenice, Slovenská Republika. 

• Objekty 2004, 18.–19. 11. 2004, 60 účastníků, Praha. 
• Workshop Trends in Quantum Mechanics, 16. 12. 2004, Praha, 15 účastníků (spolupořadatel: 

prof. Igor Jex ve spolupráci). 
 
Fakulta architektury pořádala (podílela se) v roce 2004 následující semináře a výstavy: 
• AUSTRIA WEST TIROL VORALBERG – NOVÁ ARCHITEKTURA, únor–březen 2004, 

Lapidárium Betlémské kaple. 
• MIES VAN DER ROHE AWARD, červenec–srpen 2004, Lapidárium Betlémské kaple.  
• Praha, 10/2004: FA ČVUT – École spéciale de Paris, doc. Hon a 4 čeští a 60 francouzských 

studentů, v roce 2004 se uskutečnila společná zadání ateliérů, plánované výměnné pobyty 
v roce 2005. 

• BARTTELET SCHOOL OF ARCHITECTURE – LONDON, říjen 2004. 
• Fragnerova galerie, přednáška kurátora na fakultě. 
• Florencie, 11/2004: prof. Fanta a 20 českých studentů. 
• Praha, 11/2004: FA ČVUT – EA Paris La Villette: prof. Edery, arch. Sedlák, doc. Brožová, 

arch. Hnízdil + 16 zahraničních a 4 čeští studenti, plánovaný reciproční pobyt v Paříži v roce 
2005. 

• SRBSKÁ ARCHITEKTURA NA PŘELOMU TISÍCILETÍ, prosinec 2004–leden 2005, Ná-
rodní zemědělské muzeum.  

Mezinárodní workshopy v zahraničí s účastí studentů fakulty: 
• Vadúz, Lichtenštejnsko, květen 2004, prof. Fanta a 4 studenti.  
• TU Aachen, SRN, listopad 2004, účast 5 studentů na základě konkurzu (hodnocení práce 

našich studentů jako vynikající mezinárodní porotou a prof. Baumem, Aachen). 
Mezinárodní výstavy vytvořené za účasti pedagogů FA: 
• NOVÉ STAVEBNÍ UMĚNÍ STUTTGART 1927 – VIZE MODERNÍ ARCHITEKTURY, 

výstava v Císařské konírně Pražského Hradu, 22. 1.–28. 3. 2004, spoluautor prezentace prof. 
Šlapeta (hlavní autor prof. Karin Kirsch). 

• LUBOMÍR ŠLAPETA 1908–1983, ČESTMÍR ŠLAPETA 1908–1999 
• ČEŠTÍ ŽÁCI HANSE SCHAROUNA, výstava v Muzeu architektury Wroclaw, 6. 10.–30. 11. 

2004, spoluautor prezentace prof. Šlapeta (hlavní autor Pavel Zatloukal). 
• BAUSTELLE SLOWENIEN, BUILDING-SITE SLOVENIA, výstava Akademie der Künste 

Berlin, 27. 11. 2004–9. 1. 2005, spoluautor prezentace prof. Šlapeta (s Andrej Hrausky, Miha 
Dešman). 

Národní a mezinárodní konference: 
Všechny tři týmy, zpracovávající VZ, připravily národní nebo mezinárodní semináře (konfe-

rence) o výsledcích příslušných (ročních) etap: je snahou (dle fin. možností) zachytit obsah těchto 
pracovních setkání ve formě sborníků. Ústav urbanismu (pořadatel mezinárodní konference Město, 
venkovský prostor a krajina) vydal dosud sborníky čtyři, chystá pátý – o poslední etapě svého VZ 
Proměny urbanismu s výsledky semináře, konaného na konci roku 2004. Obdobně k semináři 
o Modelových metodách projektování byla vydána publikace Architektura v modelech – mezi snem 
a skutečností. 

Pracovníci FA se zúčastnili Workshopu ČVUT v I. čtvrtletí 2004 (doc. J. Mužík, Ing. arch. H. 
Špalková, DS) 
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Fakulta dopravní pořádala (podílela se) v roce 2004 následující konference a semináře:   
• 9. bilaterální česko-německé symposium Experimental Methods and Measurement Techniques 

in Monitoring and Supervising Engineering Structures and Their Numerical Analysis. Toto 
symposium má dlouholetou tradici a bylo součástí řady vědeckých konferencí pořádaných 
v roce 2004 ČVUT podpořených IGS ČVUT. Spolupořadatelem ÚTAM AV ČR a ve spo-
lupráci s Bergische Universität Wuppertal, VDI/VDE-GESA a ČSM-EAN v Táboře. 

• Vědecká konference Věda o dopravě 2004 má velkou odezvu mezi odborníky z technické 
praxe. Současně se účastnila na zajištění odborného semináře pilotního projektu TEST RDS-
TMC. 

• Mezinárodní vědecká konference Železnice jako součást integrovaného dopravního systému 
navazovala svou tematikou na tři předcházející konference, které pořádala katedra ekonomiky 
a managementu v dopravě a telekomunikacích. Cílem bylo shrnout a diskutovat význam že-
lezniční dopravy, která spolu s ostatními druhy dopravy tvoří integrovaný síťový systém, ve 
kterém musí být zvažovány otázky liberalizace, regulace a deregulace ve vztahu k hospo-
dářské soutěži na dopravním trhu. 

• Workshop Train Safe pořádaný v rámci 5. rámcového programu zaměřený na bezpečnost že-
lezniční dopravy. Spolupořadatelé Ministerstvo dopravy ČR a Škoda Plzeň, a. s.  

 
Kloknerův ústav pořádal (podílel se) v roce 2004 následující konference a semináře:   
• 3. konference Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2004, 6. 4. 2004, 155 

účastníků, Praha.  
• 3. česko-slovenské sympozium Theoretical and Experimental Research in Structural Engine-

ering, 16.–17. června 2004, 32 účastníků, Černice. 
• Seminář Betonové konstrukce v extrémních podmínkách, 13. 9. 2004, 125 účastníků, Praha. 
• Konference Speciální betony – vlastnosti – technologie – aplikace, 30. 9.–1. 10. 2004, 185 

účastníků, Malenovice. 
• 3. konference Zděné a smíšené konstrukce 2004, 20. 10. 2004, 145 účastníků, Brno. 
• 26. konference s mezinárodní účastí Sanace a rekonstrukce staveb, 23.–24. 11. 2004, 215 

účastníků, Praha. 
• Seminář o Eurokódech, 3. 12. 2004, 30 účastníků, Praha. 

 
Ústav biomedicínského inženýrství pořádal (podílel se) v roce 2004 následující veletrhy a se-
minář:   
• Veletrh vzdělávaní Gaudeamus 2004 v Brně. 
• Mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky AMPÉR (stánek spolu s FEL). 
• Mezinárodní zdravotnický veletrh Pragomedica.  
• Pořádání semináře Pokroky v biomedicínském inženýrství s podtitulem Biomedicínské inže-

nýrství na ČVUT, 10. 11. 2004, Kladno (záštitu nad seminářem převzal rektor ČVUT prof. 
Ing. Jiří Witzany, DrSc.). 

