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Úvodní slovo rektora ČVUT 

Úvodní slovo rektora ČVUT 
Předkládaná zpráva o činnosti Českého vysokého učení technického v Praze za rok 2005 shrnuje 

hlavní aktivity školy v uplynulém roce. Zpráva byla připravena vedením školy, které ukončilo svou 
činnost 31. 1. 2006, a po uvedeném datu byla doplněna aktuálními údaji, které před koncem ledna 
2006 nebyly k dispozici. Vzhledem k ukončení funkčního období vedení školy a jejích fakult obsa-
huje zpráva též stručné shrnutí koncepčních představ nového vedení a naznačení vývojových trendů 
na období několika nejbližších let. Do textu jsou zařazeny i stručné zprávy jednotlivých fakult a dal-
ších součástí ČVUT, zpracované podle jednotné osnovy. 

ČVUT považuje za svou samozřejmou povinnost udržet pozici nejlepší technické univerzity 
v České republice a kvalitní výzkumné univerzity v celoevropském měřítku. Podporuje proto plnění 
svého základního poslání, kterým je rozvoj vzdělávací, vědecké i umělecké činnosti a výchova 
všestranně vzdělaných odborníků, schopných samostatné tvůrčí i manažerské práce. 

Za základní parametr vzdělávacího procesu považuje ČVUT jeho kvalitu. Zvýšení počtu kvalit-
ních uchazečů o studium očekává od větší atraktivnosti a flexibility studijních programů a zlepšení 
informovanosti veřejnosti. V této souvislosti je třeba zlepšovat i prostředí ve škole a jejích účelo-
vých zařízení tak, aby podporovalo tvůrčí aktivitu pracovníků i důstojnost života studentů ve škole 
i na kolejích. ČVUT podporuje všechny aktivity směřující ke zvýšení podílu dívek mezi studenty. 

Významnou prioritou ČVUT je výzkum a vývoj, včetně výrazné podpory experimentální práce, 
a transfer technologií do praxe. Průmyslový a aplikovaný výzkum představuje významnou formu 
spolupráce ČVUT s průmyslem a současně poskytuje možnost aktivního zapojení studentů. Jeho 
prostřednictvím dochází nejen k ověření výsledků dosavadního poznání, ale také k formulaci 
nových problémů. ČVUT úspěšně posiluje mezinárodní vědeckou a uměleckou spolupráci a podpo-
ruje mobilitu akademických pracovníků i studentů. Perspektivně by každému studentovi mělo být 
umožněno strávit během studia alespoň jeden semestr v zahraničí. Zkvalitnění výuky v anglickém 
jazyce a spolupráce s významnými zahraničními univerzitami a dalšími institucemi vytvoří předpo-
klady pro úspěšné zapojení ČVUT do evropské sítě univerzit a přispěje k výraznému zvýšení počtu 
zahraničních studentů. 

ČVUT se musí výrazněji profilovat ve sdělovacích prostředcích, vyjadřovat se zásadně k tech-
nickým i sociálně ekonomickým aspektům rozvoje naší společnosti, přispívat k pozitivnímu chápání 
technického pokroku a všestranně podporovat zájem mladé generace o studium technických a pří-
rodních věd. Blížící se třísetleté výročí vzniku technického vysokého školství na našem území je 
neopakovatelnou příležitostí pro posílení vědomí odborné i společenské prestiže ČVUT u naší i za-
hraniční veřejnosti. 

Kvalita vysoké školy je dána kvalitou jejích pracovníků a studentů. ČVUT proto podporuje kva-
lifikační růst akademických pracovníků a dbá na zkvalitnění práce ostatních zaměstnanců školy. Je 
nezbytné zvýšit počet absolventů bakalářských a magisterských studií, důsledně hodnotit 
doktorandy a motivovat školitele i doktorandy k úspěšnému dokončení doktorského studia. 

Za prioritu investiční výstavby považuje ČVUT novou budovu v dejvickém areálu, revitalizaci 
areálu Karlova náměstí a rekonstrukci, resp. výstavbu nových kolejí.  

Můžeme konstatovat, že hlavní záměry roku 2005 se podařilo naplnit. Umožnila to mimořádná 
aktivita řady pracovníků fakult a ostatních součástí. Všem jim patří upřímný dík za to, že do dalšího 
roku naše vysoká škola vstupuje úspěšně. 

 
 
 

prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. 
rektor ČVUT v Praze 
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1. Úvod 

1. Úvod 
Zpráva o činnosti Českého vysokého učení technického v Praze za rok 2005 shrnuje hlavní 

aktivity 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. 

Zpráva je připravena v kontextu nových trendů Lisabonské strategie schválených Evropskou 
radou v březnu 2005. Evropská rada zavázala členské země k propracování národních programů 
reforem (tzv. Lisabonských programů), které budou platné po dobu tří následujících let. Výchozím 
podkladem pro zpracování programu reforem České republiky je „Strategie hospodářského růstu 
České republiky na léta 2005–2013“ předložená vládou. Z pěti prioritních oblastí této strategie jsou 
pro další rozvoj ČVUT relevantní především „Rozvoj lidských zdrojů – vzdělávání a zaměstnanost“ 
a „Výzkum, vývoj a inovace“.  

ČVUT v Praze je technickou univerzitou výzkumného typu. To znamená, že výzkumné a vývojo-
vé práce tvoří a budou i nadále tvořit rovnocennou složku výkonu vzhledem ke vzdělávacím aktivi-
tám univerzity. ČVUT má rozsáhlé vědecko-výzkumné aktivity v oblastech základního i aplikova-
ného výzkumu, propracovaný systém doktorské výuky s velkým počtem doktorandů 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 2005. Výsledky činnosti univerzity ve všech oblastech z hlediska Aktualizace 
Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2005 jsou uvedeny v příslušných kapitolách. 

V oblasti pedagogické se plně rozvinulo strukturované studium v souladu s Boloňskou deklarací, 
Dlouhodobým záměrem MŠMT a Dlouhodobým záměrem školy. Na všech fakultách probíhalo 
v roce 2005 bakalářské studium v rámci třístupňového systému vzdělávání (bakalářské, magister-
ské, doktorské). Byl aplikován kreditní systém kompatibilní s ECTS a bylo uplatněno bezplatné 
vydávání dodatků k diplomu v souladu s Berlínským komuniké. Bakalářská studia jsou otevřena 
rovněž na Masarykově ústavu vyšších studií (program Specializace v pedagogice v rámci oboru 
Učitelství odborných předmětů) a na Fakultě biomedicínského inženýrství (program a obor 
Biomedicínská a klinická technika).  

V roce 2005 bylo na ČVUT akreditováno 15 bakalářských studijních programů (v rámci 47 stu-
dijních oborů) a 8 magisterských (dlouhých) studijních programů (v rámci 48 studijních oborů). 
V procesu postupného přechodu ke koncepci bakalářského a navazujícího studia je ustaveno 17 na-
vazujících magisterských programů (v rámci 78 studijních oborů). Pro doktorské studium je akredi-
továno 9 studijních programů (v rámci 52 studijních oborů). Celkem je na ČVUT akreditováno 49 
studijních programů v rámci 225 studijních oborů. Na většině fakult se uskutečňuje akreditované 
vzdělávání rovněž v anglickém jazyce. V nejbližším výhledu budou připravovány další nové stu-
dijní programy zdůrazňující horizontální propojování studijních oborů fakult a posilující integritu 
školy.  

Počet studentů ČVUT od akademického roku 2000/01 překračuje 20 000 a zájem o studium na 
všech fakultách přesahuje jejich kapacitní možnosti.  

V akademickém roce 2005/06 počet studentů vzrostl z 22 934 (v roce 2004) na 23 419. (Trend 
nárůstu 2,1 % je sice 10krát vyšší než v roce 2004, ale nelze jej pokládat za setrvalý.) 

Do počtu studentů jsou zahrnuti i studující cizinci. Jejich počet vzrostl z 1 169 (v roce 2004) na 
1 388.  

Velmi příznivá je proporce zahraničních studentů v doktorských studijních programech (193) 
proti počtu studentů v bakalářských studijních programech (816). Univerzita nicméně usiluje o další 
výrazné zvýšení počtu zahraničních studentů. 
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1. Úvod 

Srovnání počtu studentů vstupujících na univerzitu a počtu studentů absolvujících některý ze 
studijních programů zůstává i nadále velmi sledovaným parametrem vývoje efektivity studia na 
ČVUT. V roce 2005 se přihlásilo ke studiu na ČVUT 13 037 uchazečů, přijato bylo 9 021 studentů, 
avšak zapsalo se jich pouze 6 376. V roce 2005 úspěšně ukončilo studium 2 420 studentů (proti 
2 142 absolventům v roce 2004). Nejvíce studentů ukončilo magisterské studijní programy (1 781). 

Toto porovnání je rámcové (nejde o tytéž studenty) a je detailně provedeno v hlubších analýzách 
odboru prorektora pro pedagogiku a v některých pracích Komise pro rozvoj a vědu (která pracuje 
při AS ČVUT). Počet absolventů sice příznivě roste, ale efektivita studia ještě stále není uspokojivá. 
K této skutečnosti se stabilizuje řada námětů a opatření. Patří k nim i snahy o zavedení nových 
výukových technologií, např. distančního a e-learning vzdělávání. Jeho podporou a zajištěním mul-
timediálních projektů se zabývá Centrum podpory výuky při Vydavatelství ČVUT. 

V souladu s Dlouhodobým záměrem je stále větší pozornost věnována rozvoji celoživotního 
vzdělávání. V rámci akreditovaných studijních programů nabízí univerzita 63 programů celoživot-
ního vzdělávání, z toho je 25 programů pro univerzitu třetího věku (U3V).  

Hodnocení efektivity a kvality studia je zajišťováno po několika liniích. Část z nich je řízena 
samotnou univerzitou (např. analýzy pedagogických aktivit, analýzy zaměstnatelnosti a hodnocení 
úspěšnosti absolventů na trhu práce), část z nich je realizována jako nezávislá oponentní iniciativa 
probíhající ve studentských anketách, nebo speciálními komisemi AS ČVUT. 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 
již v zimním semestru 2004/05 jednotnou elektronickou anketu. Studentům poskytuje potřebné 
poradenské služby Centrum informačních a poradenských služeb. Výsledky a závěry ze všech 
zdrojů hodnocení efektivity a kvality studia na ČVUT jsou pravidelně a pozorně sledovány. 

V blízkém budoucnu se počítá nadále se zkvalitňováním vzdělávací činnosti ČVUT, s vyšším 
využitím projektů FRVŠ a projektů s podporou strukturálních fondů Evropské unie.   

Jako univerzita výzkumného typu představuje ČVUT neobyčejně výkonný vědecký, odborný 
a kreativní potenciál. Na všech fakultách i na dalších součástech školy jsou stabilizovány vědecké 
a tvůrčí týmy zaměřené na úzké speciální oblasti, jejichž management je ve většině případů 
soustředěn na ústavech a katedrách fakult. Na úrovni univerzity jsou metodicky řízeny velké 
celoškolské projekty, grantové soutěže a týmy s projekty, které přesahují úroveň fakult a ústavů.  

V oblasti vědy a výzkumu byly v roce 2005 v centru zájmu výzkumné záměry, grantové soutěže, 
výzkumná centra v rámci programu MŠMT, výzkumná centra MPO, výzkumná centra ČVUT, 
zahraniční spolupráce, prestižní publikace a provázání výzkumu s praxí.  

V rámci univerzity probíhalo řešení 15 výzkumných záměrů financovaných MŠMT dotací 
z veřejných prostředků o objemu 286 459 tis. Kč. Mimo tuto hlavní linii výzkumných aktivit 
probíhalo řešení dalších 15 výzkumných záměrů financovaných z prostředků ukazatele M a ze 
zvláštního fondu ČVUT (vytvořeného speciálně pro tyto výzkumné aktivity) o celkovém objemu 
dotace 42 935 tis. Kč.  

Na vědeckých výkonech školy se významně podílela tři výzkumná centra MŠMT (VC 
spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, VC aplikované kybernetiky, VC pro strojírenskou 
výrobní techniku a technologii) a spolupráce v dalších centrech jiných vysokých škol. V roce 2005 
pokračovala činnost tří výzkumných center ČVUT (Výzkumné centrum průmyslového dědictví, 
Ústav technické a experimentální fyziky, Centrum pro radiochemii a radiační chemii).  

Z dalších významných výzkumných celků školy (jejichž úplný seznam je v kapitole 7 této 
zprávy) je možno vyzdvihnout zejména následující pracoviště: Mikromechanická laboratoř na 
Fakultě stavební, zkušebny a laboratoře na Fakultě strojní (např. Laboratoř biomechaniky člověka, 
Laboratoř PIV, Mechatronická laboratoř), pracoviště na Fakultě elektrotechnické (např. Gerstnerova 
laboratoř pro inteligentní rozhodování, Centrum strojového vnímání, Laboratoř antén), školní 
jaderný reaktor Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, Laboratoř iontových svazků, Dopplerův 
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ústav (při Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské), Laboratoř spolehlivosti systémů a Laboratoř 
speciálních telekomunikací Fakulty dopravní. Kromě těchto zmíněných vědecko-výzkumných celků 
fungovala v roce 2005 na ČVUT řada dalších unikátních pracovišť provozovaných ve spolupráci 
s partnery (např. s Univerzitou Karlovou a s Akademií věd České Republiky). Všechna tato 
pracoviště dosahují špičkových výsledků ve svých oblastech a jsou nositeli odborné excelence 
školy. 

V režii Technologického a inovačního centra ČVUT (TIC) zahájil koncem roku 2005 činnost 
Vědecký inkubátor ČVUT. Inkubátor podporuje vznik a počáteční rozvoj malých inovačních firem 
tvořených zejména studenty, absolventy a pracovníky ČVUT. 

Podobně jako v roce 2004 byly financovány výzkumné aktivity i z dalších zdrojů. Významnou 
složku představoval objem 357 646 tis. Kč z účelových prostředků státního rozpočtu podporující 
projekty vědeckého charakteru (na škole jako celku). Další významnou složkou byly prostředky 
získané v rámci zapojení pracovišť do mezinárodních projektů – 34 800,24 tis. Kč. 

V blízkém budoucnu se počítá nadále s vícezdrojovým financováním vědy a výzkumu s postup-
ně rostoucí váhou rozvojových projektů a velkých projektů mezinárodních (6. rámcový program 
a 7. rámcový program). 

Podobně jako výsledky v oblasti výzkumu silně determinuje stupeň rozvoje mezinárodní 
spolupráce v oblasti vzdělávání, přinášejí nové impulsy naplňování článků navázaných smluv a na 
detailní úrovni pak mobility studentů a pracovníků školy. 

V roce 2005 byl stabilizován stav na 15 navázaných dvoustranných mezinárodních smlouvách 
počínaje univerzitou v Sao Paulo (Brazílie), přes univerzitu v Monterey (Mexiko), univerzitu v El 
Pasu v Texasu, až po univerzitu v Thai Nguyen University of Technology ve Vietnamu. (Na 
podporu mobility studentů v rámci těchto dvoustranných dohod byly získány z MŠMT finanční 
prostředky ve výši 4 770 tis. Kč.)  

Pro program Erasmus/Socrates v roce 2005 byly uzavřeny smlouvy s více než 180 partnery, což 
představovalo možnost výjezdu pro více než 600 našich studentů. Tato kapacita nebyla zdaleka 
vyčerpána. Byl připraven výjezd pro 360 studentů (dáno úrovní zájmu studentů) a bylo přijato 368 
studentů. Patrná změna se jeví v poměru počtu přijíždějících a odjíždějících studentů ~ 1/1. Tento 
poměr nás řadí k velmi dobrým vysokým školám v Evropě. 

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 120 zahraničních studentů a 185 jich bylo vysláno do 
zahraničí. Další významný podíl na mobilitě studentů i pracovníků mají programy CEEPUS, Jean 
Monet, Aktion a další. Sledujeme-li mobility pracovníků ČVUT jako celku, bez ohledu na podíl 
programů, pod kterými se uskutečňovaly, zjišťujeme jisté nárůsty oproti roku 2004: 3 056 výjezdů 
(2 828 v roce 2004), počet přijetí 1 862 (1 364 v roce 2004). V roce 2004 se ČVUT stalo členem 
sdružení TIME, umožňující studentům získání dvojitých diplomů (double degrees) a v roce 2005 
byly již první možnosti tohoto sdružení využívány.  

Vysoká úroveň péče o zahraniční studenty je zajišťována nejen odborem pro zahraniční styky 
Rektorátu ČVUT a příslušnými odděleními na fakultách a součástech ČVUT, ale také precizní 
funkcí studentské organizace International Student Club (ISC). Metodika práce ISC je 
propracována od převzetí studentů při příjezdu, přes ubytování a uvedení do života v České 
republice, až po seznámení se s historií a s pozicí relevantních ústavů ČVUT a se způsobem výuky 
a plnění požadavků studia. V oblasti mobilit zahraničních studentů nemůže konkurovat ČVUT 
žádná další univerzita v České republice.  

ČVUT trvale věnuje mimořádnou pozornost a značné finanční prostředky na rozvoj infor-
mačních a komunikačních technologií. Počítačová síť ČVUT patří k nejrozsáhlejším sítím 
vysokých škol v České republice a její rozvíjení a udržování představuje samostatné téma vysoké 
složitosti. Počet uživatelů i počet aplikací neustále roste a v současnosti je v rámci sítě ČVUT 
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registrováno téměř 16 tisíc počítačů (s přiděleným DNS záznamem). V průběhu roku 2005 byla 
provedena řada změn konfigurace sítě tak, aby byly pokryty zvyšující se požadavky kladené na síť. 
Současně pokračovaly práce na rozvoji sítě. V prvním pololetí 2005 bylo oživeno optické 
připojení nově vzniklé Fakulty biomedicínského inženýrství k páteřní síti ČVUT a byly připojeny 
další uzly, např. pracoviště v Telči, Vědecký inkubátor ČVUT a Betlémská kaple.  

V roce 2005 pokračovalo testování nové technologie CWDM a její aplikace do některých spojů. 
V současné době je takto propojen uzel Dejvice a Karlovo náměstí a spoj pro připojení Kladna 
v úseku Motol-Jinonice-Karlovo náměstí. 

Výpočetní a informační centrum ČVUT udržovalo provoz superpočítačového komplexu, zajistilo 
kampusovou licenci Microsoft a prodloužilo nebo instalovalo nové verze řady licenčních programů 
pro náročné uživatele.  

Oblast rozvoje ČVUT jako celku se dělí do celé řady aktivit, z nichž některé již byly 
v předchozím textu zmíněny nebo komentovány a obsahově se prolínají např. s aktivitami rozvoje 
vzdělávací činnosti, aktivitami vědy a výzkumu nebo s aktivitami rozvoje informačních a 
komunikačních technologií (např. zapojení do řešení Rozvojových programů pro veřejné vysoké 
školy nebo využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU). V následující části se proto 
zmíníme pouze o problematice reprodukce majetku ČVUT.  

V oblasti výstavby byla nadále věnována trvalá pozornost přípravám výstavby nové budovy 
ČVUT v Dejvicích a akademicko-komerčního centra na Vítězném náměstí. V roce 2005 byly 
realizovány významné investice dotované ze státního rozpočtu i z vlastních zdrojů (podrobnosti 
v kap. 14). Celkem bylo realizováno pod řízením Útvaru výstavby a investiční činnosti ČVUT 25 
akcí a 10 akcí bylo zahájeno. Celkový objem těchto 35 akcí činí 375 622 tis. Kč. Účast státního 
rozpočtu na financování reprodukce majetku byla v roce 2005 ve výši 351 478 tis. Kč. Z vlastních 
zdrojů bylo do uvedených akcí vloženo 24 144 tis. Kč. Z větších investičních akcí jmenujeme pro 
ilustraci následující: Modernizace bloku „C“ Podolí, Rekonstrukce bloku D3 – Dejvice, Obnova 
a úprava bývalého jezuitského gymnázia v Telči, Rekonstrukce Dejvické koleje, Studentský dům II. 
etapa, Rekonstrukce 2. a 3. podlaží objektu ČVUT Juliska. 

Kromě těchto centrálně řízených akcí probíhaly investiční akce řízené jednotlivými fakultami 
a součástmi ČVUT. Tyto akce nezanedbatelného finančního objemu (viz. kap. 14) byly orientovány 
na obnovu a modernizaci materiálně technické základny.  

Předložená zpráva dává ucelený pohled na aktivity univerzity v roce 2005. Z jednotlivých 
kapitol je zřejmé, že ČVUT udržuje kontinuitu svého vývoje v návaznosti na předchozí léta a dobře 
se orientuje ve vnitřním vývoji České republiky i ve vnějších vztazích především k zemím Evropské 
unie i ke světu. Zpráva je základem pro další vypracovávané dokumenty ovlivňující rozvoj ČVUT 
v nejbližší době – především pro „Aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, vý-
zkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze na rok 2007“ v návaznosti na 
„Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti 
ČVUT v Praze pro období 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 

Fakulta biomedicínského inženýrství FBMI, F7 

 

Vysokoškolské ústavy Zkratka 

Kloknerův ústav KÚ, Ú1 

Masarykův ústav vyšších studií MÚVS, Ú2 

 

Jiná pracoviště Zkratka 

Výpočetní a informační centrum VIC 

Technologické a inovační centrum TIC 

Výzkumné centrum průmyslového dědictví VCPD 

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT ÚTEF 

Centrum pro radiochemii a radiační chemii CRRC 

Útvar výstavby a investiční činnosti ČVUT ÚVIČ 

 

Účelová zařízení Zkratka 

Rektorát ČVUT R ČVUT 

Správa účelových zařízení SÚZ 

Česká technika - nakladatelství ČVUT CTN 

 
 
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 

2005 bylo následující:  
 

Tab. 3.1: Správní rada ČVUT 

 Jméno Pracoviště 

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

   

Členové MUDr. Pavel BÉM Magistrát hlavního města Prahy 

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

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

 Ing. Petr HUTLA ČSOB, a. s., Praha 

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

 Ing. Pavel KAFKA, Dr.h.c. SIEMENS, s. r. o., Praha 

 Ing. Vladimír KOLMAN Česká národní banka, Praha 

 doc. Ivo MATHÉ AMU, Praha 

 Ing. Václav MATYÁŠ Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, 
Praha 

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

 Ing. Radomil NOVÁK CzechInvest, Praha 

 JUDr. Jana PEŠKOVÁ MŠMT ČR, Praha 

 doc. Ing. Václav PETŘÍČEK, CSc. MPO ČR, Praha 

 doc. Ing. Karel SELLNER, CSc. Ministerstvo dopravy 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. Ladislav MUSÍLEK, CSc. prorektor 

 prof. Ing. Josef MACHÁČEK, DrSc. prorektor 

 prof. Ing. František VEJRAŽKA, CSc. prorektor 

 prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc. prorektor 

 prof. Ing. arch. Petr URLICH, CSc. prorektor 

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

 prof. Ing. Jiří STUDNIČKA, DrSc. Fakulta stavební 
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 prof. Ing. Jiří ŠEJNOHA, DrSc. Fakulta stavební 

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

 prof. RNDr. Karel KOZEL, DrSc. Fakulta strojní 

 prof. Ing. Jan MACEK, DrSc.  Fakulta strojní 

 prof. Ing. Vladimír KUČERA, DrSc., Dr.h.c. děkan Fakulty elektrotechnické 

 prof. Ing. Václav HLAVÁČ, CSc. Fakulta elektrotechnická 

 prof. Ing. Jan UHLÍŘ, CSc. Fakulta elektrotechnická 

 prof. Ing. Miloslav HAVLÍČEK, DrSc. děkan FJFI 

 prof. Ing. Viliam MÚČKA, DrSc. FJFI 

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

 prof. Ing. arch. Ladislav LÁBUS Fakulta architektury 

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

 prof. Ing. Petr MOOS, CSc. Fakulta dopravní 

 prof. Ing. Miroslava VRBOVÁ, CSc. děkanka FBMI 

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

 prof. Ing. Milan HOLICKÝ, DrSc. Kloknerův ústav 

   

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. Úřad vlády ČR 

 prof. Ing. arch. Miroslav MASÁK Externí pedagog na 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. Univerzita obrany Brno 

 pplk. doc. Ing. Jiří SOBOTÍK, CSc. Univerzita obrany 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. ZČU v Plzni 

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

Předseda doc. Ing. Jan BÍLEK, CSc. 