 
Technologické a inovační centrum pořádalo (podílelo se) v roce 2004 následující konference:  
• Mezinárodní konference Výzkum, vývoj a podnikání, leden 2004, v rámci projektu 

TRANSACT (5RP). Nad konferencí převzal záštitu CzechInvest a byla uspořádána ve spolu-
práci s Hospodářskou komorou hlavního města Prahy a Českomoravskou záruční a rozvojo-
vou bankou. 
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Výzkumné centrum průmyslového dědictví pořádalo (podílelo se) v roce 2004 následující kon-
ference a semináře: 
• Archifest - týden s architekturou, 7.–13. 6. 2004. Prezentace VCPD (pořadatel časopis Archi-

tekt, Ekotechnické muzeum, Praha). 
• Mezinárodní konference a workshop Technology in the History of Civilisation – Thinking into 

the Future, 3.–5. 9. 2004. Prezentace výzkumu VCPD (pořadatel Technická univerzita ve 
Wrocławi, Polsko).  

• Mezinárodní konference Animace průmyslového dědictví, 7.–9. 9. 2004, série přednášek o vý-
sledcích výzkumu VCPD (pořadatel NPÚ, Ostrava). 

• Meziválečná průmyslová architektura v Československu, 11.–12. 10. 2004. Konference s vý-
stavou posterů (ve spolupráci s FA ČVUT a národním komitétem ICOMOS), Praha – Nos-
tický palác. 

 
Centrum pro radiochemii a radiační chemii pořádalo (podílelo se) v roce 2004 následující se-
minář:  
• Mezinárodní seminář o kapalinové scintilační spektrometrii LiquiScint 2004 – LSC in Radio-

chemistry and Environmental Sciences, 17.–18. 5. 2004, Praha. Semináře se zúčastnilo 74 od-
borníků (14 zahraničních) ze 6 zemí, bylo předneseno 13 přednášek, prezentovány 4 plakáty 
a 2 technické prezentace. Byl vydán tištěný sborník abstrakt a sborník konference na CD 
ROM a internetu. 

 
Vydavatelství ČVUT pořádalo (podílelo se) následující konference, veletrhy a festivaly:  
• 11. mezinárodní specializovaný veletrh Schola Nova´04, 23.–26. 3. 2004, Praha, účast v pří-

pravném výboru a práce hodnotitelské komisi soutěže o nejlepší exponát. 
• Festival krátkých filmů, 1.–5. 5. 2004, Linec, Rakousko, účast na pozvání Evropské unie, 

předvedení kolekce výukových filmů i z produkce CPV. 
• Mezinárodní veletrh Svět knihy 2004, 6.–9. 5. 2004, Praha, společný stánek vysokoškolských 

vydavatelů. 
• Mezinárodní konference Pedagogický software 2004, 9.–10. 6. 2004, České Budějovice, 

příspěvek Tvorba multimediálních programů na ČVUT v Praze, účast v komisi pro hodnocení. 
• Evropský veletrh pomaturitního vzdělání GAUDEAMUS, 19.–22. 10. 2004, Brno, prodej vy-

brané produkce, příprava propagačních materiálů. 
• 12. mezinárodní knižní veletrh Bibliotéka – Pedagogika, 20.–24. 10. 2004, Bratislava, spo-

lečná prezentace vysokoškolských vydavatelů včetně prodeje. 
• 42. ročník mezinárodního festivalu filmů o vědě, technice a umění TECHFILM 2004, 8.–11. 

11. 2004, Hradec Králové, (odborný garant ČVUT), organizátoři festivalu Vydavatelství 
ČVUT – Centrum podpory výuky, Krátký Film Praha, a. s. – Infor Film Servis ve spolupráci 
s Univerzitou Hradec Králové, v rámci festivalu mezinárodní soutěž filmů, národní soutěž e-
learning, odborný seminář e-learning 2004, filmový seminář pro studenty U3V a další dopro-
vodné akce. 

• 9. seminář vysokoškolských vydavatelů, 25.–26. 11. 2004, Praha, Masarykova kolej, témata 
Autorský zákon, elektronické publikace a elektronické publikování a „Nové možnosti malo-
nákladového tisku“ a „Dilia a její aktivity“. 

• Festival vědeckých a populárně vědeckých filmů Telesciencia, 25.–29. 11. 2004, Maia, 
Portugalsko, příspěvek Využití populárně vědeckých filmů k výuce. 
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12.2 Čestné doktoráty, ocenění studentů a pracovníků 
Fakulta stavební 

V prosinci 2004 bylo oceněno děkanem 36 pracovníků za vynikající výsledky v pedagogické 
činnosti a 20 pracovníků za vynikající výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti za období r. 2004. 
Vedení fakulty v souvislosti s oceněním za vynikající výsledky vědecko-výzkumné činnosti zavedlo 
od roku 2003 pravidelné prezentace těchto výsledků na zasedáních Vědecké rady FSv. 

Dále u příležitosti Dne 17. listopadu bylo děkanem vyhodnoceno 37 studentů magisterského stu-
dia 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.     

Pracovníkům Fakulty stavební byla v roce 2004 udělena 1 Felberova medaile – (zlatá) a 2 Šolí-
novy medaile. 

 
Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT 
Ing. Carlos Granja, Ph.D., získal cenu rektora za vynikající doktorskou práci II. stupně. 

Skupina vedená Ing. Janem Jakůbkem, Ph.D., byla za vynikající výsledky ve vědecko-výzkumné 
a tvůrčí činnosti oceněna mimořádnou finanční podporou z fondu rektora ČVUT. 

 
12.3 Další aktivity 
Fakulta stavební 
• Speciální kurz Numerické modelování v geotechnice. 
 

Fakulta strojní 
• Výroční jednání řešitelů integrovaného projektu 6. RP EU NICE, 16.–17. 6. 2004, Praha. 
• Výroční jednání sítě PREMTECH pro rozšiřování výsledků 5. RP EU, 17.–18. 6. 2004, Praha.  
 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
Vědecká setkání: 
• Křemešník 2004, Setkání čs. odborníků zabývajících se radonovou problematikou 1. 6.–3. 6. 

2004. 
• Semináře Dopplerova ústavu, se zahraničními hosty, věnované aktuálním otázkám matema-

tické fyziky (pravidelně v úterý, 15.45 hod.). 
• Semináře Quantum Circle se zahraničními hosty, věnované aktuálním otázkám rigorózní 

kvantové fyziky. 
• Pracovníci katedry IPL se podílejí na organizaci seminářů (Rozhovorů o aktuálních otázkách 

rtg. a neutronové difraktografie) a celostátních kolokvií pořádaných Krystalografickou spo-
lečností. Rozhovory (jednodenní až dvoudenní akce) jsou pořádány 3 až 4 krát ročně s účastí 
cca 35 účastníků. Kolokvia se konají jednou ročně, jsou to akce týdenní s účastí 70 až 120 
účastníků. 

 
Technologické a inovační centrum 
• TRANSACT, projekt je zaměřen na využití univerzitních modelů pro transfer technologií i ve 

státech střední a východní Evropy, 5. rámcový program EU. 
• CEPO, Cesta k podnikání, projekt je součástí evropské iniciativy EQUAL. 
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• FORCREST, projekt je zaměřen na vytváření programů pro výchovu k podnikání, program 
Leonardo da Vinci. 