Místopředseda (zaměstnanec) doc. Ing. Petr KONVALINKA, CSc. 

Místopředseda (student) Michal BAČOVSKÝ 

  

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

Předseda legislativní komise Mgr. Dušan VOPÁLKA, CSc. 

Předseda studentské komise Ing. Bohumil DRÁPAL 

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

Předseda komise pro SÚZ Ing. Jan ZÁRYBNICKÝ 

  

Členové AS – akademičtí pracovníci Ing. Jaroslava BABÁNKOVÁ 

 prof. Ing. Jiří BÍLA, DrSc. 

 prof. Ing. Pavel FIALA, CSc. 

 Ing. Josef GERNDT 

 Ing. Carlos Granja, Ph.D. 

 doc. PhDr. Mária JÁNEŠOVÁ, CSc. 

 doc. Ing. Karel KABELE, CSc. 

 Ing. Jan KAŠPAR  

 doc. RNDr. Zdeněk KLUIBER, CSc., Ph.D. 

 doc. Ing. Alena KOHOUTKOVÁ, CSc. 

 prof. Ing. arch. Ladislav LÁBUS 

 Ing. arch. Jan PAROUBEK 

 doc. PhDr. Jiří SEMRÁD, CSc. 

 doc. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK 

 Ing. Ivo ŠIMŮNEK, CSc. 

 prof. Ing. Michael VALÁŠEK, DrSc. 

 doc. Ing. Petr VYSOKÝ, CSc. 

 Ing. Jiří ZÁPOTOCKÝ 

 Mgr. Veronika VYMĚTALOVÁ 

  

Členové AS - studenti David BEKE 

 Ing. Radek DOBIÁŠ 

 Petr GARDIAN 

 Milan KOLÁČNÝ 

 David KOSINA 

 Jiří KRÁL 
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 Petr KROB 

 Michaela LEJSKOVÁ 

 Ing. Tomáš NOVOTNÝ 

 Marie TÉHLOVÁ 

 Zuzana TŮMOVÁ 

 Václav VRBA 

 Ing. Miroslav VOKÁČ 
 
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. (do 15. 4. 2005) 

 Ing. Pavel HORÁČEK (od 16. 4. 2005) 

Kancléř JUDr. Boris EIBL (do 31 .8. 2005) 

 
Tab. 3.5: Disciplinární komise ČVUT 

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

  

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

 Ing. Jitka SKŘIVÁNKOVÁ – MÚVS 

 Lenka JAKUBŮV – FBMI 

 Ing. Pavel PÁNEK – MÚVS 

 Ing. Martin VOLF – KÚ 

  

Náhradníci Mgr. Petr DURDÍK – MÚVS 

 Ing. Norbert DUBSKÝ – KÚ 

 Ing. Ivo ŠIMŮNEK – KÚ 

 Jan MIŠKOVSKÝ – FBMI 

 Ing. Marek NOVÁK – MÚVS 
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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. 

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

Kloknerův ústav doc. Ing. Tomáš KLEČKA, CSc. 

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

Výpočetní a informační centrum doc. Ing. Lubomír OHERA, CSc. (do 31. 10. 2005) 

 Ing. Marek KALIKA, Ph.D. (od 1. 11. 2005) 

Technologické a inovační centrum Ing. Pavel KOMÁREK, CSc. (do 30. 6. 2005) 

 Charles A. PEAKE, MBA  
(od 1. 7. 2005 do 8. 11. 2005) 

 RNDr. Milan PRESS (od 9. 11. 2005) 

Výzkumné centrum průmyslového dědictví PhDr. Benjamin FRAGNER 

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

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

Útvar výstavby a investiční činnosti ČVUT Ing. Petr KUBANT 

Správa účelových zařízení Ing. Pavel HORÁČEK (dočasný zástup do 31. 1. 2005) 

 Ing. Zdeněk ZMRZLÍK (od 1. 2. 2005) 

Česká technika - nakladatelství 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 pedago-

gickou činnost s činností vědeckou a výzkumnou tak, aby byl naplněn dlouhodobý záměr rozvoje 
ČVUT jako výzkumné univerzity. 
 
4.1 Studijní programy a obory na ČVUT 
Tab. 4.1.1: Počty studijních programů a oborů ČVUT (k 31. 12. 2005) 

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 14/46 8/48 17/78 9/52 48/224 
 pedagogika, učitelství  75 1/1 0 0 0 1/1 

 Celkem   15/47 8/48 17/78 9/52 49/225 

 
Tab. 4.1.2: Přehled o akreditovaných studijních programech na ČVUT (k 31. 12. 2005) 

Fakulta/ústav bakalářský 
studijní program obory magisterský 

studijní program obory doktorský studijní 
program obory 

F1 5 13 3 + 9* 10 + 25* 2 9 

F2 1 6 1 + 1* 13 + 13* 1 14 

F3 3 11 1 + 2* 12 + 26* 1 16 

F4 1 6 1 + 1* 5 + 6* 1 4 

F5 1 1 1 + 1* 2 + 1* 1 4 

F6 2 8 1 + 2* 4 + 8* 2 3 

F7 1 1 0 0 0 0 

MÚVS 1 1 1* 1* 0 0 

KÚ 0 0 0 0 1 2 

ČVUT 15 47 8 + 17* 46 + 80* 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 navazují-

cím na bakalářský studijní program. 
3) Forma studia: P – prezenční, D – distanční, K – kombinovaná; A – studijní programy (studijní 

obory) akreditované v anglickém jazyce (Pozn.: Programy A na F3, F4, F5, F6 jsou akreditované 
v češtině i v angličtině). 
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Fakulta stavební  
Standardní doba studia v ak. 

rocích2) Forma studia 
STUD 

PROG1)
Název 

studijního 
programu 

Kód 
KKOV 

Název studijního 
oboru 

Platnost do

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 

3647R015 Vodní hospodářství 
a vodní stavby 

15. 8. 10 4,0   P 

B 3607 Stavební 
inženýrství 

3911R011 Materiálové 
inženýrství 

5. 5. 11 4,0   P 

B 3648 Civil 
Engineering 

3647R016 Building Structures 15. 8. 10 4,0   PA 

3646R003 Geodézie  
a kartografie 

15. 8. 10 4,0   P B 3646 Geodézie  
a kartografie 

3646R006 Geoinformatika 20. 7. 13 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 

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 

M(N) 3607 Stavební 
inženýrství 

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 
management  
a inženýring 

15. 8. 05  (1,5)  P 

3607T027 Vodní hospodářství 
a vodní stavby 

15. 8. 05  (1,5)  P 

N 3607 
 

Stavební 
inženýrství 

3911T011 Materiálové 
inženýrství 

5. 5. 08  (1,5)  P 

3646T003 Geodézie  
a kartografie 

20. 7. 08  (1,5)  P N 3646 Geodézie  
a kartografie 

3602T002 Geoinformatika 20. 7. 08  (1,5)  P 
N 3649 Budovy  

a prostředí 
3608T006 Budovy a prostředí 20. 7. 08  (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 

20. 7. 08  (1,5)  PA 

3607T030 Building Structures 20. 7. 08  (1,5)  PA N 3648 Civil 
Engineering 

3607T031 Computational 
Engineering in 

Advanced Design 

20. 7. 08  (1,5)  PA 

1604V001 Aplikovaná  
a krajinná ekologie 

20. 7. 06   3,0 PK 

3608V001 Pozemní stavby 20. 7. 09   3,0 PK 
3607V009 Konstrukce  

a dopravní stavby 
20. 7. 09   3,0 PK 

3607V027 Vodní hospodářství 
a vodní stavby 

20. 7. 09   3,0 PK 

3607V004 Ekonomika a řízení 
ve stavebnictví 

20. 7. 09   3,0 PK 

3607V034 Matematika ve sta-
vebním inženýrství 

20. 7. 09   3,0 PK 

3902V034 Systémové inženýr-
ství ve stavebnictví 

a investiční výstavbě

20. 7. 09   3,0 PK 

P 3607 Stavební 
inženýrství 

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 do

Bc. M(N) Ph.D. FSA 

2301R001 Dopravní a mani-
pulační technika 

27. 2. 09 4,0   PKA 

3901R003 Aplikovaná mecha-
nika pro bakaláře 

27. 2. 09 4,0   PK 

2612R022 Informační a auto-
matizační technika 

27. 2. 09 4,0   PKA 

3904R024 Technika životního 
prostředí, tepelná 

a procesní technika

27. 2. 09 4,0   PKA 

2301R033 Výrobní technika 27. 2. 09 4,0   PK 

B 2341 Strojírenství 

2303R009 Strojírenská 
technologie  

a management 

15. 11. 09 4,0   PK 

3909T003 Procesní 
inženýrství 

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

 5,5 
(2,0) 

 PK 

3901T029 Inženýrská 
mechanika 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 

3911T011 Materiálové 
inženýrství 

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

 5,5 
(2,0) 

 PK 

2301T026 Technika životního 
prostředí 

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

 5,5 
(2,0) 

 PK 

2302T006 Energetické stroje 
a zařízení 

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

 5,5 
(2,0) 

 PK 

2301T034 Přístrojová a řídící 
technika 

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

 5,5 
(2,0) 

 PK 

2301T001 Dopravní a mani-
pulační 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 ekonomi-
ka 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 

M(N) 2301 
 

Strojní 
inženýrství 

3902T027 Matematické mo-
delování v technice

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 fy-
zikální inženýrství 

9. 4. 09   3,0 PK 

P 2301 Strojní 
inženýrství 

2305V003 Řízení a ekono-
mika podniku 

1. 3. 09   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 do 

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 

6208R021 Manažerská informatika 1. 12. 11 3,0   PK 

3902R031 Softwarové inženýrství 1. 12. 11 3,0   PK 

B 2650 Softwarové 
technologie  

a management 
2312R062 Web a multimedia 1. 12. 11 3,0   PK 

2642T004 Elektrické stroje, 
přístroje a pohony 

30. 9. 10  
(31. 10. 09) 

 5,5 
(2,5) 

 PKA 

3907T001 Elektroenergetika 30. 9. 10  
(31. 10. 09) 

 5,5 
(2,5) 

 PKA 

2602T012 Technologické systémy 30. 9. 10 
(31.10.09) 

 5,5 
(2,5) 

 PKA 

2612T015 Elektronika 30. 9. 10  
(31. 10. 09) 

 5,5 
(2,5) 

 PKA 

2601T010 Radioelektronika 30. 9. 10  
(31. 10. 09) 

 5,5 
(2,5) 

 PKA 

2601T013 Telekomunikační 
technika 

30. 9. 10  
(31. 10. 09) 

 5,5 
(2,5) 

 PKA 

2601T003 Měření a přístrojová 
technika 

30. 9. 10  
(31. 10. 09) 

 5,5 
(2,5) 

 PKA 

2612T045 Technická kybernetika 30. 9. 10  
(31. 10. 09) 

 5,5 
(2,5) 

 PKA 

2612T051 Výpočetní technika 30. 9. 10  
(31. 10. 09) 

 5,5 
(2,5) 

 PKA 

2608T001 Ekonomika a řízení 
elektrotechniky  

a energetiky 

30. 9. 10  
(31. 10. 09) 

 5,5 
(2,5) 

 PKA 

2612T031 Letecké informační  
a řídící systémy 

30. 9. 10  
(31. 10. 09) 

 5,5 
(2,5) 

 PKA 

M(N) 2612 Elektrotechnika  
a informatika 

3901T009 Biomedicínské 
inženýrství 

30. 9. 10  
(31. 10. 09) 

 5,5 
(2,5) 

 PKA 
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2612T015 Elektronika 20. 10. 09  (2,0)  PKA 

2608T001 Ekonomika a řízení 
elektrotechniky  

a energetiky  

20. 10. 09  (2,0)  PKA 

2612T029 Kybernetika a měření 20. 10. 09  (2,0)  PKA 

2642T005 Silnoproudá 
elektrotechnika 

20. 10. 09  (2,0)  PKA 

2601T014 Telekomunikace  
a radiotechnika 

20. 10. 09  (2,0)  PKA 

3901T009 Biomedicínské 
inženýrství 

30. 12. 09  (2,0)  P 

2612T051 Výpočetní technika 20. 10. 09  (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 

N 2612 
 

Elektrotechnika  
a informatika 

2612T051 Výpočetní technika 30. 9. 06  (3,0)  PKA 

1701V011 Fyzika plazmatu 30. 9. 08   3,0 PKA 

2609V001 Akustika 20. 9. 10   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 20. 9. 10   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 

20. 9. 10   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 

20. 9. 10   3,0 PKA 

2602V013 Teoretická 
elektrotechnika 

30. 9. 10   3,0 PKA 

2612V025 Informatika a výpočetní 
technika 

30. 9. 10   3,0 PKA 

P 2612 Elektrotechnika 
a informatika 

3708V017 Provoz a řízení letecké 
dopravy 

10. 11. 08   3,0 PKA 
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Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

Standardní doba studia v ak. 
rocích  

Forma studia 

STUD 
PROG 

Název 
studijního 
programu 

Kód KKOV Název studijního 
oboru 

Platnost do

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 
3901R015 Jaderně chemické 

inženýrství 
31. 5. 06 3,0   P 

B 3913 Aplikace 
přírodních věd 

3901R033 Radiologická technika 31. 12. 08 3,0   P 

3901T021 Matematické inženýrství 31. 5. 10 
(31. 5. 08) 

 5,0 
(3,0) 

 PA 

3902T023 Inženýrská informatika 31. 5. 10 
(31. 5. 08) 

 5,0 
(3,0) 

 PA 

3901T016 Jaderné inženýrství 31. 5. 10 
(31. 5. 08) 

 5,0 
(3,0) 

 PA 

3901T012 Fyzikální inženýrství 31. 5. 10 
(31. 5. 08) 

 5,0 
(3,0) 

 PA 

3901T015 Jaderně chemické 
inženýrství 

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

 5,0 
(3,0) 

 PA 

M(N)3913 Aplikace 
přírodních věd 

3901T034 Radiologická fyzika 31.12. 08  (3,0)  P 

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 

P 3913 Aplikace 
přírodních věd 

1408V001 Jaderná chemie 31. 5. 06   3,0 PKA 
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Fakulta architektury 
Standardní doba studia v ak. 

rocích  
Forma studia 

STUD 
PROG 

Název 
studijního 
programu 

Kód KKOV Název studijního 
oboru 

Platnost do 

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 

 
 
 
 
 
 
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 tech-
nologie 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 tech-
nologie v dopra-

vě a spojích 

3708R033 Technologie údržby 
letadel 

30. 10. 08 4,0   P 
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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 

3708V009 Dopravní systémy  
a technika  

31. 12. 10   3,0 PK 

P 3710 Technika  
a technologie 

v dopravě  
a spojích 

3708V017 Provoz a řízení letecké 
dopravy 

10. 11. 08   3,0 PK 

P 3902 Inženýrská 
informatika 

3902V036 Inženýrská 
informatika v dopravě 

a spojích 

31. 12. 10   3,0 PK 

 
 
 
 
 
 
Fakulta biomedicínského inženýrství 

Standardní doba studia v ak. 
rocích 

Forma studia 

STUD 
PROG 

Název 
studijního 
programu 

Kód KKOV Název studijního 
oboru 

Platnost do 

Bc. M(N) Ph.D. FSA 

B 3921 Biomedicínská  
a klinická 
technika 

3901R031 Biomedicínská  
a klinická technika 

25. 6. 07 3,0   P 
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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 do

Bc. M(N) Ph.D. FSA 

B 7507 Specializace  
v pedagogice 

7504R100 Učitelství odborných 
předmětů 

31. 10. 06 3,0   PK 

N 3927 Podnikání a ko-
merční inženýr-
ství v průmyslu 

6208T128 Podnikání a manage-
ment v průmyslu 

5. 5. 09  (2,0)  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 3607 P Stavební 
inženýrství 

3906V002 Nauka o nekovových 
materiálech a staveb. 

hmotách 

20. 7. 09   3,0 PK 

 

4.3 Studijní programy realizované mimo sídlo vysoké školy či 
 fakulty 

V roce 2005 F1, F3, F5 ani F7 neuskutečňovaly žádné akreditované programy na detašovaných 
pracovištích. 

Dislokované pracoviště Fakulty strojní ČVUT v Sezimově Ústí bylo provozováno ve spolupráci 
s SOŠ a SOU – COP Sezimovo Ústí od akad. roku 2003/04. Jihočeský kraj je zřizovatelem SOŠ 
a SOU – COP Sezimovo Ústí a projekt „Zřízení paralelního studia 1. ročníku Strojní fakulty ČVUT 
v Praze pro Jihočeský kraj“ byl realizován v úzké návaznosti na koncepční materiál Program 
rozvoje kraje v rámci opatření č. III. 2.7.4. – Rozvoj vzdělanosti v souladu s potřebami trhu práce 
a trendy EU – vytvoření podmínek pro zavedení dosud chybějícího vysokoškolského vzdělávání 
technického – strojírenského zaměření v regionu. 
S realizací výstupů projektu byly vytvořeny podmínky pro naplnění cílů daného opatření v ná-
sledujících oblastech: 
1. Eliminování absence vysokoškolského vzdělávání technického zaměření – strojírenství.  
2. Zahájení chybějícího vysokoškolského studia strojírenského zaměření ve velmi krátké době s 

nepoměrně nižšími finančními náklady. 
3. Řešení disproporcí mezi požadavky rozvoje progresivních technologií a neuspokojované poptáv-

ce po zaměstnancích s vysokoškolskou kvalifikací. 
4. Zvýšení podílu obyvatel Jihočeského kraje s vysokoškolským vzděláním. 
5. Rozvoj lidských zdrojů v souvislosti s předpokládaným trendem rozvoje zpracovatelského prů-

myslu v regionu. 
6. Uspokojení zvýšeného zájmu mladé generace o vysokoškolské vzdělání technického charakteru. 
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7. Posílení konkurenceschopnosti a perspektiv jedince v EU na základě úrovně jeho vzdělání. 
8. Realizaci naplňování požadavku rovnosti přístupu k vyššímu vzdělání. 
9. Další postupný rozvoj vzdělávacího centra poskytující ucelené celoživotní vzdělávání technic-

kého směru v oblasti strojírenství. 
V tomto roce probíhala paralelní výuka prvního ročníku bakalářského studijního programu Stro-

jírenství v Sezimově Ústí. Výuka byla stejně jako v akademickém roce 2003/04 plně zabezpečována 
pedagogy Fakulty strojní, kteří do Sezimova Ústí dojížděli. Kvalita výuky je garantována, protože 
vyučující působí ve stejné funkci na obou pracovištích. Centrum odborné přípravy poskytlo výuko-
vé prostory vyhovující potřebám univerzitní výuky. Dále zajišťuje ubytovací kapacity a stravování 
studentů velmi dobré kvality. Vzhledem ke zkušenostem je možno konstatovat, že zřízení disloko-
vaného 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. 

V akademickém roce 2005/06 pokračovala paralelní výuka prvního ročníku v Sezimově Ústí ve 
dvou studijních skupinách. Počet skutečně studujících byl 42 (přihlášených bylo více).  

Výuka probíhala v Sezimově Ústí (s výjimkou laboratorních cvičení z fyziky, na která byli stu-
denti dopraveni na fakultu do Prahy), kam dojížděli vyučující, kteří zabezpečují výuku v Praze. 
Výuku v letním semestru 2004/05 zabezpečoval formou přednášek, seminárních a laboratorních 
cvičení jeden profesor, tři docenti a devět odborných asistentů, v zimním semestru 2005/06 jeden 
profesor, čtyři docenti a devět odborných asistentů. Odborní asistenti jsou zkušení pedagogové. 
Vyučováno bylo celkem 20 povinných předmětů, z toho tři volitelné. 

Druhý ročník studují studenti již v Praze. Při dostatečném zájmu se uvažuje o rozšíření výuky 
v Sezimově Ústí. 

 
 

Průběh studia v Sezimově Ústí: 
Pro srovnání jsou dále uvedeny oba akademické roky, v nichž výuka probíhala. 

 
Tab. 4.3.1: Akademický rok 2004/05, letní semestr 

Počet Počet zapsaných 
studentů  

do 1. ročníku 

Počet stud. 
skup. 

Bc. Ing.

Počet 
ubytování 
v Táboře 

Počet 
nestudujících

Počet z min. 
akad. roku 

Navíc stud. 
jako CŽV 

17 1 (41) 1 16 9 0 1 1 

Postoupilo do 2. 
ročníku 2005/06 

       

15 *)  1 14 - - - - 
 
*) z toho s váženým ø  1,00 ÷ 1,50     1x 
                                       1,51 ÷ 2,00     3x 
                                       2,01 ÷ 2,50   10x 
                                       2,51 ÷ 3,00     1x 
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Tab. 4.3.2: Akademický rok 2005/06, zimní semestr 

Počet zapsa-
ných studentů 
do 1. ročníku 

Počet stud. 
skup. 

Počet Bc. 
 

Počet 
ubytování 
v Táboře 

Počet 
nestudujících

Počet z min. 
akad. roku 

Navíc stud 
jako CŽV 

44 2 skupiny (57 
a 58) 

44 28 4 - - 

 
Kromě povinných předmětů se v zimním semestru vyučují tyto volitelné předměty: 
Angličtina základní  25 studentů, 
Angličtina nižší střední 14 studentů, 
Seminární cvičení z fyziky 28 studentů. 

Z uvedeného vyplývá, že po ukončení akademického roku 2004/05 postoupilo do druhého roč-
níku 88,3 % ze zapsaných studentů. Potvrzuje se předchozí zkušenost získaná za celou dobu 
existence dislokovaného pracoviště v Sezimově Ústí a je možno konstatovat, že procentuální úspěš-
nost studia v prvním ročníku je větší než v Praze. Důvod spatřujeme ve skutečnosti, že byly studen-
tům vytvořeny optimální materiální i studijní podmínky a výuka probíhá v malých skupinách. 

Úspěšně probíhají jednání o zřízení dislokovaného pracoviště Fakulty strojní ČVUT v Chomuto-
vě. Představitelé města Chomutov mají veliký zájem o zavedení výuky bakalářského studijního 
programu. V současnosti je připravována příslušná smlouva. 

 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská vyučuje zaměření Softwarové inženýrství v ekonomii na 

dislokovaném pracovišti v Děčíně. 
 

Tab. 4.3.3: Počet studentů 

 2004/05 2005/06 

1. ročník 56 66 
2. ročník 48 37 
3. ročník a více 18 (14 + 4) 47 (40 + 7) 
přerušení studia 1 2 

celkem studentů 123 152 

 
Fakulta dopravní koná na pracovišti v Děčíně část výuky v bakalářských programech: „Dopravní 
technologie a spoje“ B3709 a „Technika a technologie v dopravě a spojích“ B3710. Oba tyto pro-
gramy 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 mobi-
litu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů.  

Na ČVUT plní ECTS především funkci akumulační, funkce transferová je využívána převážně 
zahraničními studenty v rámci programu Socrates. 

V roce 2005 byla podána žádost ČVUT v rámci rozvojových projektů na získání certifikátu 
ECTS Label a Diploma Supplement Label u Evropské komise. 
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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 
používají pro částečné financování své činnosti. CŽV se řídí vnitřními předpisy školy – Řádem 
celoživotního vzdělávání na ČVUT a Směrnicí kvestora č. 48/2001 k realizaci tohoto řádu. 

Pro popularizaci tohoto typu vzdělávání je od roku 2001 vydávána brožura Program kurzů 
celoživotního vzdělávání na ČVUT. 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 Betlémské 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. 2005) 

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 0 0 
 technické vědy a nauky 21 až 39 0 30 15 45 
 společ. vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71–74 0 1 9 10 
 ekonomie 62 0 6 0 6 
 pedagogika 75 0 0 2 2 
 Celkem  0 37 26 63 

 
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 0 0 0 
 technické vědy a nauky 21 až 39 0 465 1 362 1 827 
 společ.vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71–74 0 150 203 353 
 ekonomie 62 0 261 0 261 
 pedagogika 75 0 0 104 104 
 Celkem  0 876 1 669 2 545 
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4.6 Univerzita 3. věku  
V souladu s Dlouhodobým záměrem MŠMT rozvíjí ČVUT stejně jako ostatní vysoké školy 

aktivity v oblasti univerzit třetího věku (U3V). Od akademického roku 2004/05 je vydáván 
samostatný díl brožury o CŽV pro U3V. Především kurzy, kde jsou využívány nové informační 
a komunikační 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. 2005) 

Programy U3V 
v rámci 

akreditovaných SP Skupiny oborů Kód skupiny 
kmen. oborů 

bezplatné placené 

Ostatní Celkem 

 přírodní vědy a nauky 11 až 18 0 10 0 10 
 technické vědy a nauky 21 až 39 0 15 0 15 
 Celkem  0 25 0 25 
 

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 0 110 0 110 
 technické vědy a nauky 21 až 39 0 467 0 467 
 Celkem  0 577 0 577 
 
Poznámka: V rámci akreditovaných studijních programů většina fakult nabízí všechny své odborné 

předměty 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 13 037 uchazečů, přijímacím řízením úspěšně prošlo 9 021 uchaze-

čů a zapsáno bylo 6 376 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 12 859   8 871 6 240 
 pedagogika, učitelství  75 178   150 136 

 Celkem  13 037 * * 9 021 6 376 

*ČVUT neevidovalo 
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Tab. 4.7.2: Přijímací řízení na ČVUT pro akademický rok 2005/06 (k 31. 10. 2005) 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 MÚVS ČVUT 

přihlášeno 3 165 2 930 3 474 1 005 839 1 278 168 178 13 037 

dostavilo se 2 572 * * * 793 1 022 141 159 * 

% z přihlášeno 81,26 * * * 94,52 79,97 83,93 89,33 * 

přijato 1 978 2 372 2 838 616 278 665 124 150 9 021 

% z dostavilo se 76,91 * * * 35,06 65,07 87,94 94,34 * 

zapsáno 1 450 1 610 1 757 578 239 503 103 136 6 376 

% z přihlášeno 45,81 54,90 50,57 57,51 28,49 39,36 61,31 76,40 48,91 

% z přijato 73,31 67,80 61,90 68,89 85,97 75,64 83,06 90,66 70,81 

*Někteří uchazeči nebyli zváni k přijímacím zkouškám, ale rovnou k zápisu. 

Graf 4.7.2.1: Přihlášení studenti
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Graf 4.7.2.2: Zapsaní studenti
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4.8 Počty studentů 

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 sledované období.  

 
Tab. 4.8.1: Počty studentů ČVUT v roce 2005 k 31. 10. 2005 (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 12 154 7 285 606 2 822 22 867 

 pedagogika, učitelství  75      552 0 0 0      552 

 Celkem  12 706 7 285 606 2 822 23 419 
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Tab. 4.8.2: Počet studentů české státní příslušnosti na fakultách ČVUT (k 31. 10. 2005)  

 F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F7 MÚVS KÚ ČVUT 

bakalářské 3 418 1 456 3 063 855 631 784 210 201 0 10 618 
prezenční           

bakalářské 0 245 480 0 0 204 0 343 0 1 272 
kombinované           

magisterské 2 261 1 917 1 596 279 504 498 0 13 0 7 068 
prezenční           

magisterské 0 146 157 0 0 141 0 0 0 444 
kombinované           

doktorské 338 312 505 179 98 137 0 0 12 1 581 
prezenční           

doktorské 276 236 161 124 122 107 0 0 22 1 048 
kombinované           

Celkem 6 293 4 312 5 962 1 437 1 355 1 871 210 557 34 22 031 

 
Grafické znázornění počtu studentů české státní příslušnosti na jednotlivých fakultách v bakalář-
ských, magisterských a doktorských studijních programech podle tab. 4.8.2: 
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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 

11 890 7 512 2 629 19 267 2 764 
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Grafické vyjádření tab. 4.8.3 v procentech: 
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Tab. 4.8.4: Počet studentů české státní příslušnosti na ČVUT 

 Fakulta 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 

 F1 5 168 5 341 5 496 5 614 5 781 5 897 6 220 6 407 6 446 6 293 

 F2 3 923 4 167 4 697 4 846 4 580 4 775 4 852 4 800 4 184 4 312 

 F3 5 123 5 152 5 360 5 490 5 648 5 504 5 571 5 749 5 980 5 962 

 F4 801 938 1 002 984 1 048 1 140 1 270 1 340 1 286 1 437 

 F5 1 102 1 169 1 190 1 150 1 267 1 245 1 292 1 288 1 325 1 355 

 F6 797 979 1 109 1 219 1 429 1 539 1 627 1 770 1 875 1 871 

 F7 0 0 0 0 0 0 0 88 138 210 

 KÚ 13 17 19 20 22 19 426 30 34 557 

 MÚVS 164 203 202 238 304 363 254 443 497 34 

 ČVUT 16 944 17 773 18 883 19 561 20 079 20 482 21 282 21 915 21 765 22 031 
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Graf 4.8.4.1: Počet studentů české státní příslušnosti na ČVUT 
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ČVUT pokládá za svoji prioritu doktorské studijní programy, které jsou zaměřeny na tvůrčí vě-
deckou 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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

celkový počet 1 284 1 208 1 186 1 241 1 829 1 830 2 240 2 462 2 621 2 822 

počet absolventů 24 34 68 71 76 66 112 124 138 147 

 
 

4.9 Počty zahraničních studentů 
Tab. 4.9.1: Počty zahraničních studentů na ČVUT (k 31. 10. 2005) 

Studenti ve studijním programu 
Skupiny oborů Kód skupiny 

kmen. oborů bak. mag. mag. 
navazující 

dokt. 
Celkem 
studenti 

 technické vědy a nauky 21 až 39 808 336 43 193 1 380 

 pedagogika, učitelství  75 8 0 0 0 8 

 Celkem   816 336 43 193 1 388 
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Tab. 4.9.2: Počet zahraničních studentů rozdělených podle typu studia v roce 2005 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 MÚVS 
KÚ ČVUT 

Bc. 104 94 408 135 34 24 9 8 816 

Ing. 54 90 166  24 27 17 0 1 379 

Ph.D. 33 41   55  30 27  7 0 0 193 

Celkem 191 225 629 189 88 48 9 9 1 388 

 
 
Tab. 4.9.3: Počet studentů - cizinců na ČVUT 

Fakulta 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 

F1 61 54 54 55 79 82 116 132 180 191 

F2 43 49 59 83 103 124 176 175 194 225 

F3 100 86 86 121 223 278 376 449 546 629 

F4 15 12 18 31 47 56 95 95 112 189 

F5 12 11 11 23 31 47 57 69 74 88 

F6 4 6 5 5 13 17 23 39 53 48 

F7 0 0 0 0 0 0 0 2 4 9 

KÚ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

MÚVS 0 0 0 0 0 0 0 2 6 9 

ČVUT 235 218 233 318 496 604 844 963 1 169 1 388 

 
 
Tab. 4.9.4: Počet zahraničních studentů na ČVUT (k 31. 10. 2005) 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 MÚVS KÚ ČVUT 

cizinci 191 225 629 189 88 48 9 9 0 1 388 

z toho 
samoplátci 12 15 31 0 2 0 0 0 0 60 

 
 
 
4.10 Počty absolventů 
Tab. 4.10.1: Počty absolventů ČVUT v roce 2005 

Absolventi ve studijním programu 
Skupiny oborů Kód skupiny kmen. 

oborů bak. mag. mag. 
navazující 

dokt. 
Celkem 

absolventi 

 technické vědy a nauky 21 až 39 290 1 781 129 158 2 358 
 pedagogika, učitelství  75 62 0 0 0 62 

 Celkem   352 1 781 129 158 2 420 
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Tab. 4.10.2: Počty absolventů ČVUT v roce 2005 podle fakult 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 MÚVS a KÚ ČVUT 

Bc. 0 35 89 44 66 56 64 354 
Ing. 703 332 496 74 134 171 0 1 910 
Ph.D. 45 27 56 8 6 14 0 156 

Celkem 748 394 641 126 206 241 64 2 420 

 
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 
2005 698 363 570 113 194 227 64 2 229 

 

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 zásadní inovace proběhla v akademickém roce 2003/04 při zahájení struk-

turovaného studia, v roce 2005 byla rozšířena akreditace bakalářských a magisterských studijních 
programů Stavební inženýrství o studijní obor Materiálové inženýrství a programu Geodézie a kar-
tografie o studijní obor Geoinformatika.  

Hodnocení studentů na Fakultě strojní v rámci první souborné zkoušky je založeno na váženém 
studijním průměru. Od zimního semestru akademického roku 2004/05 probíhá zápis po semestrech. 
Byly dokončeny 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 
osvědčilo. Spoluprací poradců s jednotlivými ústavy i s vedením fakulty byla vyřešena řada problé-
mů studentů prvního ročníku. Bylo proto rozhodnuto v této činnosti pokračovat a byli jmenováni 
studijní poradci i v dalším akademickém roce. V letním semestru akademického roku 2004/05 bylo 
jmenováno 29 poradců a v zimním semestru akademického roku 2005/06 bylo jmenováno 39 
poradců. 

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

Na Fakultě elektrotechnické probíhá inovace v odborných předmětech soustavně. Akreditace 
studijního programu připouští každým rokem mírnou inovaci odborné náplně předmětu. V teoretic-
kých, stejně jako v odborných elektrotechnických 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 z rozvojových programů). 

V navazujícím magisterském studijním programu Fakulty architektury byla dokončena příprava 
studijního modulu Zahradní a krajinná architektura. Modul je připravován tak, aby se absolvent 
tohoto specificky zaměřeného modulu mohl po splnění předepsané délky praxe ucházet v režimu 
„uznaného“ vzdělání v České komoře architektů nejen o autorizaci v oboru pozemní stavby a územ-
ní plánování, ale i v oboru zahradní a krajinářské úpravy a splňoval tak podmínky „uznaného“ 
vzdělání pro tzv. „velkou“ autorizaci bez specifikace oboru. Výuka bude zahájena v akad. roce 
2006/07. 

Fakulta dopravní průběžně upřesňuje strukturu a náplň projektů v projektově 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 studijní programy s do-
bou studia max. 2 roky – budou navazovat na programy bakalářské. 
Připravované (neakreditované) – 4 nové bakalářské a magisterské obory v programu 
Stavební inženýrství určené pro kombinované studium. 
Připravované (neakreditované) – nový studijní obor Management ve stavebnictví 
v magisterském programu Stavební inženýrství.  

Fakulta strojní Připravované studijní programy: 
Pokračovala jednání o zřízení společného bakalářského studijního programu Fakulty 
strojní ČVUT a VŠCHT „Chemické strojírenství“ umožňujícího uplatnění v praxi  
i vstup absolventů do oborově širokého spektra navazujících magisterských studijních 
programů. Společný program povede k prohloubení spolupráce obou vysokých škol  
a k výchově absolventů vybavených znalostmi chemicko-technologického i 
strojírenské-ho zaměření potřebnými pro konstrukci, navrhování a provoz zařízení a 
linek chemické-ho průmyslu. 
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Fakulta 
elektrotechnická 

V roce 2005 nebyl zahájen žádný nový studijní program. 
Nově připravené programy (akreditované, které se dosud nevyučují):  
V roce 2005 byl vytvořen, předložen k akreditaci a akreditován nový bakalářský studij-
ní program studia „Softwarové technologie a management“. Je to studijní program, kte-
rý vhodně vyplňuje mezeru v nabídce fakulty pro zájemce o studium v uvedené infor-
matické oblasti. V prvním ročníku tohoto studijního programu by měli začít studovat 
studenti od akademického roku 2006/07. 
Nově připravené studijní programy, které dosud nejsou akreditované:  
V roce 2005 byl připraven a předložen k akreditaci obor „Biomedicínské inženýrství“ 
navazujícího magisterského studijního programu „Elektrotechnika a informatika“. Ten-
to obor je novou verzí stávajícího studijního oboru vyučovaného na FEL. 

Fakulta jaderná  
a fyz. inženýrská 

Zahájené nové programy: Praktická informatika, Radiologická fyzika, Radiologická 
technika.  

Fakulta dopravní V zimním semestru 2005 pokročila výuka strukturovaného studia v magisterském stu-
dijním programu „Technika a technologie v dopravě a spojích“. V současnosti se při-
pravují podklady pro žádost o prodloužení akreditace tohoto programu.  

Fakulta 
biomedicínského 
inženýrství 

Koncem roku 2005 byla podána akreditační přihláška pro magisterský studijní program 
„Biomedicínská a klinická technika“, studijní obory „Přístroje a metody pro biomedicí-
nu“ a „Systémová integrace procesů ve zdravotnictví“, s předpokládaným zahájením od 
začátku akademického roku 2006/07. 

MÚVS 

 

V roce 2005 bylo přijato 12 studentů do prvního ročníku nově akreditovaného prezen-
čního studia programu „Komerční inženýrství a podnikání v průmyslu“. Tento program 
je akreditován a vyučován ve spolupráci ČVUT a VŠE.  

KÚ V rámci přípravy Votočkova chemického ústavu příprava studijního programu „Sta-
vební chemie“ ve studijním oboru „Chemie v technických vědách“ pro magisterské 
studium. 

ÚTEF V ÚTEF byla dokončena příprava nového studijního oboru „Aplikovaná subatomová 
fyzika“. Akreditační spis je připraven k postoupení k akreditační komisi. Jedná se o tříletý 
magisterský program, který bakalářům umožní studium experimentální fyziky jako 
hlavního zdroje poznatků a vývoje pro technické vědy a v posledních letech i věd o živé 
přírodě a medicíně. Forma studia se předpokládá jak prezenční, tak i kombinovaná podle 
potřeb studentů s horizontální prostupností mezi jednotlivými součástmi ČVUT. Studenti 
budou získáváni napříč školou a především mimo ČVUT z řad bakalářů, kteří v průběhu 
studia projeví zájem o fyziku jako cestu k hlubšímu pochopení zvoleného technického či 
přírodovědně orientovaného oboru. 

 
 
4.13 Nové směry v přípravě pedagogických pracovníků 

Na Fakultě strojní probíhají pravidelné evaluace pracovníků, v rámci kterých je trvale věnována 
pozornost zvyšování kvalifikace a kariérnímu růstu pedagogických pracovníků. Probíhají jazykové 
kurzy určené pro učitele vyučující v angličtině. Jsou také vytvářeny podmínky pro jejich cesty do 
zahraničí. 

Část absolventů FS bude učit na školách různých stupňů. Proto se dbá v rámci jejich působení na 
fakultě na růst jejich pedagogických schopností. Již řadu let existuje bakalářský studijní program 
Učitelství odborných předmětů, který zajišťuje Fakulta strojní ČVUT společně s Masarykovým 
ústavem vyšších studií. Masarykův ústav zajišťuje pedagogickou část studia a FS odbornou část. Na 
začátku zimního semestru 2005/06 studovalo v tomto programu 42 studentů fakulty. Ve směru zvy-
šování úrovně absolventů působí také podpora studia v zahraničí. 

Od roku 1996 je každoročně na Fakultě elektrotechnické pořádána týdenní škola zaměřená na 
další vzdělávání středoškolských profesorů přírodovědného zaměření z gymnázií. Zde jsou jim 
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předávány poslední poznatky z vědy a techniky tak, aby je mohli dále využít ve vlastní práci. Účast 
bývá 50–100 učitelů z celé republiky. 

Na Fakultě dopravní je zvýšená pozornost věnována oblastem: 
• příprava pedagogů na internacionalizaci výuky, 
• vedení 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 pedagogic-

ký 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 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 za-
městnavatelů i z každoročně pořádaných akcí IAESTE (veletrh pracovních příležitostí aj.). 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 absolvo-
vaný obor studia je převažující zájem. Jsou požadováni strojní inženýři s odpovídajícími znalostmi 
v oblasti konstrukce, technologie, provozu a managementu. Přednostně jsou dále požadovány zna-
losti v oblasti počítačové gramotnosti a vybavení jazykové. Nabídky jsou po stránce uplatnění, 
finančního hodnocení i možností dalšího odborného i dalšího 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 FS informační akci zástupci podni-
katelů Chomutovska. O jejich prezentaci 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 řídící techniky. V současné době je zájem o absolventy FEL větší, než kolik jich fakulta 
produkuje. 

Pro zvýšení účinnosti nabídek pořádá IAESTE ČVUT v každém akademickém roce veletrh pra-
covních příležitostí pro studenty FEL a FS. K této příležitosti je vydán katalog aktuálních nabídek 
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podniků a firem, zahrnující nejen nabídky trvalého zaměstnání, ale i letní brigády a praxe, případně 
další formy spolupráce. 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská nemá přehled o umístění absolventů. Všeobecně absol-
venti fakulty nemají žádný problém s umístěním. Existuje trvalý zájem podniků a výzkumných 
institucí u nás i v zahraničí o absolventy fakulty a tento zájem převyšuje její kapacitní možnosti. 

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 FD). 

 
 

4.15 Uplatnění nových forem studia 
Pro ověření možnosti využít pro interaktivní výuku informační technologie bylo na Fakultě 

stavební několika katedrami připraveno a zavedeno do rutinní výuky využití www stránek fakulty 
či samotných kateder. 

Modernizací počítačové sítě a vybavením přednáškových poslucháren multimediální technikou 
se vytvořily podmínky pro zlepšení úrovně výuky. V některých předmětech se posílila projektově 
orientovaná forma výuky s tím, že se zvýšil rozsah a váha řízených konzultací. 

Na Fakultě strojní v současné době probíhají studie, mající za cíl zařazení e-learningu do systé-
mu výchovy. Existují návrhy na vytváření organizační struktury, která by měla vytvářet vzdělávací 
programy, ve kterých dojde k propojení různých institucí. Je také zvažována možnost zapojit veřej-
noprávní televizi do vzdělávacího systému.  

Prvním krokem bude vytvoření pilotních projektů řešících konkrétní úkoly, například pořádání 
videokonferencí kombinujících přednášky pedagogů a odborníků z praxe. 

Fakulta elektrotechnická je velmi aktivní v oblasti e-learningu. V průběhu roku 2005, stejně 
jako v předchozích letech, byly řešeny rozvojové projekty zaměřené na metodiku přípravy i samot-
nou přípravu některých kurzů či jejich částí v elektronické podobě. Pro přípravu materiálů pro nový 
strukturovaný studijní program „Softwarové technologie a management“ byl získán také projekt 
v rámci ESF. Řadu materiálů pro e-learning je možné nalézt na webovských stránkách kateder. 

Na Fakultě dopravní je kladen zvýšený důraz na kvalitativní stránky projektově orientované vý-
uky, což se projevuje zvyšováním váhy větších multioborových projektů, které účinně přispívají 
k osvojení týmové spolupráce. 

Jsou vytvořeny předpoklady pro kvalitativně vyšší úroveň jazykové výuky v multimediální jazy-
kové učebně. 

Postupná realizace moderních výukových laboratoří umožňuje zlepšit praktickou stránku výuky, 
zaměřenou na získání experimentálních dovedností. 

Fakulta biomedicínského inženýrství organizovala ve dnech 16. 9. 2005–23. 9. 2005 týdenní 
přípravný kurz chemie a biologie pro studenty přijaté do prvního ročníku bakalářského studijního 
programu „Biomedicínská a klinická technika“. Cílem kurzu bylo osvěžení a vyrovnání znalostí 
studentů v těchto předmětech na gymnaziální úrovni. Kurz se uskutečnil v osadě Labská u Špindle-
rova Mlýna. Výuku zajišťovali akademičtí pracovníci FBMI. 

 
 

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. 2005) 

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 2 427 1230 74 366 4 097 

 pedagogika, učitelství  75 27 0 0 0 27 

 Celkem   2 454 1 230 74 366 4 124 

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

 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 

F1 1 095 777  
70,9 % 

1 486 1 120 
75,4 % 

1 540 1 119 
72,7 % 

1 600 1 222 
76,4 % 

1 835 1 370 
74,7 % 

F2 1 232 749 
60,8 % 

1 703 1 025 
60,2 % 

1 852 1 091 
58,9 % 

1 528 798 
52,2 % 

1 298 790 
60,9 % 

F3 1 514 750 
49,5 % 

1 945 1 195 
61,4 % 

1 638 1 040 
63,5 % 

3 014 2 336 
77,5 % 

2 259 1 362 
60,3 % 

F4 360 165 
45,8 % 

460 271 
58,9 % 

459 225 
49,0 % 

445 264 
59,3 % 

452 310 
68,6 % 

F5 197 193 
97,9 % 

193 188 
97,4 % 

241 219 
90,9 % 

229 219 
95,6 % 

290 270 
93,1 % 

F6 332 259 
78,0 % 

364 282 
77,5 % 

394 302 
76,6 % 

411 333 
81,0 % 

554 397 
71,7 % 

F7 0 0 0 0 0 0 0 0 72 58 
80,6 % 

 

 

4.17 Možnost 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 technických a příro-
dovědných oborů, včetně studentů matematiky. 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 dohody je 
část studia uznána oběma (případně více) univerzitami a absolventovi jsou uděleny dva (nebo i ví-
ce) diplomů. 

• Joint degree – na základě schváleného studijního programu je udělen diplom současně příslušný-
mi univerzitami. Výuka probíhá podle schváleného studijního programu na jednotlivých univerzi-
tách, absolventi obdrží diplom z tohoto konsorcia. Příprava těchto programů je na ČVUT v počát-
cích na základě pozvánky zahraničních univerzit. V zásadě se jedná o program ERASMUS 
MUNDUS. 