• ProWomEn, projekt byl zaměřen na zlepšení podnikání žen, 5. rámcový program EU. 
• EBN Business Connect, projekt je zaměřen na vytváření kontaktů pro inovační firmy a je 

součástí programu Gate2Growth. 
• OK 451, projekt je zaměřen na poskytování informačních a asistenčních služeb v rámci 

programů, program EUPRO MŠMT ČR. 
• PORADENSTVÍ, projekt je zaměřen na poskytování základního poradenství malým a středním 

firmám, MPO ČR. 
• EUROCERTSTAFF, projekt byl zaměřen na certifikaci a vzdělávání personálu malých a střed-

ních podniků, program Leonardo da Vinci. 
• Poradenství pro zprostředkování úvěru v rámci programu KREDIT, Českomoravská záruční 

a rozvojová banka (Operační program průmysl a podnikání, strukturální fondy). 
 

12.4 Činnost odboru vnějších vztahů 
V průběhu roku 2004 odbor vnějších vztahů organizačně zajišťoval přípravu a realizaci následu-

jících akcí: 
• Tisková konference na ČVUT dne 22. 3. 2004 k Workshopu 2004. 
• Sportovní rektorský den 12. 5. 2004. 
• Koordinace udělení stipendia Jaroslava Kuby „Studentská vůdčí osobnost“ – stipendia předá-

na na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT 15. 6. 2004.  
• Slavností shromáždění k zahájení akademického roku 2004/05 dne 30. 9. 2004 v Betlémské 

kapli za účasti předsedy vlády JUDr. Stanislava Grosse, místopředsedy vlády pro ekonomiku 
Ing. Martina Jahna, MBA, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR JUDr. Petry 
Buzkové a rektorů českých vysokých škol v čele s předsedou ČKR prof. Ing. Ivanem 
Wilhelmem, CSc. 

• Slavnostní koncert 4. 10. 2004 k zahájení akademického roku 2004/05 na ČVUT; na koncertě 
vystoupil Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.  

• Seminář o studiu a perspektivách absolventů ČVUT na trhu práce dne 5. 10. 2004 v Kongre-
sovém sále Masarykovy koleje ČVUT (určeno pro ředitele, výchovné poradce a studenty 
středních škol – účast převážně studentů) s tímto programem: informace o ČVUT (prorektor 
Vejražka, pedagogičtí proděkani fakult, prezidenti ISC, IAESTE a Studentské unie, zástupce 
SÚZ), možnosti uplatnění absolventů ČVUT v několika podnicích (účast zástupců, převážně 
absolventů ČVUT, společností Aero Vodochody, Komerční banka, Metrostav, Škoda Auto, 
Skanska, Bosch), živá diskuse. 

• Evropský veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2004 v Brně ve dnech 19.–22. 10. 
2004. Plocha stánku ČVUT celkem 45 m2, bohatě personálně obsazen pracovníky fakult i dal-
ších součástí. Na veletrhu byla celková účast 99 samostatných vystavovatelů a 29 161 ná-
vštěvníků. 

• Prodloužení smlouvy o spolupráci mezi ČVUT a Městskou částí Praha 6 dne 27. 10. 2004 
v Akademické restauraci Masarykovy koleje ČVUT. 

• Seminář Casprio 2004 ve dnech 4.–5. 11. 2004. Setkání zástupců vysokých škol z celé České 
republiky týkající se public relations a komunikace našich vysokých škol s veřejností. Pro-
gram: představení ČVUT (prorektor Vejražka) a přednášky odborníků z Asociace Public rela-
tions agentur (Role a systém fungování interního oddělení vztahů s veřejností, Corporate 
identity, Sponzoring a fundraising. 
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• Vánoční koncert Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a ČVUT dne 2. 12. 
2004 v Betlémské kapli; na koncertě vystoupilo Nostitzovo kvarteto. 

• Vánoce Malých debrujárů na ČVUT dne 10. 12. 2004; exkurze dětí z Asociace malých debru-
járů ČR a Slovenska na Fakultu elektrotechnickou ČVUT a Fakultu jadernou a fyzikálně 
inženýrskou ČVUT.  

• Vánoční koncert 15. 12. 2004 v Betlémské kapli; na koncertě vystoupil Talichův komorní 
orchestr, Hradní trubači a Kühnův dětský sbor.  

 
Mezi další významné aktivity patří: 
• Bylo dokončeno zpracování základní verze grafického manuálu identity ČVUT a zahájena 

jednání s firmou Ogilvy o jeho rozšíření (merkantilní tiskoviny, informační systém, ceremoni-
ální oděvy, multimediální aplikace a propagační předměty). 

• Navazování spolupráce s podniky patří mezi stěžejní, avšak časově velmi náročnou součást 
práce. Nejvýznamnějším partnerem byla společnost Komerční banka, a. s., s níž ČVUT uza-
vřelo Rámcovou smlouvu o spolupráci. KB podpořila finančně několik projektů (studijní 
pobyt studentů v zahraničí v rámci programu ATHENS, vánoční koncert). Druhým význam-
ným partnerem byla společnost Škoda Holding, a. s., se kterou byla uzavřena Smlouva o spo-
lupráci (zahrnující spolupráci v oblasti výuky studentů i zaměstnanců podniku, zajištění praxí, 
ročníkových i diplomových projektů a konečně nabízející stipendium Emila Škody za nejlepší 
diplomovou práci ve výši 100 tis. Kč pro jednoho studenta). OVV bude tuto smlouvu reali-
zovat ve spolupráci s fakultami. V pořadí třetím nejvýznamnějším partnerem byla společnost 
Škoda Auto, a. s., která podpořila finančně konferenci AED 2004 a veletrh Gaudeamus 2004. 
Dalšími partnery, kteří věnovali finanční prostředky, byly tyto společnosti: GTS CZECH, 
a. s., BBM, s. r. o, Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s. Zástupci společností Aero Vodochody, 
Komerční banka, Metrostav, Škoda Auto, Skanska a Bosch se také aktivně zúčastnili 
„Semináře o studiu a perspektivách absolventů na trhu práce“. Ve spolupráci se Svazem do-
pravy a průmyslu ČR byla vypracována a rozeslána anketa o možné spolupráci s ČVUT 
podnikům a firmám. Na tuto anketu reagovalo 8 podniků, s nimiž byla zahájena přímá 
jednání.       

 
Dále uveďme následující činnosti: 
• 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 

plasmové 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 stani-

cím;  
• inzerce o možnostech studia a celoživotního vzdělávání na fakultách ČVUT ve speciálních 

přílohách denního tisku věnovaných studiu na vysokých školách; 
• spolupráce s Vydavatelstvím ČVUT při vydávání propagačních tiskovin, informačního a re-

prezentačního 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 2004, stejně tak i dalších samostat-
ných informačních materiálů o jednotlivých fakultách, ÚBMI a SÚZ (koleje, menzy); 
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• zajišťování reklamních předmětů propagujících ČVUT, které jsou k dispozici ve skladu Rek-
torátu ČVUT a v Prodejně technické literatury;  

• podpora aktivní činnosti Orchestru ČVUT a Pěveckého sboru ČVUT: v průběhu roku pro-
běhlo několik setkání se zástupci orchestru ČVUT (Ing. Kraupner, RNDr. Schröfel) a pěvec-
kého sboru ČVUT (Ing. Rendl), orchestr ČVUT připravil cyklus pěti koncertů „Večery s hud-
bou“ (první koncert se uskutečnil 2. 12. 2004);   

• spolupráce s Prague Business Journal (zpracování podkladů o ČVUT pro seznam Vyšší a vy-
soké školy v Praze do Knihy seznamů/Book of Lists 2005); 

• 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 repub-
lice 2005“; 

• spolupráce s Asociací malých debrujárů ČR; 
• spolupráce se sdružením AMAVET. 