Fakulta stavební uzavřela v roce 2004 dohodu v rámci programu ERASMUS s Cranfield 
University v Silsoe (U.K.), a proto mohli vybraní vynikající studenti studovat na této univerzitě 
celých 12 měsíců, což zahrnuje MSc. studium včetně diplomové práce a její obhajoby. Ve studij-
ních 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 toto 
studium na ČVUT v Praze uznat. Pro další jednání se zahraničními partnery bude nutné využít 
možností novely vysokoškolského zákona, týkající se vzájemného respektování a uznávání méně 
podstatných studijních odlišností jednotlivých škol. Proto se zatím bude postupovat tak, že po 
uznání předmětů bude muset mít student veškeré povinné a volitelné předměty absolvovány. Tím 
bude mít uzavřené studium na Fakultě stavební. Diplomová práce, kterou bude student zpracovávat 
v Anglii, bude realizována pod vedením učitele FSv. Na závěr pak student absolvuje státní závěreč-
né zkoušky včetně obhajoby diplomové práce. V akademickém roce 2004/05 byli na Cranfield 
University zapsáni 2 studenti oboru Inženýrství životního prostředí. Byly také zahájeny rozhovory 
o vytvoření společného studijního programu s École Nationale des Pontes et Chaussées (Francie), 
jenž by vedl ke zmíněnému typu „double degree“. Pro začátek však bude příznivější vytvořit pod-
mínky pro rozběhnutí magisterského studijního programu typu „joint degree“. 

Dne 29. 9. 2005 bylo na Fakultě strojní zahájeno dvouleté magisterské studium „Automotive 
Engineering“ zaměřené na konstrukci a výrobu motorových vozidel připravované ve spolupráci 
s francouzskou vysokou školou ENSIETA v Brestu a nizozemskou vysokou školou HAN 
v Arnhemu. První rok studia probíhá na ČVUT v angličtině paralelně s intenzivní výukou fran-
couzštiny rodilými mluvčími, zajišťovanou kulturním střediskem francouzské ambasády v Praze 
(IFP). Druhý rok (třetí semestr) budou mít studenti na výběr buď pokračovat ve studiu ve fran-
couzštině 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 průmyslovém podniku, resp. na univerzitě, a zpraco-
vání diplomové práce. Kurz má 10 posluchačů. 
Předpoklad udělených diplomů: 
ČVUT (strojní inženýr) + ENSIETA (Master professionnel) 
ČVUT (strojní inženýr) + HAN (Master) 
Záleží na vybrané specializaci ve druhém roce. 

Katedra řídicí techniky Fakulty elektrotechnické se během roku 2005 zapojila do mezinárodního 
konsorcia Air Space v rámci EU. Skupina 4 studentů odcestovala studovat do Švédska. Absolventi 
tohoto programu obdrží tzv „joint degree“. 
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Na Fakultě dopravní dosud neexistuje studium tohoto typu. Úspěšné jsou výměny studentů 
(např. s TU Delft, ISEP Paris aj.). Menší počet zahraničních studentů zpracovává na FD diplomní 
práce. 
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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 zabývajících se 
výpočetní technikou na vysoké škole. Na čtyřech fakultách ČVUT jsou samostatná pracoviště, která 
pečují o stav výpočetní techniky a lokálních počítačových sítí: na Fakultě stavební je to Výpočetní 
a informační centrum fakulty, na Fakultě strojní Centrum počítačových služeb, na Fakultě elektro-
technické Středisko vědecko-technických informací (součástí je i fakultní knihovna) a na Fakultě 
dopravní Oddělení počítačové techniky a síťových služeb. Na zbývajících fakultách jsou vždy 
alespoň formálně ustavené skupiny pracovníků, které o výpočetní techniku a počítačovou síť na 
fakultě pečují. Celoškolským pracovištěm pro všestranné zabezpečování úkolů v oblasti výpočetní 
a informační techniky je Výpočetní a informační centrum. Koordinuje provoz a rozvoj počítačové 
sítě ČVUT, provozuje superpočítačové centrum vysoké školy, rozvíjí jeho programové vybavení 
a poskytuje služby v oblasti extrémně náročných výpočtů. Po systémové stránce koordinuje provoz 
a rozvoj informačního systému ČVUT a zabezpečuje veřejné informační služby v počítačové síti. 
Výpočetní a informační centrum je centrálním pracovištěm ČVUT pro knihovny a oblast odborných 
informací, řeší vybrané výzkumné a vývojové problémy v oblasti výpočetní techniky a jejich apli-
kací, vyvíjí a realizuje aplikační programové vybavení informačních systémů, zajišťuje školení, po-
řádá konference a semináře, připravuje a vydává účelově zaměřené publikace, poskytuje konzultace 
a vykonává poradenskou činnost.  

 
Sítě 

Současný stav počítačové sítě ČVUT je výsledkem několikaleté intenzivní práce specialistů 
Výpočetního a informačního centra ČVUT a nemalých investic vynaložených na realizaci. Centrál-
ní uzel je umístěn v Dejvicích, další 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 tvůrčích a administrativních pracovníků školy. Počet uživatelů i počet aplikací neustále 
roste a v současnosti je v rámci sítě ČVUT registrováno téměř 16 tisíc počítačů (s přiděleným DNS 
záznamem). Podle statistik jsou největšími uživateli sítě studenti pracující ze svých počítačů na 
vysokoškolských kolejích, ale také ostatní aktivity (práce v počítačových učebnách a uživatelských 
místnostech pro studenty, vědecko-výzkumná činnost a informační systémy) síť výrazně zatěžují. 
Charakter sítě významně ovlivňuje informační systém pro řízení a správu školy, zejména jeho celo-
školsky provozované komponenty, z nichž z hlediska intenzity používání hrají rozhodující roli 
komponenty Finanční informační systém (FIS), Pracovníci, mzdy a sociální věci (PMSV) a nárazo-
vě Studium (KOS). Všechny komponenty informačního systému vyžadují, aby počítačová síť pra-
covala s vysokým stupněm spolehlivosti, proto údržba provozu vyžaduje trvalé pohotovostní 
nasazení několika pracovníků.  

V průběhu roku 2005 byla provedena řada změn konfigurace sítě tak, aby byly pokryty zvyšující 
se požadavky kladené na síť, s cílem zajistit hlavní požadavky: spolehlivost, stabilitu a bezpečnost 
celé sítě. Současně pokračovaly práce na rozvoji sítě. V prvním pololetí bylo zajištěno optické 
připojení nově vzniklé Fakulty biomedicínského inženýrství k páteřní síti ČVUT. Se vznikem dal-
ších pracovišť na ČVUT byla připojena pracoviště v Telči, Vědeckého inkubátoru ČVUT a Betlém-
ské kaple k síti ČVUT. Ve spolupráci se studentskou unií byla propojena nově vznikající kolej na 
síť Fakulty biomedicínského inženýrství.  

V roce 2005 pokračovalo testování nové technologie CWDM a její aplikace do některých spojů. 
Tato technologie přináší zvyšování přenosové kapacity již realizovaných datových spojů. Její zá-
kladní princip spočívá v použití několikanásobného přenosu na jednom vlákně generováním něko-
lika vlnových délek. Výhodou řešení je, že jednotlivé vlnové délky jsou na sobě nezávislé a chovají 
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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. Dalším důvodem nasazení této 
technologie je mimo zvýšení spolehlivosti sítě i vznikající potřeba budování oddělených a nezá-
vislých okruhů z dané lokality. V současné době je takto propojen uzel Dejvice a Karlovo náměstí 
a spoj pro připojení Kladna v úseku Motol-Jinonice-Karlovo náměstí. 

Síť ČVUT podobně jako jiné sítě propojené na internet je pod neustálým náporem provozu, který 
se neslučuje s jejím statutem a komplikuje její běžné použití v mnoha sférách (spamming, viry, 
pronikání do cizích počítačů, maření provozu některých aplikací atd). Z tohoto důvodu se stále čas-
těji a intenzivněji musíme zabývat zvyšováním bezpečnosti sítě. Vzhledem k tomu, že naše síť je 
sítí akademicky otevřenou a výzkumnou, vyžaduje řešení bezpečnosti specifický přístup, který 
neomezí uživatele sítě, ale zároveň omezí její případné nelegální využití. Ve všech přípojných 
místech jsou umístěna nová přístupová zařízení, na která jsou připojeny lokální sítě jednotlivých 
fakult a ústavů. Na těchto prvcích jsou realizovány tzv. přístupové seznamy (access list), které 
zajišťují základní bezpečnost celé sítě. Jsou modifikovány na základě požadavků lokálních správců. 
Sledování provozu sítě je zajištěno částečným zpracováním net-flow informací z centrálního 
přístupového prvku. 

 
Obr. 5.1.1: Schéma počítačové sítě ČVUT 
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Informační a síťové služby 
Základním informačním zdrojem je Internet, na který mají neomezený přístup všichni studenti 

a pracovníci ČVUT, dalšími zdroji jsou servery poskytující služby všem studentům a zaměstnan-
cům (provoz informačního systému, servery pro podporu multilicencí, mailové servery, různé sou-
borové servery atd.). Díky této infrastruktuře je všem dostupné i superpočítačové centrum ve VIC 
umožňující zpracovávat úlohy náročných numerických výpočtů. Další ze síťových služeb provozo-
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vaných na síti ČVUT je IP telefonie – přenos hlasového signálu pomocí počítačové sítě. V rámci 
počítačové sítě zajišťujeme propojování pobočkových telefonních ústředen ČVUT. Technologií 
VoTDM propojujeme centrální telefonní ústřednu v Dejvicích se dvěma LIMy na Karlově náměstí 
a také připojení jednoho LIMu v objektu Juliska. Technologií VoIP Ericsson je zajištěno propojení 
telefonních ústředen v lokalitách Trojanova, Konviktská, Břehová a Horská. V poslední době se 
začíná více využívat i připojení Cisco IP telefonů ke Call Manageru propojeného s telefonní sítí 
pomocí standardního protokolu H.323. Propojování všech telefonních služeb v rámci ČVUT zajiš-
ťuje též Výpočetní a informační centrum. 

Mezi další síťové služby patří videokonferenční služby a přenos multimédií. Do této oblasti 
spadá především podpora rutinního využívání těchto aplikací v síti ČVUT. 

 
Superpočítače 

Ve Výpočetním a informačním centru byly v roce 2005 k dispozici dva výpočetní systémy. Je to 
superpočítač IBM SP, jehož provoz byl udržován na úrovni předchozích let. Vzhledem k zasta-
rávajícímu operačnímu systému AIX verze 4.3 řada aplikačních programů zůstala ve starších 
verzích. Druhým provozovaným systémem je superpočítač SGI Altix 3700, který je osazen 24 pro-
cesory Intel Uranium 2 64 1,3 GHz. Tento systém má ve srovnání s klasickými clustery a unixo-
vými servery vyšší škálovatelnost a výkon. Díky architektuře SGI NUMAflex se chová vůči 
uživateli jako jeden počítač (tzv. single image), což má příznivý vliv na běh aplikací, vyžadujících 
zejména velkou paměť (globální sdílená paměť) a velký výpočetní výkon. Kromě standardní 
instalace byly zprovozněny na systému další nadstavby umožňující efektivní využití výkonu. Tento 
nový systém je pravidelně aktualizován včetně všech aplikačních programů. V současné době 
a v dané konfiguraci tento počítač patří mezi nejvýkonnější systémy používané na českých vyso-
kých školách. 

Výpočetní a informační centrum neomezuje svoji činnost pouze na poskytování strojového času, 
ale poskytuje i základní podporu uživatelům. Proto jsou neustále aktualizovány webové stránky, 
kde se uživatelům poskytuje aktuální pomoc při konkrétních problémech. V letošním roce byl zpro-
vozněn nový web na adrese https://www.civ.cvut.cz. Jedná se o portál v oblasti intenzivních výpoč-
tů, který přehledně umožňuje vyhledávat informace. Zároveň jsou jeho součástí diskusní fóra, která 
umožňují uživatelům aktivně se zapojit do diskusí k různým problematikám.  

Programové vybavení superpočítačového komplexu je průběžně inovováno a doplňováno.  
V roce 2005 byl pro uživatele systému SGI Altix uspořádán ve spolupráci s firmou SGI 

workshop s tématem Specifická nastavení pro programy Anys, Fluent a Gaussian.  
 

Multimediální učebny 
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 v učebnách instalovány hlavně výkonné multimediální pracovní 
stanice. Integrace moderních technických prostředků pro snímání obrazu (vizualizéry a kamery) 
a jeho velkoplošnou projekci (datové a videoprojektory) v moderních učebnách podporuje lepší 
demonstraci výuky. V některých lokalitách jsou umožněny videokonferenční přenosy. V nejbližší 
době vznikne videokonferenční IP spojení některých vzdálených pracovišť využitím páteřní sítě 
Cesnet a převodu audio a videosignálu do formátů MPEG2/MPEG4 v reálném čase. 

Na fakultách ČVUT je řada počítačových učeben a studoven, jejichž vybavení se postupně 
zlepšuje. Studenti ČVUT tak mají možnost využívat jak učebny se specializovaným programovým 
vybavením (CAD, grafické stanice SGI, multimediální učebny), tak i studovny vybavené standard-
ním softwarem s počítači připojenými na Internet. Možnost přístupu do studoven je rozšířena i po-
mocí bezpečnostního kartového systému většinou do pozdějších večerních hodin. 
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Laboratoře s implementací výpočetní techniky 
Kromě klasických počítačových učeben je na ČVUT řada specializovaných laboratoří, jejichž 

chod si nelze bez nasazení výpočetní techniky představit. Jedná se o vysoce specializované 
laboratoře vznikající hlavně na katedrách jednotlivých fakult. Tam vznikají specifické požadavky 
na vybavení a provoz, a tam 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. V současné 
době má ČVUT k síti PASNET 6 přípojných míst (1x GE, 2x FastEthernet a 3x Ethernet). Podrob-
nosti o zapojení ukazuje následující obrázek. 

 
Obr. 5.2.1: Připojení sítě ČVUT k externím subjektům IPv4 

GE BGP

GE BGP
Cesnet2

GE iBGP

Pasnet

Síť ČVUT

C6500

 
Na základě dohody mezi vedením Výpočetního a informačního centra a řídící radou PASNETu 

byla rychlost spoje mezi sítí PASNET a ČVUT zvýšena z původní kapacity 100 Mbit/s na 1 Gbit/s. 
Routing mezi sítěmi je zajištěn protokolem iBGB. 

Počítačová síť ČVUT je jako většina ostatních akademických sítí připojena do sítě CESNET2.  
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. V roce 2005 se ČVUT stalo první univerzitní institucí, která 
byla připojena k síti CESNET2 rychlostí 10 Gb/s. 
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ČVUT se aktivně podílí na řešení programu CESNET2, který je nosným projektem rychlého 
propojení nekomerčních subjektů v České republice a zajišťuje meziměstskou a zahraniční 
konektivitu. V současné době je síť CESNET2 připojena do evropské páteřní vysokorychlostní sítě 
GÉANT o rychlostí 2,5 Gb/s. Pracovníci ČVUT pracují v technických komisích zájmového sdruže-
ní právnických osob CESNET a spolupodílejí se tak na řešení konkrétních problémů budování no-
vých forem spojení, implementaci nových aplikací i tvorbě koncepce.  

Sdružení CESNET se zapojilo v rámci šestého rámcového programu EU do projektu EGEE 
(Enablibg Grids for E-science and Industry in Europe). Výsledkem tohoto projektu má být funkční 
celoevropská brodová infrastruktura umožňující využívání výpočetních zdrojů v evropském měřít-
ku. Grid bude postaven na výzkumné síti GÉANT. ČVUT se aktivně zabývá možnostmi zapojení 
do této nově budované struktury a možností v jejím rámci spolupracovat s širokou komunitou 
odborníků a položit tak základy e-science na škole. Oblasti využití a možného připojení do Gridu 
předpokládáme v oblasti technických a materiálových simulací, v oblasti digitálního zpracování 
videa, počítačové grafiky a v oblasti výpočtů jaderné energetiky. 

 
 

5.3 E-learning na ČVUT 
„E-learning“ má mnoho tváří a prostupuje výukou ČVUT v mnoha vrstvách a v mnoha podo-

bách i bez toho, že by tento proces byl takto nazýván. V širším chápání tohoto pojmu e-learning 
obsahuje vše, co je spojeno s výukou s podporou počítačů, od tvorby učebních materiálů v elektro-
nické podobě, přes interaktivní počítačové aplikace výukových programů, elektronického testování 
znalostí až po multimediální aplikace zahrnující videozáznamy přednášek profesorů přístupné přes 
internet. Pokud budeme chápat e-learning v takto definovaných hranicích, pak lze konstatovat, že 
tato oblast má na ČVUT trvalé uplatnění a rozšiřuje se především aktivitami, které jsou organizo-
vány z úrovně kateder.  

Problematika e-learningu na ČVUT byla v posledních letech často zjednodušována jen na imple-
mentaci centrálního řídícího systému pro výuku LMS. ČVUT je ale technická vysoká škola se širo-
kým zaměřením, kde každý studijní obor má svá specifika, některé obory pracují s textovou nebo 
obrazovou informací, exaktní obory pracují především s matematickými nástroji a simulacemi dějů. 
Základní podmínky pro rozvoj elektronického vzdělávání jsou na ČVUT vytvářeny kontinuálně od 
budování základní síťové infrastruktury s dostatečným počtem propojených počítačů na internet, 
přes rozšiřování webové technologie, až po nasazování různých softwarových systémů.  

Nejjednodušší metody jsou postaveny na základních znalostech práce s počítačem a prakticky je 
dnes využívají v různé míře skoro všichni učitelé. Nepotřebují k tomu nic víc než zvládnout přísluš-
ný software, který je k dispozici na všech osobních počítačích, tvůrčí odvahu a místo na webovém 
serveru, kam mohou své elektronické přednášky ukládat. ČVUT podporuje tyto možnosti tím, že 
každoročně obnovuje potřebné softwarové licence (tzv. CAMPUS). Díky této jednoduché a všem 
dostupné technologii jsou na desítkách webových serverů kateder stovky hodnotných přednášek, 
kurzů, návodů na použití přístrojů, softwarových aplikací, atd. ze všech oblastí výuky ČVUT.  

Další metody vyžadují speciální techniku, např. videokameru, programy pro zpracování video 
záznamů apod., proto se zatím v praktické výuce ČVUT příliš neuplatnily. Samostatná studentská 
aktivita posledních dvou let v tomto směru však svědčí o tom, že o tento typ prezentací je mezi 
studenty velký zájem. Video záznamy přednášek dovolí zefektivnit jejich čas. Záznamy přednášek 
a jejich zpřístupnění přes internet by se proto mělo stát na nejbližší období několika let nosným 
projektem této oblasti.  

Tradiční metodou e-learningu je tvorba elektronických učebnic na CD/DVD nosičích. V roce 
2005 bylo spoluprací kateder matematiky Fakulty stavební a Fakulty architektury a CPV připraveno 
několik audiovizuálních programů z oblasti středoškolské matematiky. Tyto elektronické učebnice 
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se rozdávají zájemcům o studium na ČVUT a sehrávají klíčovou roli při přípravě uchazečů na 
přijetí a zahájení úspěšného studia na ČVUT. Elektronické učebnice tohoto typu se uplatňují 
i v dalších oborech, v posledním roce např. na Fakultě architektury, nové Fakultě biomedicínského 
inženýrství a MÚVS.  

Již třetí rok pokračovalo budování systému LMS, který by měl sloužit pro řízení výuky na úrovni 
školy. Jeho řešení bylo v roce 2005, podobně jako v minulosti, hrazeno z několika rozvojových 
projektů. Vlastní rozvoj a nasazení LMS-CS je prováděn komerční firmou dodavatelským způso-
bem. Nasazení LMS se zpožďuje úměrně k velikosti systému a jeho stále větší komplikovanosti, 
tím se také zvyšuje i cena celé implementace. Většina přidělených finančních prostředků RP roku 
2005 byla použila na instalační práce, zdokonalování funkčnosti základního systému a vývoj jeho 
administrace a jen malou část prostředků bylo možné použít na tvorbu nových kurzů a zavedení 
systému jako celku do reálného provozu. V současnosti je část tohoto systému v experimentálním 
provozu. Vedle LMS-CS byly pro ověřování elektronicky řízeného způsobu výuky v podmínkách 
kateder zprovozněny jiné volně dostupné LMS systémy (Moodle). 

Ve světě se dnes začíná mluvit o systémech e-lab, tedy jakýchsi virtuálních laboratořích, kde si 
studenti v počítači mohou postavit virtuální model určitého reálného objektu (kyvadla, tranzistoru, 
řídícího systému, apod.) a provádět na něm měření. To výrazně zefektivňuje práci ve skutečných 
laboratořích, kde se až dosud všechna měření musela provádět na reálných modelech. Na ČVUT již 
existuje několik zárodků takových e-labů. Jeden z nich je např. na katedře fyziky FEL, kde vyvíjejí 
interaktivní modely pro fyziku. Jiným typickým příkladem e-labu je systém Dynast. Ten byl původ-
ně vyvinut pro interaktivní simulace v oblasti elektroniky, ale postupem času se rozšířil do mnoha 
dalších oblastí (fyziky, mechaniky, řízení procesu, apod.). Systém je provozován na VIC a jeho 
popularita přesahuje rámec ČVUT, protože je trvalým předmětem zájmu internetových uživatelů 
z mnoha významných univerzit z celého světa. 

Výuka pomocí počítačů je proces, který se rozvíjí podle toho, co počítačové systémy v dané eta-
pě rozvoje nabízejí a kolik peněz do této sféry může škola věnovat. Počítačem podporovaná výuka 
na ČVUT je různorodá a její aplikace jsou vytvářeny daleko složitějšími formami než prostým foto-
grafováním objektů nebo záznamem událostí digitální kamerou. ČVUT bude i v budoucnu rozvíjet 
elektronickou výuku ve všech směrech, které byly nastartovány již v minulosti a bude se snažit, aby 
se získané zkušenosti postupně rozšiřovaly na celý vzdělávací prostor ČVUT. 
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6. Vysokoškolské knihovny, 
knihovnicko-informační služby 

Knihovnicko-informační služby byly zajišťovány systémem knihoven ČVUT, který je tvořen 
knihovnami fakult a součástí školy a oddělením knihoven Výpočetního a informačního centra: 

• Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury. 
• Ústřední knihovna Fakulty strojní. 
• Ústřední knihovna Fakulty elektrotechnické. 
• Ústřední knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. 
• Ústřední knihovna Fakulty dopravní. 
• Knihovna Fakulty biomedicínského inženýrství. 
• Knihovna Kloknerova ústavu. 
• Knihovna Masarykova ústavu vyšších studií. 
• Knihovna VIC. 
• Oddělení knihoven VIC. 
 
 

6.1 Doplňování knihovního fondu 
V roce 2005 bylo do fondů knihoven ČVUT pořízeno 10 476 knihovních jednotek, převážně se 

jednalo o knižní literaturu, učební texty, ale jsou zde zahrnuty i další typy dokumentů. Přírůstky 
knižní literatury vykazují vzrůstající tendenci, z čehož je patrné, že je stále kladen důraz na 
získávání tištěných informačních zdrojů. U počtu titulů časopisů, které knihovny ČVUT zpřístupňu-
jí v tištěné formě, lze sice zaznamenat malý nárůst, ale využívání těchto informačních zdrojů se 
stále více přesouvá do oblasti elektronických informačních zdrojů. V současné době mají uživatelé 
přístup k více než 1 400 titulů časopisů v elektronické podobě.  

 
Tab. 6.1.1: Doplňování knihovního fondu 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Přírůstky 7 897 6 671 9 357 9 421 9 983 10 476 

Časopisy 735 781 710 719 724 726 

 
Doplňování knihovních fondů je financováno jednak z finančního limitu (rozpočtu) přiděleného 

knihovně přímo, jednak 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  
(internet – intranet) 

ČVUT mělo i v roce 2005 širokou nabídku elektronických informačních zdrojů, převážně získa-
ných účastí v projektech MŠMT. Výpočetní a informační centrum je v letech 2004–2008 řešitel-
ským pracovištěm projektu 1N „Zajištění klíčových informačních zdrojů a služeb pro technické 
obory“, jehož nositelem je ČVUT a účastníky další vysoké školy (MU, TUL, UPa, UTB, VUT, 
VŠB-TUO, VŠCHT a ZČU). Projektem byl zajištěn přístup k dokumentografickým databázím 
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Compendex, Iconda, Inspec, sjednoceným rozhraním databázového centra Dialog až k databázové 
kolekci Materials Science with Metadex. Spoluúčastí v dalších projektech 1N 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 Science a k elektro-
nickým verzím vybraných časopisů vydavatelství Elsevier, Springer, Kluwer a Wiley. Pokračoval 
přístup k produktům ISI Web of Knowledge (Web of Science a Journal of Citation Reports) a k Da-
tabázi EBSCO (doplňující zdroj pro humanitní a společenské obory). V nabídce zůstala také data-
báze MathSci (elektronická podoba matematických referátových časopisů). V roce 2005 byla nově 
zpřístupněna prestižní kolekce elektronických knih z oblasti informačních technologií Safari Tech 
Books OnLine, která obsahuje více než 3 250 publikací. V průběhu roku byl dále zajišťován zkušeb-
ní přístup k produktům různých vydavatelů, nejvýznamnějším z nich byla abstraktová, citační 
a referenční databáze SCOPUS, jejímž producentem je vydavatelství Elsevier. Všechny komerční 
elektronické informační zdroje byly soustředěny pod tzv. Bránu EIZ (dostupná z webových stránek 
knihoven ČVUT), přístup k nim byl umožněn pouze přes autorizaci uživatelů. Tento způsob umož-
nil uživatelům i vzdálený přístup mimo jejich domovskou síť a současně poskytoval dostatečné 
podklady pro sledování a vyhodnocování využití zmíněných informačních zdrojů. Zájem o elektro-
nické zdroje neustále roste, což je zřejmé nejen ze statistických údajů jejich využívání, ale i z po-
žadavků na navazující služby knihoven. Graf 6.2.1 znázorňuje využívání jednotlivých produktů 
v ukazateli zobrazených nebo stažených dokumentů. 

 
Graf 6.2.1: Využívání jednotlivých produktů v ukazateli zobrazených nebo stažených dokumentů 
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6.3 Zabezpečení knihovnicko-informačních služeb 

Uživateli knihoven ČVUT jsou zejména studenti ČVUT všech typů studia a pedagogičtí a vě-
decko-výzkumní pracovníci ČVUT. Knihovny ČVUT poskytují svoje služby i externím uživatelům, 
kterými jsou studenti a pracovníci jiných vysokých škol a odborná veřejnost. V rámci meziknihov-
ních služeb spolupracují také s jinými knihovnami a informačními institucemi. Knihovny zajišťují 
širokou nabídku služeb, od klasických služeb výpůjčních až po služby elektronické. Největší objem 
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služeb představují služby výpůjční, které se každým rokem zvyšují. V roce 2005 významně vzrostl 
počet knihovních jednotek volně přístupný uživatelům v prostorách knihoven. Zájem byl také o ty 
primární dokumenty, které knihovny ČVUT ve svém fondu nemají a byly zajišťovány prostřed-
nictvím meziknihovních výpůjčních služeb (realizováno bylo 3 761 výpůjček) a mezinárodní 
výpůjční služby (1 810 výpůjček). 

 
Tab 6.3.1: Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby 

Přírůstek knihovního fondu za rok 2005 10 476 

Knihovní fond celkem 509 275 

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

726
1 400 

Otevírací doba za týden (fyzicky) 50 

Počet absenčních výpůjček 81 224 

Počet uživatelů 23 339 

Počet studijních míst 436 

Počet svazků umístěných ve volném výběru 74 905 
 

Knihovny poskytovaly další služby – referenční, konzultační a poradenské. V oblasti rešeršních 
služeb bylo zpracováno 469 požadavků. Některé knihovny zajišťovaly také reprografické služby, 
v roce 2005 bylo pořízeno 55 416 stránek kopií, uživatelé měli dále k dispozici samoobslužné 
kopírky nebo službu komerční firmy. 

 
 

6.4 Elektronické služby pro ČVUT 
V roce 2005 se opět významně zvýšil zájem o službu elektronického dodávání dokumentů (EDD 

ČVUT - https://edd.cvut.cz/edd/). Zatímco v roce 2004 bylo registrováno 2 500 uživatelů této 
služby, v roce 2005 dodání dokumentů bez návštěvy knihovny využilo již 3 200 uživatelů. Pro spl-
nění jejich požadavků knihovny ČVUT nejvíce využívaly Virtuální polytechnickou knihovnu 
(VPK), která sjednocuje fondy a služby již 41 českých knihoven. Rutinním způsobem byly dále 
využívány služby, které umožňují získat plný text přímo v prostředí předplacených databází 
(Dialog, CSA, WoK), nebo byla nabízena možnost využít službu objednání dokumentu (tlačítko 
EDD ČVUT), která nabídne formulář pro objednání článku prostřednictvím knihoven ČVUT. Zcela 
novou službu vyvinuli pracovníci oddělení nad kolekcí elektronických knih Safari Tech Books 
OnLine. Sestavování kolekce pro ČVUT je v rukou uživatelů, kteří mohou z celého dostupného 
seznamu knih sami navrhovat, o kterou knihu mají zájem. V rámci řešení projektu FRVŠ bylo vy-
tvořeno webové rozhraní pro komunikaci mezi uživateli a pro komunikaci s administrátorem 
kolekce jako online služba. V roce 2005 byly zahájeny další služby nového knihovního software, 
dostupné z webového prostředí, a to rezervace na již vypůjčené dokumenty a prolongace, tj. prodlu-
žování výpůjček.  

Průběžně byly aktualizovány webové stránky knihoven (http://knihovny.cvut.cz/), které slouží 
mj. pro přístup k elektronickým zdrojům a knihovnickým a informačním službám pro studenty a za-
městnance školy. Nově byly vytvořeny webové stránky pro knihovnu FBMI a knihovnu Archivu 
ČVUT. 
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6.5 Vzdělávání a výchova 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 vyžádání ze strany pedagogů. 
Jejich obsahem bylo seznámení s konkrétními zdroji a ukázky práce s nimi i s navazujícími služba-
mi. Celkem proběhlo 65 vzdělávacích akcí. Knihovníci se také účastnili výuky v několika předmě-
tech na Fakultě strojní a Fakultě jaderné, dále pak v samostatném volitelném předmětu Informační 
zdroje, v povinně volitelném předmětu Information Sources na Fakultě strojní a v povinně volitel-
ném předmětu Vědecké informace a jejich vyhledávání. Dále byly poskytovány individuální konzul-
tace, převážně studentům vyšších stupňů studia.  

 
 

6.6 Pracovníci – kvalifikační struktura, celoživotní vzdělávání 
V roce 2005 v knihovnách ČVUT pracovalo 34,4 pracovníků (jedná se o přepočtené úvazky) 

a v oddělení knihoven 5 pracovníků, tj. celkem 39,4 přepočtených pracovníků. Z toho bylo 21,6 
pracovníků s vysokoškolským vzděláním (12 s knihovnickým vzděláním) a 17,8 pracovníků se stře-
doškolským vzděláním (9,7 s knihovnickým vzděláním). Knihovníci se účastnili odborných semi-
nářů a konferencí, navštěvovali odborné i jazykové kurzy. Oddělení knihoven provádělo vlastní 
metodické semináře a školení pro knihovníky ČVUT.  

 
 

6.7 Další aktivity, různé  
V roce 2005 bylo dokončeno zavádění knihovního systému ALERH 500 v oblasti správy seriálů 

a v oblasti konkrétních služeb uživatelům (rezervace, prolongace). Dále byly doplněny tiskové 
výstupy, bylo upravováno vyhledávání v katalogu, byly rozšířeny výstupy pro potřeby statistického 
sledování aj. O činnosti knihoven byla vydána publikace Výroční zpráva knihoven ČVUT za rok 2005. 
Knihovníci se aktivně účastnili řady odborných akcí, působili v Asociaci knihoven vysokých škol 
ČR, Ústřední knihovnické radě Ministerstva kultury, oborové komisi FRVŠ a v odborných pracov-
ních skupinách. V roce 2005 byl také realizován projekt FRVŠ Zajištění a zpřístupnění vybraných 
online (elektronických) knih jako součást služeb knihoven ČVUT a pokračoval projekt Zajištění 
klíčových informačních zdrojů a služeb pro technické obory – program MŠMT Informační infra-
struktura (1N). 
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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 mezi nejdůležitější prvky 
poslání školy (na Fakultě architektury se jedná též o uměleckou tvůrčí činnost). ČVUT patří mezi 
největší výzkumné instituce v České republice a programově usiluje o to, být univerzitou výzkum-
ného typu. 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 podporo-
vána ze strany Vedení ČVUT. K centrální infrastruktuře patří odbor pro vědeckou a výzkumnou 
činnost R ČVUT, zahrnující též poradenské pracoviště pro vědecko-výzkumné programy, Výpočet-
ní 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 tématická struktura VVČ je dána především zaměřením kateder a ústavů. Výzkum-
né záměry i některé grantové projekty řešené za spoluúčasti více pracovišť však tvoří důležitý 
integrující prvek. Významné jsou i vnější spolupráce s dalšími univerzitami, ústavy AV ČR, resort-
ními ústavy, podniky a zahraničními institucemi. Následující výčet je možné považovat spíše za 
příklady výzkumných aktivit než za vyčerpávající souhrn. 
Na Fakultě stavební jsou dominantními směry výzkumu: 

• Integrovaný návrh progresivních stavebních konstrukcí. 
• Funkční způsobilost, spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a kon-

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

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

rozvoje.  
• Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními 

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

měřičském, krajinném a městském inženýrství.  
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.  
• Automobilová technika a spalovací motory.  
• Letecký a kosmický výzkum. 
• Aplikovaná matematika v technických vědách. 
• Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství. 
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Hlavní výzkumná a vývojová činnost Fakulty elektrotechnické je zaměřena na následující ob-
lasti:  

• Aplikace matematiky v technických vědách, zejména se zaměřením na elektroniku a elektro-
techniku. 

• Aplikovaná fyzika, zejména fyzika plazmatu, akustika, ultrazvukový výzkum. 
• Elektrotechnologie a materiály, a to jak v oblasti základního materiálového výzkumu, tak 

i aplikací včetně diagnostiky vlastností a řízení výrobních procesů. 
• Elektrické stroje, přístroje a pohony. 
• Elektroenergetika včetně světelné techniky a ekologických problémů energetiky. 
• Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. 
• Radioelektronika a mikrovlnné systémy, mimo jiné i aplikace vysokofrekvenčních výkono-

vých systémů v průmyslu a lékařství. 
• Číslicové zpracování signálů – zpracování řeči, medicínských signálů, signálů v měřicí tech-

nice a průmyslové diagnostice. 
• Telekomunikační technika, zejména v telekomunikačních sítích nové generace NGN, elektro-

magnetická kompatibilita, kryptografie. 
• Elektronika. 
• Umělá inteligence a biokybernetika, teoretické základy, znalostní a expertní systémy, metody 

strojového učení, biokybernetika. 
• Řídicí technika a robotika. 
• Měření a přístrojová technika, metrologie elektrických veličin, zpracování signálu a obrazu, 

sběr a zpracování dat. 
• Informatika a výpočetní technika – počítačová grafika, distribuované systémy a sítě, stringo-

logie, automatizace VLSI návrhu. 
Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské je výzkumná činnost rozdělena mezi základní 

a aplikovaný 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. 
• Fyzika vysokoteplotního plazmatu.  
• 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.  
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 cenné výsledky: 

• Proměny architektury a urbanismu. 
• Vizuální simulace a modelové metody projektování. 

60 



7. Věda a výzkum  

• Teorie architektury a její filosofické a sociologické aspekty.  
• Architektura, urbanismus - komplexní tvorba prostředí. 
• Výzkum historické architektury včetně průmyslových staveb a památková péče o ně. 
• Architektura staveb moderního věku. 
Jako hlavní oblasti výzkumu a vývoje, na které se zaměřuje Fakulta dopravní, je možné uvést: 
• Rozvoj metod systémové analýzy, algoritmů a statistických metod pro dopravu a spoje. 
• Automatické systémy v dopravě, diagnostika dopravních systémů a procesů. 
• Modely dopravy a řízení dopravních procesů v území. 
• Výpočtové modelování konstrukcí dopravních cest při reálném zatížení dopravními 

prostředky. 
• Detekce a predikce mikrospánků. 
• Telematika a přenos informací. 
• Zkoumání mechaniky kolizních dějů mezi účastníky dopravního procesu. 
• Využití GIS systémů v modelování dopravy. 
• Certifikace v železniční a letecké dopravě. 
• Výpočtové modely v úrazové biomechanice. 
• Modelování emergenčních myšlenkových procesů řidičů a pilotů. 
• Interaktivní vztahy mezi vozidly v silniční dopravě, cyklisty a chodci. 
• Interakce operátor - vozidlo. 
• Hodnocení investic v dopravě. 
• Monitorování a kontrola přepravy nebezpečných nákladů. 
• Znalostní systémy pro dopravu . 
Nově založená Fakulta biomedicínského inženýrství navazuje ve výzkumu na tradici dřívější-

ho Centra a následně Ústavu biomedicínského inženýrství: 
• Modelování bioelektrických zdrojů a vazeb mezi zdroji. 
• Modelování řízení kardiovaskulárního systému. 
• Metody rekonstrukce experimentálních fyziologických dat. 
• Elektrická impedanční tomografie pro modelování parametrů struktury prostředí. 
• Modelování vlivu biologické zpětné vazby na vybrané fyziologické parametry člověka. 
• Vliv parametrů velkoplošných obrazových senzorů na kvalitu obrazových dat v lékařství. 
• Vyhodnocování okamžité polohy očí, hlavy a těla a souvisejících parametrů v neurologii. 
• Optimalizace umělé plicní ventilace. 
• Studium optimálních kombinací materiálů pro vytváření biokompatibilních tenkých vrstev 

s využitím záření ultrafialového excimerového laseru. 
• Nové metody využití záření rentgenových laserů v biologii a medicíně. 
• Účinky ultrafialového záření na tkáně a aplikace optického záření pro laserovou diagnostiku 

a terapii. 
• Fluorescenční spektroskopie pro studium nových funkčních látek pro molekulární optoelek-

troniku a fotofyziku biologicky aktivních biomolekul a nativních i organických fluores-
cenčních sond pro molekulární biologii. 

• Zobrazování a spektroskopická diagnostika tkání malých zvířat pomocí nukleární magnetické 
rezonance. 

• Metody a technické prostředky pro analýzu náhlé kardiovaskulární smrti koní. 
• Působení galvanismu v dutině ústní. 
Kromě sedmi fakult jsou součástmi ČVUT též dva vysokoškolské ústavy. Kloknerův ústav se 

zaměřuje především na následující oblasti výzkumu: 
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• Mechanika, obecná teorie hmot a konstrukcí, teorie betonu, kovů a plastů.  
• Diagnostika stavebních konstrukcí, zkoušení hmot a konstrukcí.  
• Spolehlivost konstrukcí, včetně pravděpodobnostní analýzy rozvoje poškození a životnosti, ri-

zikové inženýrství.  
• Materiálové inženýrství zaměřené na technologii a mikro- a makromechaniku konstrukčních 

materiálů. Dynamické chování konstrukcí, dynamické zatížení a odezva konstrukčních systé-
mů. 

Masarykův ústav vyšších studií se v oblasti výzkumu a vývoje zaměřuje na uplatnění vysoko-
školsky vzdělaných techniků v manažerských funkcích a přípravu techniků na pedagogickou čin-
nost. Hlavním výzkumným projektem je: 

• Příprava techniků na vzdělávání a řízení lidí v podmínkách integrující se Evropy.  
Dalšími součástmi ČVUT, jejichž dominantní náplní je výzkum, jsou tři výzkumná centra 

ČVUT. Výzkumné centrum průmyslového dědictví a Ústav technické a experimentální fyziky byly 
založeny v roce 2002, Centrum pro radiochemii a radiační chemii v roce 2003 ve snaze podpořit 
příslušné vědecké oblasti. Po první čtyři roky činnosti jsou tato centra podporována mimonorma-
tivním způsobem z prostředků doplňkové činnosti ČVUT.  

Výzkumné centrum průmyslového dědictví je orientováno na: 
• Identifikaci, mapování a v kontextu evropského vývoje vyhodnocování průmyslového dě-

dictví na úrovni průmyslových území, areálů a objektů (včetně strojního zařízení a techno-
logií).  

• Založení a činnost v České republice unikátního registru kategorizovaných objektů průmyslo-
vého dědictví.  

• Strategii nového využití průmyslových objektů na základě principů trvale udržitelného roz-
voje. 

Výzkumná činnost Ústavu technické a experimentální fyziky je zaměřena na problematiku 
jaderné a částicové fyziky, v níž hraje významnou roli spolupráce s CERN: 

• Fyzika částic vysokých energií, výzkum a vývoj odpovídajících detekčních systémů. 
• Účast na projektu ATLAS v CERN - neutronové stínění v dopředné oblasti experimentu 

ATLAS; podíl na stavbě SCT části vnitřního detektoru; studium procesů produkce párů 
kvarků top-antitop). 

• Neutrinová fyzika, fyzika atomového jádra a astrofyzika.  
• Aplikovaná jaderná spektroskopie záření X, alfa a gama, detekce neutronů pro vývoj a testování 

nových typů polovodičových detektorů.  
• Vývoj pixelových detektorů, využití k defektoskopii a k zobrazování neživých i živých objek-

tů s vysokým rozlišením na úrovni 10 mikrometrů.  
• Rentgenovská a neutronová radiografie a tomografie. 
Hlavními oblastmi, jimž se věnuje Centrum pro radiochemii a radiační chemii, jsou: 
• Studium chování radionuklidů v životním prostředí, zejména sorpčních interakcí v systému 

úložiště vyhořelého jaderného paliva, pokročilých metod hodnocení bariérových materiálů 
a chemie aktinoidů. 

• Vývoj pokročilých metod a materiálů pro zpracování radioaktivních odpadů včetně problema-
tiky dekontaminace půd a sedimentů kontaminovaných radionuklidy. 

• Studium vlivu vybraných modifikátorů na radiační odstranění polutantů z vodného prostředí. 
• Vývoj radioanalytických metod využívajících nových separačních principů, v roce 2005 pře-

devším pevných extrahentů pro radiochemickou aktivační analýzu a metodiky pro stanovení 
I-129 v životním prostředí a odpadech jaderných elektráren. 
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Podrobný přehled výstupů VVČ na ČVUT je možné nalézt v publikaci CTU Research Activity 
Report 2005. Detaily o finančních tocích jsou shrnuty ve Zprávě o hospodaření ČVUT za rok 2005. 
Vývoj finančních prostředků na výzkum na ČVUT v letech 2000–2005 shrnuje graf 7.1.1. 
 
Graf 7.1.1: Výše prostředků na výzkum na ČVUT v letech 2000–2005 
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Srovnáváme-li celkovou výši finančních prostředků na výzkum na ČVUT, můžeme pozorovat 

postupný nárůst z 557 721 000 Kč v roce 2000 na 839 737 000 Kč v roce 2005. Pokud se však 
zabýváme procentuálním poměrem mezi finančními prostředky na výzkum a celkovými finančními 
prostředky na ČVUT, shledáme, že tento poměr se drží v uplynulých letech trvale kolem 35 % 
(v roce 2005 to bylo 36,3 %). Zároveň se projevuje negativní trend co do výše financování specific-
kého výzkumu od roku 2001, kdy byla tato kategorie financování zavedena, do roku 2005 poklesla 
celková částka ze 171 097 000 Kč na 151 750 000 Kč. Těžiště financování se tak přesouvá na 
výzkumné záměry a granty. Pozitivně z hlediska financování výzkumu nelze hodnotit ani skuteč-
nost, že je celková částka rozdělena na velké množství projektů, z nichž na většinu jsou přidělené 
finanční částky relativně nízké. 

ČVUT se snaží podporovat cíleně výzkumnou činnost z vlastních rozpočtových prostředků jak 
v rámci státní dotace, tak i z prostředků získaných hospodářskou činností. Osvědčený mechanismus 
představuje interní grantová soutěž, která byla v uplynulých letech orientována prioritně na podporu 
projektů souvisejících s doktorskými disertačními pracemi a na podporu vědeckých konferencí, 
jejichž je ČVUT organizátorem. V roce 2005 na ni bylo poskytnuto 9 262 000 Kč. To je částka nižší 
než v roce 2004, protože bylo rozhodnuto též o určité finanční podpoře výzkumných záměrů, které 
byly sice v soutěži navrženy k financování, ale dostaly se do kategorie C, na kterou nebyly žádné 
finanční prostředky přiděleny. V dalších letech je žádoucí opět finanční prostředky na IGS navýšit. 
Dále byly z fondu rektora zvýšeny podle návrhů fakult a dalších součástí osobní příplatky vynikají-
cím vědeckým pracovníkům (celková částka za rok 2005 činila 1 151 000 Kč) a byly podpořeny 
vynikající vědecké týmy navržené fakultami a součástmi (3 110 000 Kč). Výběr z předložených 
návrhů provedla na základě podkladů shrnujících vědecké aktivity navržených jednotlivců i týmů 
komise jmenovaná rektorem. Z fondu ČVUT na podporu vědecké a výzkumné činnosti bylo 
podpořeno několik zahraničních cest k přípravě mezinárodních vědeckých projektů, byli oceněni 
úspěšní školitelé doktorandů a řešitelé externích grantů. Dále byly uděleny ceny rektora za výzkum, 
za aplikaci výsledků výzkumné činnosti v praxi, za vynikající doktorskou disertační práci a za pres-
tižní publikaci. Je však třeba konstatovat, že pouze kategorie doktorských disertačních prací byla 
v roce 2005 obsazena skutečně kvalitně, takže byly uděleny ceny všech tří stupňů. V roce 2005 
činila celková částka fondu ČVUT na podporu vědecké a výzkumné činnosti 5 158 000 Kč. 
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7.2 Zaměření výzkumných záměrů na ČVUT 
Na ČVUT bylo v roce 2005 řešeno celkem 30 výzkumných záměrů. Z nich však jen 15 bylo 

financováno jako výzkumné záměry prostřednictvím MŠMT. Ostatní byly podpořeny finančně 
MŠMT pouze v rámci ukazatele M mzdovými prostředky pro mladé pracovníky a z rozpočtu 
ČVUT na ně byla uvolněna určitá částka tak, aby nedošlo k narušení kontinuity výzkumu a likvida-
ci některých vědních oborů na škole. Přehled výzkumných záměrů financovaných MŠMT a fi-
nanční částky na ně přidělené ze státní dotace jsou shrnuty v tab. 7.2.1., ostatních 15 výzkumných 
záměrů s podstatně nižší finanční podporou z ukazatele M a prostředků ČVUT v tab. 7.2.2. 