 
12.5 Oblast vnějších vztahů z hlediska Aktualizace Dlouhodobého 

záměru ČVUT pro rok 2004 
S uspokojením lze konstatovat, že v roce 2004 se práce odboru vnějších vztahů úspěšně rozví-

jela. Byly dobře plněny všechny plánované úkoly z aktualizace DZ pro tento rok. Podstatně se zlep-
šila marketingová činnost odboru a s tím spojená informovanost veřejnosti o ČVUT. Velký ohlas 
v tomto směru zaznamenal veletrh Gaudeamus 2004, Seminář o studiu a perspektivách absolventů 
ČVUT na trhu práce a pozitivní reakce mezi zástupci vysokých škol ČR vyvolal seminář Casprio 
2004, který v letošním roce pořádalo ČVUT.    

K dosažení jednotného grafického projevu školy přispěje skutečnost, že byly dokončeny práce na 
základní podobě grafického manuálu ČVUT.   
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13. Péče o studenty  
13.1 Ubytovací zařízení ČVUT 

V oblasti ubytovacích služeb pokračovala SÚZ v realizaci upraveného scénáře pro ubytování 
studentů, která odrážejí požadavky preference studentů 1. ročníků, studentů v 1. studijních progra-
mech, studentů sociálně slabších a studentů s nadprůměrnými studijními výsledky, a který zprů-
hledňuje postupy při přidělování ubytování. I nadále byly rozšiřovány informační služby studentům 
a funkcionářům (připojení na internet, informace o ubytování, cenách a další služby). 

Skutečný stav a využití ubytovacích kapacit, zájem studentů o ubytování a uspokojování tohoto 
zájmu jsou uvedeny v tabulce 13.1.1.  

 
Tab. 13.1.1: Péče o studenty - ubytování 

České vysoké učení technické v Praze 
Správa účelových  zařízení 

 Lůžková kapacita kolejí VŠ celková 8 233  

 Počet lůžek určených k ubytování studentů  7 710  

 Počet lůžek určených k ubytování zaměstnanců 120  

 Počet lůžek k příležitostnému ubytování hostů školy 403  

 Počet lůžek v pronajatých zařízeních 245  

 Počet podaných žádostí o ubytování v příslušném ak. roku 9 728  

 Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31. 12. 2004 8 817  

 Výše kolejného v Kč za 1 měsíc podle kategorií studenti zaměst. VŠ ostatní 

 A - buňkový systém 53,- 77,- 450,- 

 B - vícelůžkové pokoje 23,- 52,- 135,- 

 C - ostatní 29,- 59,- 225,- 

Pozn.: Péče o studenty - stravování - navazuje tab. 13.2.2. 
 
Tab. 13.1.2: Adresy, kontakty a kapacity ubytovacích zařízení v rámci SÚZ ČVUT v Praze  

Objekt ČVUT Adresa objektu Tel. + e-mail Vedoucí/zástupce Kapacita 

Strahov/blok 2 Vaníčkova 7 
160 17 Praha 6 

234 678 231  
234 678 222 
kozlova@suz.cvut.cz 

M. Kozlová 
Dana Anisová 472 

Strahov/blok 3 Vaníčkova 7 
160 17 Praha 6 

234 678 225 
234 678 223 

M. Kozlová 
Livie Divišová 477 

Strahov/blok 4 Vaníčkova 7 
160 17 Praha 6 

234 678 224 
valaska@suz.cvut.cz 

L. Valachová 
M. Gabrielová 485 

Strahov/blok 5 Vaníčkova 7 
160 17 Praha 6 234 678 225 M. Kozlová  

M. Švikruhová 526 

Strahov/blok 6 Vaníčkova 7 
160 17 Praha 6 

234 678 225 
234 678 226 

M. Kozlová 
L. Vlková 477 

Strahov/blok 7 Vaníčkova 7 
160 17 Praha 6 

234 678 225 
234 678 227 

M. Kozlová  
P. Kavinová 486 
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Strahov/blok 8 Vaníčkova 7 
160 17 Praha 6 

234 678 224 
234 678 228 
valaska@suz.cvut.cz 

L. Valachová  
Š. Perkovičová 353 

Strahov/blok 9 Vaníčkova 7 
160 17 Praha 6 

234 678 224 
234 678 229 
valaska@suz.cvut.cz 

L. Valachová 482 

Strahov/blok 10 Vaníčkova 7 
160 17 Praha 6 

234 678 231 
234 678 210  
kozlova@suz.cvut.cz 

Martina Kozlová  
Jeanne Rajnišová 516 

Strahov/blok 11 Vaníčkova 7 
160 17 Praha 6 

234 678 231 
kozlova@suz.cvut.cz 

M. Kozlová 
A. Balcarová  386 

Strahov/blok 12 Vaníčkova 7 
160 17 Praha 6 

234 678 231 
kozlova@suz.cvut.cz 

M. Kozlová 
A. Balcarová  52 

Masarykova 
kolej*** 

Thákurova 1 
160 00 Praha 6 

233 051 111 
233 051 240 
masaryk@suz.cvut.cz 

J. Příhoda  
Mgr. J. Kvasničková 718 

Sinkuleho kolej Zikova 702/13 
166 06 Praha 6 

224 317 174 
224 321 297 
sinkule@suz.cvut.cz 

J. Pospíšilová  
H. Justová 361 

Dejvická kolej Zikova 538/19 
160 00 Praha 6 

224 317 174 
224 321 297 
sinkule@suz.cvut.cz 

J. Pospíšilová  
H. Justová 0 

Bubenečská 
kolej 

Terronská 28  
160 00 Praha 6 

233 342 806 
224 311 105 
bubenec@suz.cvut.cz 

E. Kutišová  
N. Chocová 534 

Orlík kolej Terronská 694/6 
166 05 Praha 6 

233 340 847 
224 311 240 
dimit@suz.cvut.cz 

E. Kutišová  
E. Sýkorová 173 

Hlávkova kolej Jenštejnská 1966/2 
120 00 Praha 2 

224 918 647 
224 922 437 
hlavkova@suz.cvut.cz 

M. Volná  
M. Zachová 235 

Podolí kolej Na Lysině 772/12 
147 45 Praha 4 

261 227 816 
261 211 776-8 
podoli@suz.cvut.cz 

I. Včeláková 
H. Ostrýtová 1 085 

Děčín kolej Nároží 1265/21 
405 01 Děčín 

412 513 481-2 
decin@suz.cvut.cz Ing. M. Kivaderová 85 

Horský hotel 
Prenet** 

Hojsova Stráž 153 340 
22 Nýrsko 

376 390 029 
606 627 327 
prenet@suz.cvut.cz 

Š. Lošonský 40 

Novoměstský 
hotel*** 

Řeznická 1890/4 
110 00 Praha 1 

222 231 498-9 
novomest@suz.cvut.cz 

V. Hofmannová  
H. Pavlová 68 

Krystal  
hotel*** 

J. Martího 2/407  
162 00 Praha 6 

234 678 232 
257 212 397 
rezervace@suz.cvut.cz 

I. Benešová  
I. Krumlovská 222 

 
13.2 Stravovací zařízení ČVUT 

Stravovací zařízení SÚZ soustředilo převážnou část výrobní kapacity (cca 75 %) do výrobny 
zchlazené stravy v menze STRAHOV, kde se centrálně připravovala hlavní jídla bez příloh a polé-
vek. Přílohy, polévky a minutky zůstaly v původních přípravnách jídel u dále uvedených menz 
ČVUT. Takto distribuovaná strava neumožnila využít přednosti soustředěné výroby stravy a stala se 
předmětem kritiky hospodaření SÚZ v oblasti přípravy jídel. 
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Tab. 13.2.1: Menzy ČVUT a jejich kapacita 