Řešení probíhalo vesměs v souladu s původním návrhem výzkumných záměrů, u záměrů druhé 
skupiny v omezeném rozsahu daném disponibilními finančními prostředky, a bylo jednou z hlav-
ních součástí vědecké a výzkumné činnosti na škole. Představuje průřez celým spektrem odborné 
problematiky, kterou se ČVUT zabývá, a je také vzhledem ke spoluúčasti více fakult a součástí 
ČVUT na některých záměrech jedním z integrujících prvků školy.  
 
Tab. 7.2.1: Zapojení ČVUT do řešení výzkumných záměrů financovaných MŠMT 

Název výzkumného záměru Přidělené prostředky 
2005 (v tis. Kč) 

Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů 19 351 
Revitalizace vodního systému krajiny a měst 18 745 
Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace 22 998 
Udržitelná výstavba 14 759 
Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb 9 260 
Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách 9 400 
Technika životního prostředí 14 113 
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství 43 993 
Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií 25 864 
Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin 24 469 
Rozvoj, spolehlivost a bezpečnost elektroenergetických systémů 21 443 
Bezpečnost jaderných zařízení 17 907 
Diagnostika materiálů 18 362 
Laserové systémy, záření a moderní optické aplikace 17 807 
Fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta 7 988 

Celkem dotace z veřejných prostředků 286 459 
 

64 



7. Věda a výzkum  

Tab. 7.2.2: Zapojení ČVUT do řešení výzkumných záměrů financovaných z ukazatele M 
a prostředků ČVUT

Název výzkumného záměru Přidělené 
prostředky 2005 

(v tis. Kč) 

Výzkum materiálových, technologických, ekonomických a ekologických faktorů 2 676 
Výzkum nových struktur strojů, komponent a nekonvenčních principů 3 091 
Decentralizovaná výroba a spotřeba energie 3 092 
Rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu II 4 658 
Výzkum fyzikálních principů a techniky prostředí v životním prostředí 3 618 
Matematické, počítačové a experimentální metody 2 779 
Využití radionuklidů a ionizujícího záření 3 180 
Proměny architektury a urbanismu 1 546 
Inteligentní dopravní systémy 3 794 
Rozvoj dopravní infrastruktury a optimalizace provozu dopravních sítí 3 634 
Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností staveb 2 140 
Kvantitativní hodnocení rizik ve stavebnictví 1 834 
Využití kvantové radiofyziky v biologii a medicíně 2 369 
Geoinformační technologie – optimalizace sběru dat 2 430 
Stavební dílo a specifické metody jeho zkoumání 2 094 

Celkem dotace z ukazatele M a ČVUT 42 935 
 
Výzkumné záměry shrnuté v tab. 7.2.2 již nebudou v roce 2006 finančně podporovány. ČVUT 

připravilo a podalo 16 nových návrhů výzkumných záměrů se zahájením řešení od roku 2007, které 
jsou cíleny k zachování kontinuity příslušných výzkumných směrů na ČVUT a integrity příslušných 
výzkumných týmů. 

 
 

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 
pořadí fakult a dalších součástí, 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 na Fakultě stavební 
ČVUT bylo první, které mělo k dispozici pokročilý nanoindenter. Práce byly zaměřeny na mikro-
mechaniku cementových kompozitů. Prvně v ČR byla použita experimentální technika nanoinden-
tace doplněná elektronovou mikroskopií. Vyvinuté experimentální postupy byly aplikovány i na 
jiné materiály než cementová pasta.  

Dále bylo na Fakultě stavební v roce 2005 založeno výzkumné centrum MŠMT CIDEAS – 
Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí – orientované na oblast 
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nových materiálů, konstrukcí, spotřeby energie, životního prostředí, extrémních situací a hodnocení 
chování a rizik stavebních konstrukcí v rámci celého životního cyklu.  

Významným experimentálním pracovištěm je i Centrum experimentální geotechniky pracující na 
dlouhodobém experimentu Mock-Up-CZ, v rámci kterého se shrnují výsledky šíření teplotních 
a napěťových polí při simulaci vývinu tepla v úložném kontejneru umístěném v bentonitovém 
prostředí.  

Na Fakultě strojní vznikla v rámci programu MŠMT Výzkumná centra v období 2000-2004 
unikátní pracoviště pro výzkum a vývoj, která byla úspěšná i v soutěži na podporu těchto projektů 
pro období let 2005 až 2009.  

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka získalo mezinárodní prestiž 
jako vedoucí česká výzkumná instituce zaměřená na automobilovou techniku. Hlavním zaměřením 
je výzkum a vývoj zážehových spalovacích motorů (benzínových, plynových, na alternativní pali-
va) a vznětových spalovacích motorů pro automobily i těžká vozidla. K hlavním realizačním výstu-
pům z hlediska koncepcí a nových konstrukcí patří prostředky pro zvýšení účinnosti a jejich 
aplikace u vybraných motorů plynových, naftových a benzinových spolu s podstatným snížením 
emisí škodlivin prostřednictvím změn pracovního procesu a řízeného ošetření emisí. 

Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii slouží jako výzkumná základna pro 
český průmysl strojírenské výrobní techniky i pro české strojírenství. Cílem centra je provádět vý-
zkum nových perspektivních principů strojů, uzlů a technologií pro strojírenskou výrobu, iniciovat 
inovace a tak zabezpečit profesionální podporu inovačních kroků pro české výrobce strojírenské 
výrobní techniky. K významným úspěchům patří akreditace zkušebny „Zkušební laboratoř VC 
SVTT“ pro měření přesnosti, teplot, teplotních deformací, tuhosti, vibrací, hlučnosti a pro diagnos-
tická měření obráběcích strojů, která přispěla ke zvýšení úrovně a prestiže pracoviště na veřejnosti. 

Fakulta strojní je též spolunostitelem projektu Centrum leteckého a kosmického výzkumu, jehož 
nositelem je Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně. Výzkumná činnost centra je zaměřena do 
dvou hlavních oblastí. První oblastí je zlepšování užitné hodnoty a provozních vlastností malých 
sportovních letadel a letadlových pohonných jednotek se zaměřením na zlepšování aerodynamic-
kých charakteristik letadel a zvyšování účinnosti, životnosti, spolehlivosti a bezpečnosti pohonných 
jednotek. Druhá oblast je orientována na technickou podporu výrobců malých sportovních letounů 
se zaměřením na efektivní využívání kompozitních materiálů a na zvýšení celkové bezpečnosti 
a konkurenceschopnosti této trvale se rozvíjející kategorie letounů v České republice.  

Na odboru tepelných a jaderných energetických zařízení bylo vybudováno pracoviště pro 
výzkum a vývoj, kde byla mimo jiné realizována parní trať pro výzkum vzniku kapalné fáze 
v proudící vodní páře při velmi nízkých rychlostech expanze. Trať umožňuje poznání dějů při 
fázových přechodech v mezilopatkových prostorech průtočné části parních turbín. Dále zde byla 
realizována zkušebna na kotle pro peletizovaná paliva pro decentralizované zásobování teplem 
z obnovitelných zdrojů energie a pro kombinace biomasa – fosilní paliva a kombinace biomasa – 
bioodpady s měřením hlavních plynných znečišťujících látek. 

Od roku 2002 je v rámci Ústavu mechaniky zařazena „Laboratoř biomechaniky člověka” jako 
samostatné pracoviště. Hlavní směry výzkumu a vývoje v oblasti biomedicínského inženýrství, kte-
rými se zabývá, jsou biomechanika svalověkosterního systému a jeho náhrady, biomechanika kar-
diovaskulárního systému a jeho náhrady, výzkum tkání a orgánových struktur, biomateriálové 
inženýrství. 

Na Ústavu techniky prostředí byla vybudována Solární laboratoř, která je v České republice 
ojedinělým pracovištěm pro výzkum aplikací v oblasti využití sluneční energie. Solární laboratoř je 
vybavena zkušební tratí pro měření tepelných charakteristik dvou solárních kolektorů současně 
(srovnávací měření).  

Laboratoř PIV (Particle Image Velocimetry) na odboru mechaniky tekutin a termodynamiky je 
vybavena měřicí technikou umožňující nasazení metody rovinné laserové anemometrie PIV a me-
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tod příbuzných především pro řešení problémů vnější i vnitřní aero a hydrodynamiky. Sestava je 
unikátní v podmínkách ČR i ve srovnání se systémy pracujícími na univerzitách zahraničních a je 
srovnatelná se systémy využívanými na špičkových světových výzkumných pracovištích.  

Mechatronická laboratoř vybudovaná na Ústavu mechaniky se zabývá především problematikou 
návrhu a řízení strojů paralelní kinematické struktury, aktivním a poloaktivním tlumením vibrací 
a nelineárním řízením strojů a zařízení.  

Na Ústavu výrobních strojů a mechanismů bylo vytvořeno pracoviště pro navrhování nekon-
venčních výrobních a manipulačních prostředků. Pracoviště je vybaveno moderními CNC obráběcí-
mi a tvářecími stroji pro výrobu součástí funkčních vzorů a prototypů, hydraulickým standem pro 
zkoušení funkčních celků prototypů a modulárním manipulačním zařízením na ověřování řídících 
systémů funkčních vzorů a prototypů. Dále je zde funkční vzor manipulátoru s paralelní kinema-
tickou strukturou (TRIPOD), na kterém v roce 2005 probíhaly ověřovací zkoušky řídícího systému 
manipulátoru a ověření vlastností manipulátoru. Dokončen byl funkční vzor teleskopického ramene 
s lineárním pohonem využívajícím nekonvenční tažný-tlačný řetěz, který byl vystaven na 
INOVACI 2005.  

Na Ústavu výrobních strojů a mechanismů byla využívána laboratoř pro identifikaci parametrů 
převodových mechanismů. Modulární systém tohoto pracoviště umožňuje velkou variabilitu uspo-
řádání identifikovaných převodových mechanismů. V rámci tvorby této laboratoře byl vytvořen 
univerzální parametrický řídící a vyhodnocovací systém pro identifikaci těchto mechanismů.  

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 využívat potenciálu, který vyplývá ze sdružování výsledků a postupů umělé inteligence, 
strojového vnímání, 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 rozezná-
vání obrazů a počítačovému vidění, Laboratoř antén s unikátní anténní a bezodrazovou EMC komo-
rou a další. 

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 jader-
ných 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 2005 byla pozornost věnována především různým objektům 
z archeologických nalezišť. Unikátním pracovištěm v oblasti matematické a teoretické fyziky je 
Dopplerův ústav při FJFI, jehož práce v oblasti kvantových grup dosáhly značného uznání. Zmínit 
lze též práce v oblasti materiálové fyziky, k nimž slouží elektronový mikroskop. 

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 
příznaků mikrospánků na úrovni EEG a vytváření prostředí virtuální reality pro zjišťování mikro-
spánků při únavových procesech. 

Významným přínosem pro výzkum na Fakultě dopravní je výstavba unikátní Laboratoře speciál-
ních telekomunikací ve spolupráci s firmou SIEMENS pro vývoj aplikací a testování systémů 
GSM – R pro dopravu. 

Na Fakultě biomedicínského inženýrství bylo v roce 2005 dosaženo na unikátním pracovišti 
systému nukleární magnetické rezonance SISCO 85/310 zajímavých výsledků v následujících 
oblastech:   
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• využití prostředků magnetické rezonance při řešení biomechaniky porodu,  
• využití magnetické rezonance při sledování nádorové tkáně nekrotizované s pomocí dvou 

ultrazvukových rázových vln,  
• využití magnetické rezonance při sledování vlivu látky s definovanými vlastnostmi na veli-

kost edému v dané lokaci mozku potkana a záznam jeho časového průběhu.  
Ve spolupráci Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu a Kloknerova ústavu ČVUT byl 

v devadesátých letech minulého století vybudován větrný tunel. Je určen zejména pro vyšetřování 
účinků větru na modely stavebních konstrukcí, posuzování vlivu orografie terénu na charakteristiky 
modelované mezní vrstvy a pro modelování rozptylu emisí plynů. Větrný tunel je jediný svého dru-
hu v České republice a je v současnosti téměř plně vytížen zpracováváním průmyslových zakázek 
i při řešení výzkumných projektů.  

Unikátní experimentální vybavení ÚTEF umožňuje zkoumat vlastnosti polovodičových detektorů 
pracujících při pokojových teplotách a polohově citlivých detektorů ionizujícího záření (křemíkové 
detektory a detektory z GaAs, CdTe, BN a podobných materiálů, pixelové, stripové detektory) pomocí 
záření alfa, beta a X a pulsních laserů. Ústav má pro tyto činnosti k dispozici čisté prostory, jež již 
sloužily k testování stripových detektorů pro experiment ATLAS. Unikátním zařízením je i flexibilní 
koincidenční aparatura se dvěma HPGe detektory, která je užívána pro koincidenční instrumentální 
aktivační analýzu (CIAA). V roce 2005 byl položen základ pro výstavbu sítě pozemních detekčních 
stanic v ČR (projekt CZELTA), s jejíž pomocí lze na velké ploše sledovat časoprostorové 
koincidence událostí vzniklých v důsledku dopadu částic s extrémně vysokou energií do zemské 
atmosféry.  

V roce 2005 byla dobudována nová, v rámci ČR unikátní „Laboratoř TRLFS“ jako společné 
pracoviště Centra radiochemie a radiační chemie a katedry jaderné chemie FJFI, využívající 
moderní laserové spektroskopické metody - TRLFS (Time-Resolved Laser-Induced Fluorescence 
Spectroscopy; Časově rozlišená laserově fluorescenční spektroskopie). TRLFS umožňuje stanovit 
konstanty stability a identifikovat jednotlivé komplexy sledovaných prvků, je užívána při studiu 
interakce a speciace lantanidů a aktinidů v anorganickém i organickém prostředí. Kromě nové 
laboratoře se CRRC podílí na provozování a efektivním využití radiochemických laboratoří, které 
jsou díky svému vybavení jedinečným radiochemickým pracovištěm v rámci ČVUT a jedním 
z mála pracovišť v České republice. 

 
 

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. Spektrum spoluprací je však podstatně širší. 

Na Fakultě stavební se realizovala spolupráce s řadou ústavů AV ČR, např. s Ústavem teoretické 
a aplikované mechaniky, Ústavem pro hydrodynamiku, Ústavem struktury a mechaniky hornin, 
Ústavem geoniky. Významná je i spolupráce s Astronomickým ústavem AV ČR. V rámci nově 
založeného Centra integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí CIDEAS naváza-
la fakulta přímou spolupráci s VUT v Brně, s VŠB-TU Ostrava, s firmami Stavby silnic a železnic, 
a. s., SKANSKA CZ, a. s., Metrostav, a. s., a s dalšími firmami, podílejícími se na spolufinancování 
výzkumu realizovaného na fakultě v rámci centra. 
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Na základě rámcové dohody mezi AV ČR a ČVUT v Praze bylo uzavřeno celkem 5 prováděcích 
smluv mezi FS ČVUT v Praze a jednotlivými Ústavy AV ČR (Ústav termomechaniky AV ČR, 
Ústav chemických procesů AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Fyzikální 
ústav AV ČR, Ústav fyziky plazmatu AV ČR). Jako úspěšně probíhající spolupráci lze hodnotit 
sdružené pracoviště „Centrum Energetiky” vytvořené Ústavem mechaniky tekutin a energetiky 
a Ústavem termomechaniky AV ČR. Z oblasti spolupráce s resortními výzkumnými ústavy lze 
jmenovat spolupráci mezi FS ČVUT a ÚJV Řež, a. s., v pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti 
v oboru jaderné energetiky a smlouvu o zájmovém sdružení právnických osob mezi FS ČVUT, VÚ 
potravinářským Praha a VŠCHT - Centrum potravinářské techniky a technologií (CPTT), jehož 
cílem je vzájemná spolupráce při výzkumu a transferu poznatků progresivních potravinářských 
technologií a techniky do průmyslové praxe. Ústav materiálového inženýrství úzce spolupracuje se 
Společností pro nové materiály a technologie, je zastoupen v Centru výzkumu materiálů této spo-
lečnosti. 

Rozsáhlá spolupráce Fakulty elektrotechnické probíhá např. s firmami Český mobil, Ericsson, 
Siemens, Honeywell, Strom Telecom, dílčí problémy jsou řešeny i ve spolupráci s řadou dalších 
průmyslových subjektů (např. AŽD Praha, Škoda Power, ČEZ Praha, PolyComb Poděbrady, Škoda 
Energo, MESIT Uherské Hradiště atd.). Z dalších subjektů to jsou ústavy AV ČR (Ústav makro-
molekulární chemie, Fyzikální ústav, Ústav fyziky plazmatu, Ústav jaderné fyziky, Ústav fyzikální 
chemie J. Heyrovského, Astronomický ústav, Ústav termomechaniky, Ústav teorie informace 
a automatizace, Ústav informatiky) a další výzkumné ústavy (Technicko-inženýrský ústav, a. s., 
Neratovice, Státní výzkumný ústav materiálu Běchovice, Škoda Výzkum). Široká je i spolupráce 
s dalšími českými a slovenskými vysokými školami (VŠCHT Praha, Univerzita Karlova v Praze, 
VUT a VA v Brně, TU v Liberci, ZU v Plzni, Univerzita Pardubice, VŠB-TU Ostrava, UTB Zlín, 
STU Bratislava, TU Košice, SPU v Nitře, TU Trenčín, ŽU Žilina, STU Trnava). 

Rovněž všechny odborné katedry Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské jsou v těsném kontaktu 
s odpovídajícími výzkumnými ústavy Akademie věd ČR a tato spolupráce přináší cenné výsledky. 
Této spolupráce se účastní i studenti v rámci svých bakalářských, diplomových a doktorských prací 
a řada z těchto studentů pak pokračuje ve svém profesním životě právě v těchto ústavech. Mezi 
nejvýznamnější příklady této plodné spolupráce patří např. propojení pracovníků katedry fyzikální 
elektroniky s badateli z Fyzikálního ústavu a Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v rámci Centra lasero-
vého 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 
aplikovaných věd, na němž se významně podílí zejména FJFI, a který by měl dále posílit vědeckou 
spolupráci v přírodovědných a technických oblastech, jež jsou nyní v popředí zájmu a v doktorském 
studiu. 

Fakulta architektury spolupracuje ve výzkumu především s Fakultou stavební, Přírodovědeckou 
fakultou UK a s Českou zemědělskou univerzitou (Fakulta ekonomicko-provozní, Fakulta lesnická 
a environmentální).  

Pokračovala spolupráce Fakulty dopravní s ústavy AV ČR i s průmyslovými subjekty, jako jsou 
např. ŠkodaAuto Mladá Boleslav, AŽD Praha, s. r. o., České dráhy, a. s., SKANSKA ŽS Praha, 
a. s., ELTODO, a. s., SUDOP, a. s., Metroprojekt, a. s., a dále s Ministerstvem dopravy ČR a jeho 
výzkumnou organizací Centrem dopravního výzkumu, s Českou a slovenskou kombinovanou 
dopravou – INTRANS, a. s. Rozběhla se spolupráce se společností SIEMENS CZ, se kterou fakulta 
vytvořila již zmíněnou unikátní laboratoř pro vývoj aplikací a jejich testování a připravuje zahranič-
ní projekty. 

Vzhledem k zaměření Fakulty biomedicínského inženýrství pokračovala v roce 2005 a byla 
navázána další nová spolupráce s pracovišti 1., 2., a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 
nemocnicí v Kladně a dalšími univerzitními pracovišti i pracovišti AV zabývajícími se výzkumem 
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a vývojem v oblasti biomedicínského inženýrství. Díky orientaci na transfer VaV do praxe to byla 
i řada firem, z nichž některé se zavázaly fakultu finančně podpořit v případě vzniku Výzkumného 
centra Albertov, o jehož financování bylo v roce 2005 žádáno MŠMT ČR.   

Aplikačním výstupem výzkumu Výzkumného centra pro průmyslové dědictví ČVUT byla spolu-
práce na konkrétních projektech identifikace a mapování průmyslového dědictví, formulování stra-
tegie jeho nového využití na základě principů trvale udržitelného rozvoje se Statutárním městem 
Kladno, Magistrátem hl. města Prahy, Ministerstvem kultury ČR, profesními organizacemi ČSSI 
a ČKAIT, Národním památkovým ústavem. 

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT spolupracuje na řešení projektů výzkumu a vý-
voje jak s řadou výzkumných skupin z ČVUT (z FS, FJFI, FD), tak s hlavními českými domácími 
pracovišti v dané oblasti (ÚJF, ÚTAM, ÚACh, ÚOCHB, FZÚ AV ČR, MFF UK, SU Opava, ÚJV). 
Významnou úlohu v odborné prezentaci a spolupráci s českými partnery hrají ústavní semináře, 
které ÚTEF pořádá prakticky každý týden. V roce 2005 jich proběhlo 31. Semináře jsou součástí 
společného projektu ÚJF AV ČR a ÚTEF k podpoře výchovy doktorandů a představují dobrou plat-
formu pro setkávání mladých badatelů. 

V roce 2005 pokračovala také spolupráce Centra pro radiochemii a radiační chemii s významný-
mi výzkumnými subjekty ze státní i soukromé podnikatelské sféry. Mezi nejvýznamnější (většinou 
založené na bázi společně řešených grantů nebo smluvní podpory výzkumu) patří spolupráce 
s Ústavem jaderné fyziky AV ČR v Řeži, Ústavem jaderného výzkumu v Řeži, a. s., Ústavem 
anorganické chemie AV ČR v Řeži, Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), Ústavem 
fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR a firmami ALLDECO.CZ, a. s., a Katchem, s. r. o. 

S desítkami firem i státních institucí byly uzavřeny smlouvy na řešení výzkumných a vývojo-
vých projektů v rámci doplňkové činnosti. Celkový finanční objem těchto smluv činí více než 81 
milionů Kč. Za důležitou však lze považovat nejen tuto finanční částku, ale i příspěvek těchto 
aktivit ke spolupráci s průmyslem a přenosu výsledků činnosti ČVUT do praxe. 

 
 

7.5 Mezinárodní spolupráce ČVUT ve výzkumu a vývoji 
Mezinárodní spolupráce ve VaV byla v roce 2005 uskutečňována jak zapojením do programů 

v rámci EU (zejména 6. rámcový program), tak i do dalších evropských i bilaterálních programů. 
Řada spoluprací se však realizovala i na základě vzájemného zájmu a dohody ČVUT přímo se 
spolupracující institucí. 

Např. na Fakultě stavební se katedra mechaniky podílí na aktivitách NANOCEM, mezinárodního 
konsorcia pro výzkum jevů v nano- a mikroměřítku, které ovlivňují základní charakteristiky cemen-
tu a betonu. Kromě jiných aktivit konsorcium navrhuje výzkumnou a studijní síť, která byla schvá-
lena Evropskou komisí a bude zřízena v letech 2006 až 2010 a bude financována jako součást Maria 
Curie Actions. Mezinárodní projekt MOCK-UP-CZ je zaměřen na podzemní uskladňování radio-
aktivních odpadů. Model je umístěn v Centru experimentální geotechniky Fakulty stavební. Jde 
o výstavbu a provozování velkoobjemového fyzikálního modelu, který simuluje vertikální způsob 
ukládání radioaktivního odpadu v hlubinném úložišti podle švédského systému KBS-3. Provozová-
ní modelu bylo zahájeno v květnu 2002, ukončeno bude v lednu 2006. Od února 2006 bude probí-
hat jeho rozebírání a vyhodnocování. Projekt byl řešen ve spolupráci s významnými zahraničními 
pracovišti: Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm, Švédsko, Geodevelopment AB, Ideon 
Research Center, Lund, Švédsko a International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria. 

Dále na Fakultě stavební pokračuje spolupráce se švýcarským partnerem École Polytechnique 
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 2005 
podílela celkem na 29 zahraničních grantech.  
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Mezinárodní projekt EMTAL, financovaný německou federální vládou v letech 2002–2005, 
souvisí s komplexním přístupem ochrany před záplavami v malých a středních povodích. Projekt 
koordinuje TU Bergakademie Freiberg. 

Mezinárodní spolupráce Fakulty strojní ve výzkumu a vývoji byla v roce 2005 realizována 
jednak zapojením do programů v rámci EU (5. a 6. RP) – celkem 9 projektů, a dále CERN – 5 
projektů. U některých projektů vystupují pracoviště fakulty jako řešitelská pracoviště, u některých 
jako spoluřešitelé. Významná je zahraniční spolupráce na základě přímých kontaktů jednotlivých 
pracovišť FS 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, Univ. of Strathclyde, Univ. of Glasgow, TU Delft, TU 
Eindhoven, RWTH Aachen, ETH Zürich, Univ. Toulon, STU Bratislava. S řadou univerzit je 
podepsána smlouva o spolupráci. Ve spolupráci s firmou PORSCHE AG Stuttgart bylo na fakultě 
zřízeno specializované pracoviště pro technické výpočty a simulace Porsche Engineering Services 
Prague, s. r. o. Toto pracoviště je organizačně začleněno do výzkumu v Porsche Engineering Group 
a jeho činnost je velmi kladně hodnocena. 
Z četných mezinárodních spoluprací Fakulty elektrotechnické je možné zmínit: 

• Rockwell Automation, USA – technická diagnostika a komplexní bezpečnost systémů,  
• Billingsley Magnetics, USA, zvyšování přesnosti fluxgate magnetometrů, 
• NVE Corporation, USA, nové aplikace GMR a SDT senzorů, 
• Vitatron, Holandsko – testování a diagnostika software,  
• Office for Naval Research, US Navy – výzkum v oblasti multiagentních technologií,  
• Robert Bosch, DE – diagnostika s využitím analýzy obrazů,  
• U.S. Air Force Research Lab., EOARD – výzkum v oblasti multiagentních technologií, meta-

uvažování a monitorování systémů,  
• University of West Florida / pro NASA - výzkum v oblasti multiagentních systémů,  
• FAW JK University Linz, Rakousko – softwarové architektury, testování software,  
• Brownline BV, Holandsko a Belgie - vývoj navigačních prostředků pro horizontální vrtání, 
• Schiebel, Rakousko – vývoj bomblokátoru pro armády NATO a Izraele, 
• 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. 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská se například ve spolupráci s Université de Sherbrooke, 

QC, Canada zabývala výzkumem možnosti nanášení vrstev materiálů s vysokou teplotou tání po-
mocí vysokofrekvenčního plazmového hořáku. Ve spolupráci s CLKV FSI VUT v Brně se pracov-
níci katedry materiálů FJFI zapojili do řešení projektu DaToN v rámci 6. rámcového programu EU. 
V prvním roce byla vypracována úvodní studie týkající se možnosti značkování lomů komponent 
letadlových konstrukcí při únavových zkouškách. Dále pokračovala mezinárodní spolupráce v rám-
ci EURATOM – EFDA – CSU, Garching (Německo na projektu ITER, který je celosvětovým 
vědecko-výzkumným programem vývoje a stavby experimentálního fúzního reaktoru. Spolupráce 
bude pokračovat i v roce 2006. Byl řešen společný projekt s EDF Division R&D Renardicres 
(Francie) „Etude de la microstructure de l’acier de cuve autour des zones de dechirure ductile et de 
clivage (éprouvettes CT25 quasi-statiques)“. Pracovní pobyty učitelů katedry na Ecole Centrale 
Paris (Francie) byly zaměřeny na využití experimentální základny laboratoří MSS-Mat při řešení 
grantových projektů.  

Pokračovala spolupráce KJCH v rámci Network of Excellence in Actinide Sciences (ACTINET), 
součásti 6. rámcového programu EU. ACTINET sdružuje 27 vybraných evropských pracovišť 
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zabývajících se studiem aktinidů, zejména v souvislosti s využitím jaderné energie a ochranou 
životního prostředí.  

Jako příklad spolupráce z teoretické oblasti lze uvést společné práce FJFI s Universität 
Kaiserslautern týkající se matematické a teoretické fyziky. Z četných dalších spoluprací uvádíme 
alespoň několik příkladů: 

• Sibiřská aerokosmická akademie v Krasnojarsku, Rusko, 
• Spojený ústav jaderných výzkumů Dubna, Rusko, 
• Universita Barcelona – katedra anorganické chemie, Španělsko, 
• University of Mining and Metallurgy, Faculty of Metallurgy and Materials Science, Krakow, 

Polsko,   
• Sofijská universita - fyzikální fakulta, Bulharsko, 
• Institute for Materials Science, National Acad. Sci. of Ukraine, Kiev, Ukraine, 
• Forschungszentrum Rossendorf, Institut für Radiochemie, SRN, 
• International Atomic Energy Agency, Wien,  
• DoE USA – spolupráce na výměně paliva na reaktoru VR-1, 
• Université de Montréal, Kanada, 
• CERN, Ženeva,  
• Fermilab, Chicago, USA, 
• Gesellschaft für Schwerionenforschung, Darmstadt, SRN, 
• Technische Universität Darmstadt, SRN, 
• University of Strathclyde, Glasgow, UK, 
• Université de Franche Comté, Franciie,  
• Los Alamos National Laboratory, USA.  
 Fakulta architektury se účastní na mezinárodní spolupráci 14 středoevropských univerzit 

s cílem koordinovat výzkum a pedagogickou činnost ve vybraných tématech oboru urbanismus.  
Fakulta dopravní v průběhu roku 2005 spolupracovala na 10 mezinárodních projektech – 

EURNEX, APSN, EURONAT, COST, REMOVE, LEONARDO/ETNITE, ATLAS (CERN), 
CAPTIVE, ENTRANCE, AUTOFORE. 

Dále pokračovala na výzkumné a vědecko-organizační práci v European Rail Research Network 
of Excellence – EURNEX, která je součástí 6th RTD Framework Programme EU. Fakulta 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 
rozdělena do 10 hlavních řešitelských okruhů. Fakulta dopravní je koordinátorem řešení okruhu 
Validation and testing methods and product qualification.  

Ústav technické a experimentální fyziky udržuje spolupráci a vědecké kontakty s řadou zahranič-
ních pracovišť. Její významná část je navázána na ústav CERN. Jde o přímou spolupráci na experi-
mentu ATLAS a na projektech typu R&D nebo o dvoustrannou spolupráci s dalšími zahraničními 
partnery ÚTEF (PSI Villigen, ILL Grenoble, ESRF Grenoble, Glasgow University, Mid Sweden 
University Sundsvall, KTH Stockholm, Freiburg, TU Mnichov, Napoli, Helsinki, Orsay, Montreal 
University, Alberta University, Brunel University, SLAC, TU a KU Bratislava). Obdobně je tomu 
i v případě spolupráce s SÚJV Dubna.  

Významná mezinárodní spolupráce ÚTEF ČVUT v roce 2005 byla spojena s problematikou pod-
zemních a pozemních astrofyzikálních experimentů. Jde o spolupráci na experimentech TGV II 
a NEMO v podzemní laboratoři Fréjus (Francie) a na experimentu Picasso v podzemní laboratoři 
SNO (Kanada). V roce 2005 participoval řešitelský tým ÚTEF na řešení evropského projektu 6. RP 
EU (projekt ILIAS – Integrated Large Infrastructure for Astroparticle Science). Spolupráce s kanad-
skou univerzitou v Albertě umožnila v roce 2005 v návaznosti na kanadsko-americký projekt 
ALTA/NALTA zprovoznění druhé stanice k detekci vysokoenergetického kosmického záření 
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v Opavě. Tento projekt je zajímavý i svým pedagogickým posláním – podobně jako v Kanadě, 
USA, Japonsku a EU je i v České republice cílem zapojit do této aktivity i vybrané střední školy 
a přispět tak ke zlepšení výuky mladých nadaných zájemců o fyziku.  

Centrum pro radiochemii a radiační chemii 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 probíhá řada úspěšných spoluprací, v roce 2005 nejintenzivněji 
například s Johannes Guttenberg Universität Mainz, SRN, University Helsinki, Finsko, Forschungs-
zentrum Jülich, SRN, Forschungszentrum Rosendorf, SRN. 

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. Souhrnné údaje o projektech uvádí tab. 
7.5.1. 

 
Tab. 7.5.1: Zapojení ČVUT do řešení mezinárodních projektů 

Kód 
programu 

Název programu podpory výzkumu a vývoje Počet 
projektů 

Dotace  
(v tis. Kč) 

IAEX IAEA Vienna Project 2 405,13 
INTX INTAS 2 157,44 

MAVV Česko-rakouská vědeckotechnická spolupráce 1 57,58 
OKAX 5. Rámcový program EU: Euratom 4 288,07 
OKDX 5. Rámcový program EU: EESD 3 1 046,52 
OKGX 5. Rámcový program EU: GROWTH 1 4,32 
OKIX 5. Rámcový program EU: IST 11 10 598,31 
OKX 6. Rámcový program EU 20 12 646,54 

NATO Vědecký program NATO 1 85,35 
ZEUX Vědecko-výzkumná spolupráce se zahraničím: země EU 3 2 723,66 
ZWOX Vědecko-výzkumná spolupráce se zahraničím: země mimo EU 3 4 064,91 
XXX Jiná vědecko-výzkumná spolupráce se zahraničím 2 2 722,41 

Celkem  52 34 800,24 
 
 
 
 

7.6 Významné projekty výzkumu a vývoje podporované z účelo-
vých 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).  
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Tab. 7.6.1: Zapojení ČVUT do řešení projektů podporovaných z účelových prostředků (mimo 
dotace) 

Kód 
programu Název programu podpory výzkumu a vývoje Počet 

projektů 
Dotace 

(v tis. Kč) 

1E (AV0) Informační společnost 6 10 333 

1Q (AV0) Podpora projektů cíleného výzkumu 2 3 902 

KJ (AV0) Juniorské badatelské grantové projekty 2 438 

GA (GA0) Standardní projekty 102 85 823 

GD (GA0) Doktorské granty 10 15 393 

GP (GA0) Postdoktorandské granty 25 4 757 

1F (MD0) Bezpečná a ekonomická doprava 8 7 781 

CE (MD0) Optimalizace dopravní soustavy a její udržitelný rozvoj 2 19 800 

OP (MO0) Profesionalizace armády České republiky 1  1 573 

1H (MPO) POKROK 3 5 560 

FD (MPO) Projektová konsorcia 1 1 360 

1K (MSM) Program podpory začínajících pracovníků výzkumu a vývoje 6 2 316 

1M (MSM) Výzkumná centra 4 153 220 

1N (MSM) Informační infrastruktura výzkumu a vývoje 3 12 884 

1P (MSM) Program regionální a mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 33 10 523 

LA (MSM) INGO 5 505 

LZ (MSM) Program podpory začínajících pracovníků výzkumu a vývoje 1 212 

ME (MSM) KONTAKT 7 5 670 

OC (MSM) COST 6 1 583 

OK (MSM) EUPRO 1 3 160 

VA (MV0) Projekty pro státní správu 1  700 

1G (MZE) Využití přírodních zdrojů 1 1 080 

SL (MZP) Krajina a sídla budoucnosti 1 1 368 

SM (MZP) Životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů 2 2 382 

ST (NBU) Projekty výzkumu a vývoje v oblasti kryptografie a kryptoanalýzy   5 1 853 

MI (URV) Informační systém výzkumu a vývoje 1 3 470 

Celkem  239 357 646 

 
Je možné zmínit alespoň některé příklady projektů. Např. na Fakultě stavební byl vytvořen dvou-

úrovňový model zdiva pro posouzení vlivu železobetonové desky na celkové chování Karlova 
mostu. Řešitelský kolektiv je připraven tento komplexní model nabídnout jako podporu připravova-
né rekonstrukce mostu. Byl dokončen SW informační systém, který umožňuje vlastníkům (správ-
cům) stavebních objektů kvalifikovaně řídit náklady a výnosy objektu a jeho způsob využití s maxi-
mální 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 vod-
ních nádržích v povodí. Systém SMARTHOMES umožňuje monitorování a hodnocení vnitřních 
podmínek a v závislosti na těchto parametrech i ovládání energetických systémů budov. Mezinárod-
ní projekt HOPE ukazuje možnosti a poskytuje podklady pro energeticky efektivní budovy, v nichž 
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je zároveň příjemné mikroklima. Tímto způsobem je pak možné snížit energetickou náročnost 
budov a emise oxidu uhličitého z primární užité energie pro větrání, teplo a regulace vlhkosti.  

Velké posílení výzkumu a vývoje na Fakultě strojní představuje zapojení fakulty do programu 
MŠMT „Výzkumná centra“ (1M). Činnost center, zřízených v roce 2000, byla v roce 2004 úspěšně 
ukončena a všechna centra byla úspěšná v soutěži o poskytnutí podpory na léta 2005 až 2009. Jedná 
se zejména o 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-2, ale i o činnost dalších dvou center, kde se jednotlivá pracoviště Fakulty 
strojní podílejí buď jako spolunositel - Centrum leteckého a kosmického výzkumu nebo jako spolu-
pracující pracoviště - Centrum aplikované kybernetiky. Jako významné a úspěšné je možno hodno-
tit i zapojení fakulty do programů MPO – Konsorcia, Tandem, Impuls a Pokrok. V roce 2005 se 
Fakulta strojní zapojila do řešení 23 projektů, z toho 18 přímo podporovaných granty a 5 projektů 
financovaných na základě hospodářských smluv. Z oblasti grantových projektů je významné zapo-
jení řešitelských týmů fakulty do badatelského výzkumu v rámci grantového programu GA ČR 
(38 projektů) a GA AV ČR (9 projektů). V rámci resortních programů výzkumu a vývoje (MŽP, 
MO, MZe a MZd) fakulta řešila 4 projekty.  

Nově vzniklá Fakulta biomedicínského inženýrství řešila nebo se podílela např. na řešení pro-
jektů: 

• GA ČR – „Metody a technické prostředky pro analýzu náhlé kardiovaskulární smrti koní“.  
• IGA MZ – „Působení galvanismu v dutině ústní. Experimentální model a jeho využití v praxi. 

Studie in vitro a in vivo“ – koordinační pracoviště Výzkumný ústav stomatologický VFN 
a 1. LF UK v Praze.  

Dále lze uvést několik příkladů projektů řešených neb spoluřešených v ÚTEF:  
• Využití progresivních metod detekce neutronů a fotonů v aplikovaném výzkumu pro potřeby 

monitorování a hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti jaderných zařízení. Projekt MPO č. 1H-
PK2/05 na léta 2005–2009.  

• Výzkum v oblasti subatomové fyziky. Grant GA ČR č. 202/03/H043 na léta 2003–2007.  
• Studium polovodičových detektorů pracujících při pokojové teplotě. Grant GA ČR č. 

202/04/1395 na léta 2004–2006.  
• Studium zóny poškození ve vysoce tvárných materiálech v okolí čela trhliny metodou X-Ray 

Dynamic Defectoscopy. Grant GA ČR č. 102/04/0567 na léta 2004–2006.  
CRRC se podílelo na dvou grantech GA ČR: 
• Vývoj pevných extrahentů pro radiochemickou aktivační analýzu (GA ČR 204/04/0943), 
• Výzkum tuhých promotorů při radiační dechloraci alifatických chlorovaných uhlovodíků 

a radiačního odstraňování těžkých kovů ve vodných roztocích (GA ČR 104/04/P071), 
a grantu MPO ČR: 
• Dekontaminace půdy zamořené těžkými kovy nebo radionuklidy (MPO FT-TA009/2004). 
 
 

7.7 Konkrétní využití institucionální podpory specifického 
výzkumu 

Institucionální podpora specifického výzkumu byla v roce 2005 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. 
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b) Osobní a věcné náklady akademických pracovníků, zapojených spolu se studenty do spo-
lečného výzkumu, např. témata v rámci Studentské tvůrčí činnosti (STČ) podle zaměření vý-
zkumu u jednotlivých studijních oborů. 

c) Náklady na výzkum prováděný studenty při přípravě diplomových a disertačních prací, opět 
podle zaměření výzkumu u jednotlivých studijních a vědních oborů. 

Část prostředků ve výši cca 6 mil. Kč byla vyčleněna na podporu doktorských grantů v rámci 
interní grantové soutěže ČVUT, ostatní prostředky byly rozděleny na fakulty a další součásti 
normativním způsobem podle metodiky schválené AS ČVUT. 
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8. Akademičtí pracovníci 
8.1 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků 

Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků ČVUT je uvedena v tabulce 8.1.1, 
počet interních a externích pracovníků je uveden v tabulce 8.1.2. Vývoj počtu učitelů za posledních 
5 let je uveden v tabulce 8.1.3. (Tabulky uvádí přepočtené stavy akademických pracovníků na po-
čátku roku 2006, resp. na počátku let 2002 až 2006). 

 
 

Tab. 8.1.1: Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků ČVUT 

Pedagogičtí pracovníci  
Věk 

profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři 

Vědečtí 
pracovníci 

 celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy 

 do 29 let 0,00 0,00 0,00 0,00 95,38 15,10 19,35 1,00 0,00 0,00 75,96 9,95 

 30–39 let 1,00 0,00 20,00 0,00 268,26 42,90 12,70 2,00 1,00 0,00 46,22 4,95 

 40–49 let 18,20 1,00 43,40 5,50 190,11 77,00 2,00 1,00 0,00 0,00 21,90 1,85 

 50–59 let 49,37 4,50 107,30 13,45 188,92 89,41 0,00 0,00 1,00 0,00 15,03 2,20 

 60–69 let 69,85 2,00 156,40 14,15 106,93 36,19 1,00 0,00 0,00 0,00 13,63 2,00 

 nad 70 let 26,05 0,50 24,83 0,25 6,90 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5,63 0,00  

 Celkem 164,47 8,00 351,93 33,35 856,50 263,50 35,05 4,00 2,00 0,00 178,37 20,95 

 
 
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 181,00 390,00 877,00 35,00 2,00 238,00 1 730,00 
interní 

 
Přepočtené 

osoby 158,95 345,28 805,53 32,45 2,00 167,29 1 565,92 

Fyzické osoby 15,00 18,00 120,00 8,00 0,00 30,00 86,00 
externí 

 
Přepočtené 

osoby 5,52 6,65 50,97 2,60 0,00 11,08 41,35 
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Tab. 8.1.3: Vývoj počtu pedagogických pracovníků ČVUT v letech 2002–2006 

počet 

   2002 2003 2004 2005 2006 

 Profesoři 126,73 134,13 142,46 155,80 164,47 

 Docenti 366,37 357,96 376,56 349,43 351,93 

 Ost. učitelé 825,93 843,55 855,49 872,73 893,55 

 Celkem 1 319,03 1 335,64 1 374,51 1 377,96 1 409,95 
 
 
 

index 
   03/02 04/03 05/04 06/05 06/02 

 Profesoři 1,06 1,06 1,09 1,06 1,30 

 Docenti 0,98 1,05 0,93 1,01 0,96 

 Ost. učitelé 1,02 1,01 1,02 1,02 1,08 

 Celkem 1,01 1,03 1,00 1,02 1,07 

 
 
Z uvedených tabulek vyplývá, že počty akademických pracovníků od roku 2001 (kdy došlo 

k výraznému poklesu) mírně stoupají. Zřejmé je dlouhodobé posilování kategorie profesorů, zejmé-
na však v kategorii nad 65 let. Kvalifikační skladba akademických pracovníků ČVUT odpovídá 
postavení výzkumné univerzity (profesoři tvoří cca 12 % učitelů, docenti cca 25 % učitelů). Věková 
struktura je dlouhodobě nevhodná, neboť 58 % profesorů a 51 % docentů je v kategorii nad 60 let. 
Lze však též sledovat příznivý vývoj v počtu 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 perspektivních pra-
covníků. Jejich počet (cca 13 % akademických pracovníků) je však s ohledem na velikost a postave-
ní 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 snižuje, ale 
u jednotlivých fakult jsou podstatné rozdíly, zejména u kategorie profesorů. Nárůst pedagogické 
zátěže je zřejmý 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. 
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Tab. 8.1.4: Vývoj počtu studentů na učitele ČVUT v letech 2003–2005 

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

  2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

F1 226,66 194,31 178,38 63,95 67,44 64,87 23,63 23,56 22,64 
F2 161,00 129,53 129,63 62,42 62,71 64,69 28,29 25,00 26,93 
F3 152,36 148,55 140,08 56,06 60,50 63,25 30,12 30,85 30,40 
F4 86,71 64,01 70,88 56,08 66,26 75,98 35,77 32,02 35,53 
F5 133,69 148,83 171,79 45,17 51,97 52,55 19,34 21,42 21,11 
F6 175,12 263,03 185,80 77,21 93,59 79,30 24,75 23,06 21,38 
F7 0 0 70,65 0 0 312,86 0 0 25,47 

Fakulty 162,32 148,01 139,85 60,05 64,61 65,56 26,51 25,87 25,81 

studentů/ 1 učitele index  

  2003 2004 2005 2004/03 2005/04 2005/03 

F1 16,03 16,02 15,34 1,00 0,96 0,96 

F2 17,37 15,71 16,58 0,90 1,06 0,95 

F3 17,36 17,96 17,91 1,03 1,00 1,03 

F4 17,44 16,14 18,05 0,93 1,12 1,03 

F5 12,30 13,77 13,85 1,12 1,01 1,13 

F6 16,93 17,29 15,44 1,02 0,89 0,91 

F7 0 0 17,66 - - - 

Fakulty 16,52 16,42 16,35 0,99 1,00 0,99 
 
Podrobné údaje o kvalifikační a věkové struktuře akademických pracovníků jednotlivých fakult 

jsou uvedeny v tabulce 8.1.5 a v odpovídajících grafech (procentní podíly v kategoriích 31–40 let 
a 41–50 let jsou děleny dvěma, aby byl graf srovnatelnými s ostatními kategoriemi představujícími 
období pětileté).  