název menzy, adresa maximální kapacita jídel 

Strahov, Jezdecká 1, Praha 6 24 000 

Technická, Jugoslávských 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 

 
Tab. 13.2.2: Péče o studenty - stravování 

studenti zaměst.VŠ ostatní 
Výše stravného v Kč za 1 hlavní jídlo  

23,- 61,- 61,- 

Počet hlavních jídel vydaných v příslušném ak. roku 1 576 399 236 871 316 232 

Celkem vydáno jídel 2 129 502 

 
V roce 2004 bylo studentům vydáno 1 576 399 jídel. Proti roku 2003 je to o 93 748 jídel méně, 

což představuje pokles počtu vydaných jídel o 5,61 %. Hlavní příčinou tohoto poklesu je snížený 
počet studentů ČVUT – za srovnatelné období o 6,97 % méně a již zmíněné neefektivní způsoby 
přípravy stravy, které vedly (současně s nárůstem DPH na nedotovaný podíl přípravy stravy) ke 
zvyšování ceny průměrného hlavního jídla. 

 
13.3 Stipendia 

Stipendia jsou studentům udělována v souladu se Stipendijním řádem ČVUT a fakult. Podle sti-
pendijního řádu mohou fakulty udělovat stipendia za vynikající studijní výsledky (označovaná také 
jako prospěchová) a stipendia účelová. Účelové stipendium může být přiznáno za vynikající vědec-
ké, výzkumné a další tvůrčí výsledky, za zcela výjimečné studijní výsledky, v případě tíživé soci-
ální situace studenta, na podporu výměnných studentských projektů (studium na zahraniční univer-
zitě), jako stipendium sportovní apod. MŠMT poskytuje účelovou dotaci ze státního rozpočtu na 
stipendia doktorandů.  

V roce 2004 poskytlo účelovou dotaci 96 794 tis. Kč. 
 

Tab. 13.3.1: Stipendia vyplacená v roce 2004 v tis. Kč: 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 KU ÚBMI R Celkem 

 Stipendia celkem 35 418 23 608 46 295 15 919 6 579 10 314 916 142 43 635 182 826 

 v tom: DSP-doktorandi 23 952 20 889 25 407 11 298 5 968 8 453 760 36 32 96 795 

 prospěchová 3 650 1 673 5 600 840 284 941  37 150 13 175 

 účelová  7 816 1 046 15 287 3 781 327 921 156 69 43 453 72 856 

 
Studenti všech fakult mají možnost získat stipendia hrazená nejenom z dotace, ale také z mimo-

školních prostředků. Jde především o stipendia Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla a o sti-
pendia poskytovaná Nadací PRECIOSA. Kromě toho tomuto účelu slouží i další nadace zřízené na 
jednotlivých fakultách, např. Nadace 17. listopadu a Nadace Františka Faltuse na Fakultě stavební 
nebo Zvoníčkova nadace na Fakultě strojní. Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových 
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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 stipen-
dia rozhoduje Správní rada nadačního fondu a stipendia studentům vyplácí přímo Nadační fond (pe-
níze neprocházejí účetnictvím ČVUT). Přehled o udělených stipendiích Nadačního fondu ČVUT 
Stanislava Hanzla v roce 2004 udává tabulka 13.3.2. 

 
Tab. 13.3.2: Stipendia Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla v roce 2004 

Fakulta Počet žádostí Počet udělených stipendií Celkem vyplaceno 
Kč 

stavební 26 16 83 000 

strojní 1 1 7 000 

elektrotechnická 12 7 42 000 

jaderná a fyz.inž. 4 2 12 000 

architektury 6 5 28 000 

dopravní 0 0 0 

Celkem 49 31 172 000 

 
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 2004 uvádí tabulka 13.3.3. 

 
Tab. 13.3.3: Stipendia Nadace PRECIOSA v roce 2004 

Počet žádostí Počet udělených stipendií Fakulta 

Inženýrský 
stud. program 

Doktorský 
stud. program

Inženýrský 
stud. program

Doktorský 
stud. program

Celkem 
Kč 

stavební 9 4 2 1 15 000 

strojní 18 13 8 4 61 000 

elektrotechnická 8 6 4 4 36 000 

jaderná a fyz. inženýrská 6 6 3 1 18 000 

architektury 2 0 1 0 5 000 

dopravní 5 2 2 1 15 000 

Kloknerův ústav 0 1 0 0 0 

Celkem 14 25 20 11 150 000 
 

Uvedené údaje se týkají stipendií udělených v 2. kole výběrového řízení akademického roku 
2003/04 a stipendií udělených v 1. kole výběrového řízení pro akademický rok 2004/05. 

 
13.4 Informační a poradenské služby 
Centrum informačních a poradenských služeb (CIPS) 

Centrum informačních a poradenských služeb se po roce své existence ve VIC stalo od ledna 
2004 z rozhodnutí rektora součástí odboru pro pedagogickou činnost Rektorátu ČVUT.   
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Centrum nadále poskytovalo informační a poradenské služby pro studenty, zaměstnance ČVUT 
a veřejnost. Informační služby zajišťovala stálá pracovnice centra, ta také vedla studijní poradnu. 
Další poradny psychologickou a sociálně-právní vedli externí pracovníci, duchovní poradnu zajiš-
ťoval pedagog FEL ČVUT. Všichni tito poradci mají odbornou kvalifikaci – pedagog-sociolog, 
psycholog, student práv se supervizí a teolog. Všechny poradny mají pevně stanovenou provozní 
dobu.  

Činnost centra byla průběžně propagována na webových stránkách, na Studentském informač-
ním serveru, kde byly aktuality z CIPS pravidelně uveřejňovány. Propagační letáky CIPS byly roz-
nášeny mezi studenty, vyšly v Pražské technice a informační stránka o CIPS byla také uveřejněna 
v Průvodci prváka. 

Od začátku otevření centra je velkým problémem jeho umístění, které další rozvoj velmi ztěžuje. 
V současnosti se tento problém řeší připravovanou úpravou východního přízemí Studentského 
domu. 

Informační služby byly proto zprostředkovávány především e-mailem nebo telefonem, protože 
za současné dislokace centra nelze plnit jeho primární kontaktní a verbální informační funkci.  

Osobně navštěvovány jsou především poradny. Nejvíce dotazů a problémů k řešení je samozřej-
mě z oblasti studijní. Zde jsou mezi tazateli kromě studentů ČVUT také rodiče, studenti středních 
škol, zájemci o celoživotní vzdělávání, zájemci ze zahraničí a další. Dotazů a konzultací bylo 539.  

Psychologická poradna byla od začátku činnosti centra plně využita. V letním a zimním se-
mestru 2004 ji navštívilo 109 klientů. 

Sociálně-právní poradna byla otevřena s ideou pomoci studentům a zaměstnancům ČVUT 
v kontaktu s úřady a při právních problémech. V uplynulém období poradnu kontaktovalo 89 klien-
tů. Poradnu využívali kromě studentů i zaměstnanci ČVUT.  

Duchovní poradna má kromě pohovorů v CIPS řadu dalších aktivit (pravidelná setkávání na 
strahovské koleji, Vánoce, Velikonoce, prázdninové akce, výlety během šk. r.). Poradnu kontakto-
valo 102 studentů. 

Pracovníci centra rozšířili činnost poraden o besedy a semináře, které aktuální témata dále roz-
víjely při větším časovém prostoru a za účasti zajímavých odborníků. Organizace těchto besed a se-
minářů probíhala ve spolupráci s IAESTE. Celkem se podařilo uspořádat během zimního a letního 
semestru 14 besed a seminářů.  

Studijní poradkyně centra spolupracovala během roku se studentskými organizacemi jako je 
IAESTE a ISC a zúčastňovala se pravidelných schůzek se zástupci studentských organizací na 
ČVUT. CIPS pokračuje v navazování užší spolupráce s pracovníky studijních oddělení na jednotli-
vých fakultách a i s dalšími pracovníky fakult. Intenzivní byla spolupráce s Poradenským stře-
diskem pro studenty FEL, s odborem vnějších vztahů ČVUT a pokračovala spolupráce s VIC.  

CIPS spolupracovalo s IAESTE na tvorbě Prvákův průvodce 04/05 a také na anketě Akce prvák. 
Metodicky centrum pomáhalo při přípravě tábora Technická přestávka pořádaného studentskými 
organizacemi ČVUT.  

V centru byl vypracován ideový podklad pro studii prof. Dudka pro nové centrum ve Student-
ském domě. Probíhala spolupráce s doc. Přeučilem (VIC) na projektu Rozvoj profesního poraden-
ství na ČVUT - 3. etapa výstavby CIPS a PSPS FEL. 

Zástupce centra se zúčastnil semináře „Poradenství pro studující vysokých škol – PRAHA 2004. 
Mimo ČVUT byly navázány dobré vztahy a z nich vyplývající spolupráce s Informačně-

poradenským centrem UK, se ZC Ústavu informací ve vzdělání MŠMT, s Informačním centrem pro 
mládež IDM MŠMT a s Centrem pro studium vysokého školství v Praze. 
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Lokální informační střediska 
Informační středisko Fakulty strojní 

Informační středisko FS se soustřeďuje na propagaci vlastní fakulty, a to jak uveřejňováním 
informací ve sdělovacích prostředcích (v LN, Metro, Právo, Večerník Praha, teletext, TV Nova, 
Reflex, Západočeské noviny aj. byly umístěny inzeráty o přijímacím řízení), tak přímo organi-
zováním Dnů otevřených dveří pro středoškoláky. 

Centrum 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. V roce 2004 byla zhotovena anglická verze pro využití na 
mezinárodních konferencích. Tyto snímky byly mj. použity na veletrhu pomaturitního vzdělávání 
2004 Gaudeamus v Brně. 

IS průběžně odpovídá na četné dotazy o FS a podmínkách studia, které v poslední době přichá-
zejí většinou v elektronické podobě (e-mail, Internet), ale i písemně. Informace tohoto druhu jsou 
rozesílány i na Úřady práce a pedagogicko-psychologické poradny.  

V areálu Dejvice jsou provozovány světelné noviny. Tento způsob sdělování aktuálních informa-
cí byl provozován ve spolupráci s CPS i na Karlově náměstí do doby, kdy byly vzhledem k přes-
tavbě areálu Karlova nám. pozastaveny (některé provozní otázky byly operativně řešeny).  

IC se zapojilo i do propagace U3V, kdy byla veřejnost informována inzeráty v tisku a oznáme-
ním na www stránkách FS. IS přijímalo přihlášky na U3V a vede příslušnou administrativu. 

 
13.5 Tělovýchovná, sportovní, umělecká a další činnost studentů 
Tělovýchovná a sportovní činnost 

Tělovýchovná činnost se dosud soustřeďuje na fakultách s povinnou tělesnou výchovou při 
katedrách TV těchto fakult. Při těchto katedrách vznikly poměrně silné a životaschopné sportovní 
oddíly, v rámci fakult jsou pořádány tradičně sportovní akce. 
Fakulta strojní 

Tělesná výchova na Strojní fakultě ČVUT má nezastupitelné místo v denním režimu vysoko-
školáků. Studenti se věnují tělesné výchově ve třech formách – povinné, doporučené a zájmové. 
Zájmovou tělesnou výchovu zajišťuje VŠTJ Technika Praha strojní. Povinná tělesná výchova je 
zařazena ve studijním programu 1. a 2. ročníku řádného studia v rozsahu 2 hod. týdně. Povinná 
účast je stanovena pro studenty také na letním výcvikovém kurzu v rozsahu jednoho týdne. Letní 
kurzy probíhají ve výukovém centru Strojní fakulty pod Lipenskou přehradou na Herbertově, 
v menší míře na Slapské přehradě na Živohošti.  

Pro milovníky volné přírody jsou organizovány stanové tábory na rybníku Dvořišti. V rámci se-
mestrální výuky mají studenti k dispozici výběr z následujících tělovýchovných aktivit: plavání, 
fotbal, basketbal, volejbal, házená, nohejbal, softbal, floorbal, kendo, sjezdové lyžování, kanoistika, 
cyklistika, horská kola, sebeobrana, judo, aikido, karate, posilování, zdravotní tělesná výchova, 
lukostřelba, stolní tenis, aerobik, horolezectví, spinning. 

Rozšiřující nabídka sportovního vyžití pro studenty 3.–5. ročníku je součástí doporučené tělesné 
výchovy a sportovních zimních i letních kurzů. S velkým zájmem se setkává semestrální kombino-
vaný program (tenis, squash, golf), vyučovaný v rámci tělesné výchovy pro budoucí managery. 

VŠTJ Technika Praha strojní má l3 oddílů. Z jejich širokého sportovního spektra a diferencované 
výkonnostní úrovně si každý zájemce může vybrat svůj oblíbený druh sportu na přiměřené úrovni. 
Výkonní sportovci mají možnost během studia na fakultě pokračovat v závodní činnosti s účastí 
v pravidelných mistrovských soutěžích, nesoutěžní oddíly a družstva poskytují řadu příležitostí 
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k rekreačnímu sportování a turistice. Oddíly VŠTJ mají k dispozici vlastní horskou chatu v Novém 
Městě v Krušných horách, prostory v loděnici ČVUT v Praze – Chuchli. 
V současné době pracují ve VŠTJ tyto oddíly: 

basketbal  – v soutěžích (přebor Prahy až II. třída) 3 družstva mužů, l družstvo žen, 
karate       – nezávodní oddíl, 
kendo       – nový aktivní oddíl, 
lyže běh   – závodní i nezávodní činnost, správa chaty v Krušných horách, 
lyže sjezd  – nezávodní oddíl, skialpinismus, 
softbal  – v soutěžích 2 družstva mužů (2. liga, Přebor Prahy), 
sporty v přírodě – horská kola, orientační závody, přírodní aktivity, lyžování, vodáctví, 
turistika   – letní i zimní turistika (pěší, kola, VHT), 
vodní slalom – závodní oddíl s výbornou úrovní, vlastní lodě. 

Fakulta elektrotechnická 
V roce 2004 organizovala KTV FEL pro studenty řadu zájmových aktivit v oblasti sportu, někte-

ré z nich ve spolupráci s vysokoškolským sportovním klubem. Nejvýznamnější z nich byly tyto: 
• Největší akcí byly České akademické hry 2004. Zde FEL organizovala soutěže v orien-

tačním běhu, futsalu, softbalu a házené.  
• Dále byly uspořádány lyžařské běžecké soutěže v rámci oblastních přeborů a VŠ ligy.  
• V průběhu roku bylo zorganizováno několik turistických výletů.  
• V průběhu roku proběhlo také několik sportovních akcí v učebním středisku Temešvár. 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
Tělesná výchova patří na FJFI v posledních letech k nepovinným předmětům. Tato skutečnost se 

projevila malou účastí studentů na fakultou organizovaném sportu. 
 

Umělecká činnost 

Fakulta stavební 
V atriu fakulty probíhají pravidelné výstavy fotografií ze stud. cest studentů, výstavy student-

ských prací a studentské soutěže. Několik desítek studentů se účastnilo konkurzu na praxi v pozici 
asistenta manažera pořádaného a. s. Metrostav. Pravidelně probíhá soutěž o nejlepší diplomovou 
práci pořádaná ve spolupráci s firmou SKANSKA CZ, a. s. V roce 2004 fakulta pořádala česko-
slovenské kolo soutěže studentské a odborné činnosti studentů stavebních fakult. Několik kateder 
(např. matematika, stavební mechanika, hydraulika, ocelové konstrukce aj.) pořádají pravidelně stu-
dentské odborné soutěže. 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
Na FJFI dlouhodobě a velmi úspěšně funguje Studentská Unie. V roce 2004 byly členy SU FJFI 

zorganizovány čtyři již standardní akce: 
• XI. Všejaderná Fúze (19. 4. 2004)  
• Víkendovka 2004 (11.–12 .9. 2004)  
• Jaderná Drakiáda 2004 (16. 10. 2004)  
• Bažantrikulace 2004 (24. 11. 2004) 

Zejména Všejaderná fúze (studenty napsané, nacvičené a předvedené divadelní představení ná-
sledované plesem) si postupně vydobyla nezastupitelné místo v srdcích studentů i pedagogů. 
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14. Rozvoj ČVUT  
14.1 Účast státního rozpočtu na financování reprodukce majetku 

V průběhu roku 2004 byly Útvarem výstavby a investiční činnosti ČVUT zajišťovány investiční 
akce zařazené do programu 233 320 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČVUT 
v Praze. 

Jednou z priorit bylo zpracování generelu areálu Karlova náměstí, kterým byl stanoven postup 
a obsah obnovy tohoto významného areálu. Do konce roku byla vypracována projektová dokumen-
tace obj. D, která s tímto generelem koresponduje. Zároveň ÚVIČ zajišťoval podklady pro generel 
ČVUT, tj. pasportizaci, fotodokumentaci a stavebně technický průzkum objektů. Současně s tímto 
proběhla intenzivní příprava dalších investičních akcí, jejichž realizace je plánována v roce 2005 
a v letech dalších. Jedná se o následující akce: 

1. Příprava výstavby nové budovy ČVUT v Dejvicích, zajištění architektonické soutěže – FA. 
2. Aktualizace PD požární zabezpečení A,B,C,D Dejvice včetně výběrového řízení – FSv. 
3. Projekt stavby rekonstr. fasády monobloku Dejvice – FS+FEL. 
4. Výměník budova „A“ Dejvice – FSv. 
5. Projekt stavby obj. „D“ Karlovo nám. – FS. 
6. Rekonstrukce el. rozvodů Horská – FD. 
7. Rekonstrukce vstupní haly FEL I. etapa. 
8. Projekt stavby rekonstr. obj. „E“ Karlovo nám. I. etapa – FEL. 
9. Příprava rekonstr. výukového střediska Telč – R. 
10. Rekonstrukce prostorů FD kotelna. 
11. Rekonstrukce Studentský dům – SÚZ. 
12. Rekonstrukce bloku D3 Dejvice – FEL. 
13. Rekonstrukce Dejvické koleje – SÚZ. 
14. Modernizace bloku C Podolí – SÚZ. 
 

Investiční akce realizované v roce 2004 podle plánu z dotací SR: 
Rekonstrukce obj. A Karlovo nám. – FS 

Byly vybudovány počítačové učebny ve čtvrtém patře, nové laboratoře a chodby v suterénu, ve-
stavba výtahové šachty s novým výtahem, rozvody vzduchotechniky a chlazení se strojovnou v pá-
tém patře. Současně s prováděnými stavebními úpravami byly instalovány rozvody pro požární 
a zabezpečovací signalizaci. Místnosti byly vybaveny novým nábytkem včetně počítačových stolů 
pro výuku. 

Náklady celkem v r. 2004:19,0 mil. Kč 
z toho SR: 19,0 mil. Kč 

Rekonstrukce obj. G Karlovo nám. – FEL 
Prováděná rekonstrukce zahrnovala celkovou obnovu objektu G, který byl převeden z užívání 

Fakulty strojní na elektrotechnickou. V rámci revitalizace objektu byly zřízeny nové počítačové 
učebny, prostory pro výzkum společně s konzultačními místnostmi. Objekt byl vybaven novým 
interiérovým zařízením. 

Náklady celkem v r. 2004: 28,5 mil. Kč 
z toho SR: 28,5 mil. Kč 

Zastřešení dvora Břehová 7, Praha 1 – FJFI 
Zastřešením vznikl nový prostor pro knihovnu a studovny. Nová užitná plocha je 160 m2. 

Náklady celkem v r. 2004: 7,5 mil. Kč 
z toho SR: 5,2 mil. Kč 
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I. etapa Rekonstrukce trafo Dejvice – FEL 
Tato rekonstrukce vyřešila mimo obnovy trafa i zřízení záložního zdroje pro celý monoblok 

Dejvice. 
Náklady celkem v r. 2004: 8,8 mil. Kč 

z toho SR: 7,9 mil. Kč 
Rekonstrukce koleje Orlík (Dimitrovova) – SÚZ 

Byla dokončena rekonstrukce ubytovací části koleje. 
Náklady celkem v r. 2004: 17,8 mil. Kč 

z toho SR: 12,4 mil. Kč 
Karlovo náměstí – chlazení 4. a 5. NP – FS 

Pokračování rekonstrukce objektu A v areálu ČVUT Karlovo nám. – montáž chladicí jednotky 
pro 4. a 5. NP. 

Náklady celkem v r. 2004: 2,3 mil. Kč 
z toho SR: 2,3 mil. Kč 

Rekonstrukce objektu D, Karlovo náměstí – FS 
Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. 

Náklady celkem v r. 2004: 0,24 mil. Kč 
z toho SR: 0,24 mil. Kč 

Rekonstrukce 2. a 3. NP Juliska – R ČVUT 
Byla zahájena rekonstrukce další části objektu ČVUT – Sportovní areál Juliska, a to konkrétně 2. 

a 3. NP.  
Náklady celkem v r. 2004: 8,5 mil. Kč 

z toho SR: 7,5 mil. Kč 
Modernizace bloku C, Podolí – SÚZ 

Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a zadávací PD. 
Náklady celkem v r. 2004: 0,7 mil. Kč 

z toho SR: 0,7 mil. Kč 
 

14.2 Další investiční aktivity vysoké školy  
(mimo program reprodukce majetku 233 320) 

Rektorát 
Náklady v mil. Kč 

Sportovní centrum ČVUT Juliska – I. etapa 
Z původních těžkých laboratoří byly po stavebních úpravách v objektu vytvořeny tři sportovní 

haly se zázemím, horolezecká a boulderingová stěna, rehabilitační zařízení, sauna, posilovna, spor-
toviště bylo vybaveno novým interiérem 106,0 

Fakulta stavební  
– Oprava střechy budova B – sanace            0,291 
– Projektové práce na přestavbu fotoateliéru v budově         0,071 
– Ozvučení auly – atria              0,236 
– Elektroinstalace v budově C- děkanát           0,669 
– Osvětlení atria              0,560 
– Oprava koupelen na Mariánské            0,148 
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Fakulta strojní  
– Laboratoře               0,786 
– Výzkumná centra              1,458 

Fakulta elektrotechnická 
– Realizace 2 počítačových učeben v halových laboratořích v Dejvicích   2,3   
– Zahájení prací na vstupní hale bloku D3           0,37  
– Rekonstrukce 

1.p. B3                1,5   
 4.p. B3                1,4   
 2.p. A4               2,1   
– Rozšíření kamerového systému             0,7 
– Rekonstrukce fasády monobloku  

výměna oken v H8, výměna oken v trafostanici, prosklené stěny  
v halových laboratořích             0,85 

– Byl realizován projekt na rekonstrukci D3, B3, C4 v Dejvicích         1,1        
– Karlovo nám. budova E –  
 přebudování systému přístupových karet - hrazeno VIC         2,3 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
– Rekonstrukce slaboproudu Břehová 1 PP            1,505  
– Zhotovení strojovny a rozvodů VZT 1 PP Trojanova          2,169 
– Zhotovení strukturované sítě 3 NP Trojanova (část B)          2,052 
– Rozvod ASŘ – kotelna Trojanova             0,342 
– Rekonstrukce sanity II. a III. NP Děčín            0,956 
– Úprava sklepu a kanalizace po povodni Břehová           2,217 

Fakulta architektury 
– Nová budova FA               3,7 
– Obnova strojního zařízení a učeben            8,850  

Fakulta dopravní  
– Laboratoř speciálních telekomunikací            0,200  
– Laboratoř základů elektrotechniky a elektroniky           0,094  
– Trafostanice Konviktská              0,790  
– Klimatizace Florenc              0,772 
– Kotelna Horská               1,592 
– Počítačová učebna 1 – Florenc             0,500 
– Počítačová učebna 2 – Florenc             0,500 
– Počítačová učebna – Konviktská             0,900 
– Software + vybavení učeben              1,1 
 
14.3 Obnova a údržba objektů ČVUT 

     v mil. Kč 
Fakulta strojní 
– údržba objektu Dejvice              0,126 
– údržba objektu Karlovo náměstí             7,811 
– údržba objektu Horská              0,150 
– údržba výukového střediska Herbertov            0,808 
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Fakulta elektrotechnická 
– údržba objektů                cca 3,0 

Fakulta architektury 
– údržba objektů            1,450 

Fakulta dopravní  
– údržba objektu Horská           0,187  
– údržba objektu Konviktská           0,249  
– údržba objektu Florenc           0,673   
 
14.4 Zapojení do řešení projektů Fondu rozvoje vysokých škol  

Fond rozvoje vysokých škol představuje každoročně pro ČVUT významný zdroj finančních pro-
středků. V tabulce 14.4.1 je uveden přehled přijatých projektů FRVŠ v roce 2004 a přidělené 
finanční prostředky.  

 
Tab. 14.4.1: Zapojení vysoké školy v programech Fondu rozvoje vysokých škol 

Přidělené fin. prostředky v tis. Kč Tematický 
okruh 

Počet přijatých 
projektů investiční neinvestiční celkem 

A 18 20 991 0 20 991 

B 0 0 0 0 

C 1 0 230 230 

E 0 0 0 0 

F 44 0 5 857 5 857 

G 65 0 6 135 6 135 

Celkem 128 20 991 12 222 33 213 

 
14.5 Zapojení do řešení Rozvojových programů pro veřejné vysoké 

školy  
Přehled o zapojení ČVUT v Rozvojových programech v  roce 2004 uvádí následující tabulka. 
 

Tab. 14.5.1: Zapojení ČVUT v Rozvojových programech v roce 2004  

Přidělené fin. 
prostředky v tis. 

Kč Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy 
Počet 

podaných 
projektů* 

Počet 
přijatých 
projektů 

INV NIV 

Program na podporu rozvoje  83 75 18 816 53 710 

Program na podporu rozvoje internacionalizace 5 5 140 5 930 

Celkem 88 80 18 956 59 640 

 
* Pozn.: Včetně 7 projektů podaných nad orientační limit. 
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15. Činnost Správní rady ČVUT 
V roce 2004 zasedala Správní rada Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen SR) 

dvakrát.  

12. zasedání se konalo ve středu 19. května 2004 
s programem: 

1. Kontrola zápisu z 11. zasedání SR. 
2. Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2005. 
3. Výroční zpráva o činnosti za rok 2003. 
4. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2003. 
5. Informace o zahájení evaluace ČVUT ze strany EUA. 
6. Informace o připravovaných úpravách dotací na ubytování studentů. 
7. Různé. 

Přítomno bylo 8 členů SR. Omluvilo se 7 členů SR. 
K jednotlivým bodům programu přijali přítomní členové SR toto stanovisko: 
– Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT. 
 Správní rada projednala aktualizaci Dlouhodobého záměru pro rok 2005 a bere ho po disku-

si na vědomí. 
– Výroční zpráva o činnosti za rok 2003. 
 SR bere Výroční zprávu na vědomí. 
– Výroční zpráva o hospodaření za rok 2003. 
 SR bere Výroční zprávu o hospodaření na vědomí. 
– Informace o zahájení evaluace ČVUT ze strany EUA. 
 SR bere na vědomí informaci o zahájení evaluace. 
– Informace o připravovaných úpravách dotací na ubytování studentů. 
 SR vyslechla informaci kvestora. 
 
 

13. zasedání se konalo v pondělí 13. prosince 2004 
s programem: 

1. Kontrola zápisu z 12. zasedání SR. 
2. Převod pozemků v Telči. 
3. Rozpočet ČVUT na rok 2004. 
4. Rozpis neinvestičních dotací ČVUT. 

Přítomno bylo 10 členů SR. Omluveno bylo 5 členů SR a SR tak byla schopna usnášení.  
Program byl schválen bez připomínek. K jednotlivým bodům programu přijali přítomní členové 

SR tato usnesení: 
– Kontrola zápisu z 12. zasedání SR. 
 Zápis byl přítomnými schválen bez připomínek. 
– Převod pozemků v Telči. 

SR projednala a schválila bezúplatný převod pozemku do vlastnictví ČVUT. 
– Rozpočet ČVUT na rok 2004. 

SR projednala rozpočet ČVUT na rok 2004 a vzala jej na vědomí bez připomínek. 
– Rozpis neinvestičních dotací ČVUT. 

SR vzala po diskusi na vědomí informaci o zásadách rozpisu dotace na hlavní činnost apli-
kovaných při tvorbě rozpočtu v roce 2003. 

– Různé. 
SR doporučila vytvořit reálnou vědecko-technickou koncepci pro zřízení technologického 
parku 
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