79 



8. Akademičtí pracovníci 

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 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 
 2006   1,00 3,50 5,00 2,60 10,00 14,25 36,35 

F2 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 
 2006     2,00 1,20 7,00 10,00 14,80 35,00 

F3 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 
 2006     10,70 6,10 10,40 10,00 9,85 47,05 

F4 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 
 2006     1,00 2,33 7,21 3,20 9,20 22,94 

F5 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 
 2006       1,90 2,00 1,00 3,50 8,40 

F6 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 
 2006     1,00 1,00 1,33 2,00 5,00 10,33 

F7 2002                 
 2003                 
 2004                 
 2005                 
 2006         1,00   2,10 3,10 

Fakulty 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 
 2006   1,00 18,20 17,53 31,54 36,20 58,70 163,17 
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Docenti  do 30 let 31–40 41–50 51–55 56–60 61–65 nad 65 Celkem 

F1 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 
 2006   5,00 17,50 12,75 15,25 22,00 27,45 99,95 

F2 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 
 2006   3,00 1,20 11,50 14,90 15,70 23,83 70,13 

F3 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 
 2006   9,00 16,50 9,00 16,60 21,60 31,50 104,20 

F4 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 
 2006   1,00 4,00 7,00 2,00 2,00 5,40 21,40 

F5 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 
 2006     3,00 3,50 6,00 9,08 5,88 27,46 

F6 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 
 2006   2,50 1,00 4,10 2,20 3,70 10,70 24,20 

F7 2002                 
 2003                 
 2004                 
 2005                 
 2006     0,20   0,50     0,70 

Fakulty 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 
 2006   20,50 43,40 47,85 57,45 74,08 104,76 348,04 
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Ost. učitelé  do 30 let 31–40 41–50 51–55 56–60 61–65 nad 65 Celkem 

F1 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 
 2006 29,25 78,60 69,25 25,00 44,50 32,25 7,50 286,35 

F2 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 
 2006 25,80 52,85 33,29 20,10 18,05 12,33 6,10 168,52 

F3 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 
 2006 26,25 82,05 46,63 22,66 13,83 16,17 9,25 216,84 

F4 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 
 2006 3,00 15,93 11,08 4,50 3,25 4,70 3,30 45,76 

F5 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 
 2006 4,00 15,55 17,65 12,55 8,62 6,98 3,00 68,35 

F6 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 
 2006 24,18 29,53 11,11 4,65 7,83 8,15 4,30 89,75 

F7 2002                 
 2003                 
 2004                 
 2005                 
 2006 3,50 4,00 1,10         8,60 

Fakulty 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 
 2006 115,98 278,51 190,11 89,46 96,08 80,58 33,45 884,17 
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Učitelé 
celkem  do 30 let 31–40 41–50 51–55 56–60 61–65 nad 65 Celkem 

F1 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 
 2006 29,25 84,60 90,25 42,75 62,35 64,25 49,20 422,65 

F2 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 
 2006 25,80 55,85 36,49 32,80 39,95 38,03 44,73 273,65 

F3 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 
 2006 26,25 91,05 73,83 37,76 40,83 47,77 50,60 368,09 

F4 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 
 2006 3,00 16,93 16,08 13,83 12,46 9,90 17,90 90,10 

F5 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 
 2006 4,00 15,55 20,65 17,95 16,62 17,06 12,38 104,21 

F6 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 
 2006 24,18 32,03 13,11 9,75 11,36 13,85 20,00 124,28 

F7 2002                 
 2003                 
 2004                 
 2005                 
 2006 3,50 4,00 1,30 0,00 1,50 0,00 2,10 12,40 

Fakulty 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 
  2006 115,98 300,01 251,71 154,84 185,07 190,86 196,91 1 395,38 
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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 2005 bylo na ČVUT úspěšně ukončeno 29 habilitačních řízení a 15 řízení ke jmenování 

profesorem. U 1 habilitačního řízení došlo k ukončení z důvodu, že uchazeč nezískal většinu hlasů 
všech členů VR a 1 habilitační řízení bylo ukončeno na vlastní žádost uchazeče. 

Ke dni 31. 12. 2005 byl počet probíhajících (dosud neukončených) řízení ke jmenování profeso-
rem roven 9 a probíhajících habilitačních řízení bylo 36.  

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  6 7 8 5 2 1 29 
Probíhající 9 9 3 2 13 0 36 

Řízení ke jmenování profesorem 

Ukončená 2 3 3 5 1 1 15 
Probíhající  0 3 1 2 2 1 9 
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Tab. 8.2.2: Ukončená habilitační řízení v roce 2005 

Jméno Obor Zahájení Ukončení 

Fakulta stavební    

Ing. Iva ČIHÁKOVÁ, CSc. Vodní hospodářství a vodní 
stavby 

20. 9. 2004 1. 2. 2005 

Ing. Lena HALOUNOVÁ, CSc. Geodézie a kartografie 27. 1. 2003 1. 2. 2005 

Ing. Martin JIRÁNEK, CSc. Teorie stavebních konstrukcí 
a materiálů 

22. 3. 2004 1. 5. 2005 

Dr. Ing. Zbyněk SVOBODA Teorie stavebních konstrukcí 
a materiálů 

20. 9. 2004 1. 7. 2005 

Ing. Michal TOMAN, CSc.  Vodní hospodářství a vodní 
stavby 

24. 1. 2005 1. 7. 2005 

Ing. Petr VALENTA, CSc.  Vodní hospodářství a vodní 
stavby 

20. 9. 2004 1. 4. 2005 

Fakulta strojní    

Ing. Tomáš DLOUHÝ, CSc. Konstrukční a procesní 
inženýrství 

13. 12. 2004 1. 7. 2005 

Ing. Vojtěch DYNYBYL, Ph.D. Konstrukční a procesní 
inženýrství 

16. 2. 2004 1. 2. 2005 

Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc. Konstrukční a procesní 
inženýrství 

22. 11. 2004 1. 5. 2005 

Ing. Viktor KREIBICH, CSc. Strojírenská technologie 22. 3. 2004 1. 2. 2005 

Ing. Zbyněk ŠIKA, Ph.D. Aplikovaná mechanika 25. 10. 2004 1. 4. 2005 

Ing. František HEZOUČKÝ  Konstrukční a procesní 
inženýrství 

24. 5. 2004 1. 12. 2005 

Ing. Miloš POLÁŠEK, Ph.D. Konstrukční a procesní 
inženýrství 

24. 1. 2005 1. 11. 2005 

Fakulta elektrotechnická    

Dr. Ing. Zdeněk HANZÁLEK Technická kybernetika 24. 5. 2004 1. 2. 2005 

Ing. Eduard HULICIUS, CSc. Elektronika a lékařská technika 24. 5. 2004 1. 7. 2005 

Ing. Róbert LÓRENCZ, CSc. Výpočetní technika  
a informatika 

22. 11. 2004 1. 7. 2005 

Dr. Ing. Michal PĚCHOUČEK, M.Sc. Technická kybernetika 22. 11. 2004 1. 7. 2005 

RNDr. Jan PÍCHAL, CSc. Aplikovaná fyzika 21. 6. 2004 1. 7. 2005 

Ing. Radislav ŠMÍD, Ph.D. Měřicí technika 22. 11. 2004 1. 7. 2005 

Ing. Hana KUBÁTOVÁ, CSc. Výpočetní technika  
a informatika 

22. 11. 2004 1. 12. 2005 

RNDr. Dagmar MEDKOVÁ, CSc. Aplikovaná matematika 18. 4. 2005 1. 12. 2005 

FJFI    

Ing. Jiří FÜRST, Ph.D. Aplikovaná matematika 24. 5. 2004 1. 5. 2005 

Ing. Martin KROPÍK, CSc. Aplikovaná fyzika 22. 11. 2004 1. 7. 2005 

Ing. Ivan RICHTER, Dr. Aplikovaná fyzika 22. 11. 2004 1. 7. 2005 

Ing. Miroslav JELÍNEK, DrSc. Aplikovaná fyzika 18. 4. 2005 1. 12. 2005 

RNDr. Petr KUČERA, CSc.  Aplikovaná matematika 2. 3. 2005 1. 12. 2005 
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Fakulta architektury    

Ing. arch. Patrik KOTAS Architektura 27. 1. 2003 1. 7. 2005 

Ing. arch. Milan NESMĚRÁK, CSc. Dějiny architektury  
a ochrana památek 

18. 11. 2002 1. 4. 2005 

Fakulta dopravní    

Ing. Bc. Kristýna NEUBERGOVÁ, 
Ph.D. 

Dopravní systémy a technika 23. 5. 2005 1. 12. 2005 

 
Tab. 8.2.3: Úspěšně ukončená řízení  ke jmenování  profesorem v roce 2005 

Jméno Obor Zahájení Ukončení 

Fakulta stavební    

doc. RNDr. Jaroslav  ŘÍMAL, DrSc. Teorie stavebních konstrukcí 
a materiálů 

9. 9. 2002 1. 5. 2005 

doc. Ing. Richard WASSERBAUER, 
DrSc. 

Teorie stavebních konstrukcí 
a materiálů 

21. 6. 2004 1. 11. 2005 

Fakulta strojní    

doc. Ing. Rudolf  ŽITNÝ, CSc.  Konstrukční a procesní 
inženýrství 

15. 12. 2003 1. 5. 2005 

doc. Ing. Milan HOFREITER, CSc. Řízení strojů a procesů 15. 12. 2003 1. 5. 2005 

doc. Ing. Milan RŮŽIČKA, CSc. Aplikovaná mechanika 25. 10. 2004 1. 11. 2005 

Fakulta elektrotechnická    

doc. Ing. Ondřej JIŘÍČEK, CSc. Aplikovaná fyzika 25. 10. 2004 1. 11. 2005 
doc. RNDr. Petr KULHÁNEK, CSc. Aplikovaná fyzika 25. 10. 2004 1. 11. 2005 

doc. Ing. Mirko NAVARA, DrSc.  Aplikovaná matematika 20. 9. 2004 1. 11. 2005 

FJFI    

doc. Ing. Jan JOHN, CSc. Jaderná chemie 19. 4. 2004 1. 5. 2005 

doc. Ing. Tomáš ČECHÁK, CSc. Aplikovaná fyzika 24. 5. 2004 1. 5. 2005 

doc. Ing. Jiří ČTYROKÝ, DrSc. Aplikovaná fyzika 24. 5. 2004 1. 11. 2005 

doc. RNDr. Daniela JARUŠKOVÁ, CSc. Aplikovaná matematika 20. 9. 2004 1. 11. 2005 

doc. Ing. Jaroslav FOŘT, CSc.  Aplikovaná matematika 25. 10. 2004 1. 11. 2005 

Fakulta architektury    

doc. Ing. arch. Jiří ŠKABRADA, CSc. Dějiny architektury a ochrana 
památek 

18. 11. 2002 1. 11. 2005 

Fakulta dopravní    

doc. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc. Inženýrská informatika 19. 4. 2004 1. 11. 2005 

 
 
8.3 Emeritní a hostující profesoři 
Emeritní profesoři jmenovaní v roce 2005: 
Fakulta stavební  
prof. Ing. Miloš CIMBÁLNÍK, DrSc. 
prof. Ing. Vladimír HÁJEK, DrSc. 
 
Hostující profesoři v roce 2005 nebyli jmenováni. 
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9. Hodnocení činnosti univerzity 
V této kapitole se dotkneme problematiky hodnocení činnosti univerzity. Jak lze rychle zjistit, 

v textu kapitoly převažuje rozsahem podkapitola 9.4 „Zhodnocení naplňování Dlouhodobého zámě-
ru na léta 2000–2005“ (porovnáváme-li např. rozsah podkapitol 9.1–9.5 dokumentu Výroční zpráva 
o činnosti pro 2004). Tato skutečnost přirozeně odráží rok 2005 jako rok bilancí končícího 
funkčního období vedení školy. Vzhledem k tomu, že obsah podkapitoly 9.4 překrývá na mnoha 
místech otázky diskutované v podkapitolách 9.1, 9.2 a 9.3, byl rozsah textu těchto částí úměrně 
redukován.  

 
 

9.1 Systém hodnocení kvality vzdělávání na ČVUT  
(včetně programů celoživotního vzdělávání) 

Hodnocení kvality vzdělávání vychází ze statutu ČVUT a z jeho Dlouhodobého záměru. 
Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání v roce 2005 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 2005 na 
všech fakultách ČVUT. Od roku 2004 se používá jednotná elektronická forma studentského hodno-
cení pro celé ČVUT a zkušebně zavedená na Fakultě elektrotechnické. 

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 výše uvedených činností. 

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.  

Kromě těchto centrálně řízených metod hodnocení provádějí jednotlivé fakulty průzkum a hod-
nocení vlastními prostředky.  

Fakulta strojní uvedla již v roce 2004 do činnosti řadu opatření tvořících ucelený systém hodno-
cení. Od tohoto komplexního systému si fakulta slibuje:  

• Snížení propadovosti. 
• Zvýšení kvality a účinnosti seminární i laboratorní výuky. 
• Zlepšení práce jednotlivých oddělení fakulty. 
• Upevnění kolegiálních vztahů mezi učiteli a studenty. 
• Střednědobý výhled fakulty. 
Součástí komplexního systému jsou následující projekty: 
1. Studijní poradci v prvních ročnících. 
2. Systém evaluace činnosti Fakulty strojní. 
3. Dotazníková akce pro akademické pracovníky. 
Důležitou úlohu v systému mají studijní poradci působící v základním studiu, kteří jsou v bez-

prostředním styku se studenty a jejichž působení mimo výuku umožní reagovat na názory a potřeby 
studentů. Pro přípravu a zjištění dopadů jednotlivých opatření je nutná zpětná vazba, která zpro-
středkuje názory a náměty studentů a absolventů. Proto musí být nedílnou součástí komplexního 
systému evaluace zahrnující:  

a) Anketu studentů fakulty. 
b) Průzkum názorů studentů středních škol. 
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c) Zjišťování názorů absolventů fakulty.  
d) Sledování uplatnění absolventů fakulty v praxi. 
(Anketa je důležitou součástí systému studentské evaluace. Existují styky s řadou středních škol 

a bylo osloveno mnoho institucí, které zaměstnávají absolventy FS. Tyto styky jsou trvale rozvíje-
ny a prohlubovány.) 

Na Fakultě elektrotechnické se kromě vyhodnocování studentských anket výrazně zaměřují na 
hodnocení vedoucích kateder. Činnost vedoucích kateder je sledována prostřednictvím hodnocení 
pedagogických a vědeckých výkonů, sledováním zápisů ze schůzí kateder a grémií vedoucího a pro-
jednáváním personálních a mzdových záležitostí. Zvláštní pozornost je věnována zvyšování kvalifi-
kace akademických pracovníků a podávání žádostí k habilitačním řízením a řízením ke jmenování 
profesorem.  

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská v současné době žádný oficiální systém hodnocení kvali-
ty vzdělávání nemá. Jako nepřímý ukazatel jsou využívány výsledky srovnávání úspěšnosti studentů 
FJFI v přímé či nepřímé konfrontaci jak s absolventy univerzit domácích, tak zejména zahraničních 
(např. v rámci výměnných studijních programů SOCRATES).  

Celoživotní vzdělávání (CŽV) na ČVUT je zájemcům poskytováno všemi fakultami a několika 
vysokoškolskými ústavy, které výnosy z této činnosti používají pro částečné financování své čin-
nosti. CŽV se řídí vnitřními předpisy školy - Řádem celoživotního vzdělávání na ČVUT a Směrnicí 
kvestora č. 48/2001 k realizaci tohoto řádu. K hodnocení kvality vzdělávacího procesu v kurzu CŽV 
(včetně U3V) jsou ve velké většině využívány průběžné závěrečné dotazníkové ankety posluchačů.  

 
 

9.2  Výsledky vnitřního a vnějšího hodnocení vysoké školy  
  (vyhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a rizik) 
9.2.1  Vnitřní hodnocení 

Použité postupy vnitřního hodnocení se sice liší podle fakult, ale výsledky těchto hodnocení ve-
dou k podobným aktivitám: pokud výsledky hodnocení naznačují slabiny v konceptuálních strán-
kách studijních plánů nebo v organizaci studia, řeší tyto problémy proděkani pro pedagogické 
záležitosti. Pokud výsledky hodnocení ukazují na sníženou kvalitu výuky v určitém předmětu, řeší 
tuto problematiku vedoucí katedry, ústavu nebo odborný garant předmětu. Za všechny fakulty uvá-
díme dva příklady: 

Fakulta stavební: Prováděla vnitřní hodnocení analýzami ad hoc, např. v roce 2005 pro potřeby 
zpracování Dlouhodobého záměru na období 2006–2010, pro podporu marketingu uchazečů o stu-
dium, pro vyhodnocení nejlepších pedagogických pracovníků a pro nejlepší dosažené výsledky 
v oblasti vědecko-výzkumné apod. Každoročně se zpřesňuje a provádí hodnocení veškerých aktivit 
v doktorském studiu. Vedení fakulty se také pravidelně schází se členy studentské komory Akade-
mického senátu, se kterými diskutuje o aktuálních problémech a kvalitě vzdělávání včetně dalších 
otázek akademického života. 

Fakulta architektury: V roce 1998/99 byl založen zpětnovazební systém interního hodnocení 
formou průzkumů názorů pořádaných mezi studenty cyklicky každé dva roky. V roce 2005 nahradi-
la dosavadní listinnou formu elektronická anketa: od začátku zkouškového období (od 6. 6. 2005). 
Kromě výsledků ankety fakulta využívá porovnávání struktury a obsahu studijních plánů se studij-
ními plány jiných univerzit. Vývojem a přípravou studijního plánu je pověřena samostatná pracovní 
komise, jejíž vedoucí je stálým členem pracovní skupiny pro školy umělecké a uměnovědné a čle-
nem Akreditační komise. 
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9.2.2  Vnější hodnocení  

Zřejmě nejdůležitější aktivitou věnovanou vnějšímu hodnocení univerzity zůstala i v roce 2005 
evaluační zpráva provedená reprezentanty Asociací evropských univerzit (EUA - European 
University Association). Úplné znění zprávy „Institutional Evaluation of the Czech Technical 
University in Prague: Final Report, December 2004“ obdrželo vedení ČVUT v únoru 2005. Zpráva 
byla v plném textu uvedena na webových stránkách ČVUT v Praze. 

Vedení ČVUT seznámilo s hlavními pohledy expertního týmu členy grémia, vědecké rady i AS. 
V březnu 2005 svolal rektor ČVUT shromáždění akademické obce k diskusi nad závažnými 
otázkami plynoucími z evaluační zprávy. Výsledky diskuse byly využity při přípravě strategického 
plánu ČVUT v Praze i plánů jednotlivých fakult a součástí. 

Některé závěry z této zprávy nabyly transparentní formy i významu a dnes, s odstupem času, je 
vhodné je opět připomenout.  
 
Mezinárodní kontext 
1. ČVUT chce být mezinárodní. 
2. Musí být úspěšná (velká konkurence). 
3. V cizině je tendence tvořit centra excelence. 
4. Všude probíhá boj o vědce a nadané studenty. 
5. Proto se univerzity sdružují, získávají další zdroje. 
6. Důležitá je horizontální komunikace, interdisciplinarita. 
7. Dále provedena SWOT. 
 
Silné stránky ČVUT 
8. ČVUT je dobrá značka. 
9. Přitahuje dobré studenty z ČR. 
10. Výborná výuka na FD, FA (týmová práce).  
11. Vysoká a kvalifikovaná podnikavost některých jednotlivců a částí školy. 
12. Využít podpor výzkumu z EU a nabídku EU pro regiony. 
13. Chvála vzniklých center. 
 
Omezení a slabé stránky ČVUT 
14. Ze zákona mají fakulty silnou pravomoc, odtud plyne decentralizace univerzity. 
15. Legislativně i vnitřně nutný flexibilnější systém. Musí být umožněno rozhodnout posílit dobré 

a naopak. Nyní lze obtížně usměrňovat zdroje.  
16. Nelze rozdělovat dotaci podle počtu studentů (kopírovat z MŠMT), to vede k průměrnosti. 
17. V rozdělování nutno posílit kritérium výzkumu. 
18. Rozpočet ČVUT je v průměru 1/5 rozpočtu západních univerzit. Je nutná vyšší dotace, musí ji 

podpořit vláda. 
19. ČVUT potřebuje zlepšit infrastrukturu na mezinárodní úroveň – obecnou kvalitu a zejména 

kvalitu profesorů. 
20. Je obtížné získat mladé nadějné výzkumníky, platy jsou nízké. 
21. Odtržení VŠCHT bylo velkou chybou. Potřeba chemie na ČVUT. Snaha o vytvoření ústavu ne-

bo fakulty, které by zajišťovaly byť jen perspektivní oblasti chemie nutné k rozvoji disciplín 
pěstovaných na ČVUT, vyjdou zbytečně drahé. Na druhé straně - spolupráce z dobré vůle ne-
stačí. Snažit se získat podporu vlády. 

22. Nevýhodou je rozptýlenost zařízení ČVUT. 
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Hrozby, které mohou poškodit ČVUT ve střední a dlouhodobé perspektivě 
23. Důsledky neřešení řešit příčiny slabých stránek ČVUT. 
24. Větší počty studentů, nižší populace ročníků a regionální univerzity - to vše vede k poklesu 

kvality, vyššímu propadu. Zdá se, že by bylo lepší brát jen kvalitní studenty a výši dotace řídit 
podle kvality absolventů. 

25. Boj o dobré Ph.D. studenty je všude ve světě. 
26. Velkým problémem je věk profesorského sboru. Nutno vytvořit podmínky pro vstup zahranič-

ních odborníků. (Za současného stavu (2005) nelze přijmout zahraničního asistenta jako docen-
ta či profesora.)  

27. Nízká flexibilita profesní struktury zaměstnanců ČVUT (procedury uzavírání a rušení pracov-
ních poměrů a smluv). 

28. Chybí horizontální komunikace, vytváření nových center (až na výjimky) a sítí v perspektiv-
ních oblastech.  

29. Silné individuality jsou zklamány podmínkami. ČVUT nesmí bránit schopným vědcům v rych-
lém postupu.   

 
Příležitosti, kterých by ČVUT mělo využít 
30. V akademické obci jsou vlivní reprezentanti znalí situace. Je třeba je mobilizovat. 
31. S odchodem 2/3 profesorů do penze se naskýtá možnost enormní inovace sboru. 
32. Propagovat inženýrství na středních školách. 
33. Rozvíjet hlubší spolupráci se Správní radou – zapojit další sektory. 
34. Zakládat nová centra s novými profesory. 
35. Využít převládajícího názoru, že centrální zdroje jsou nutné k inovacím. 
36. Kvalitní studenti a akademici cítí potřebu změn, toho je nutno využít. 
37. Zrušit duplikace (organizačních jednotek, ale i předmětů ve studijních plánech) v rámci ČVUT.  
38. Využít atraktivity Prahy a tradice ČVUT. 
 
Doporučení 
39. Využít plně možnosti Zákona. Oslabit rigiditu fakult, tvořit společná centra, snížit počet kate-

der (snížit administrativu). 
40. Použít jiný systém rozdělování dotace než má MŠMT. Podpořit tak inovační potenciál. 
41. Vedení a senát by měly navrhnout úkoly pro všechny: např. pedagogické inovace, evropský vý-

zkum a strukturální fondy, zřízení fondů, podpora slibným projektům s významem pro celé 
ČVUT. 

42. V pedagogice šířit dobré zkušenosti (např. projektová výuka na FD). Zvyšovat atraktivnost vý-
uky: IT technologie, inovace, moderní věd. výuka. 

43. Budovat další zdroje s pomocí privátní sféry. 
 
Vedení a řízení 
44. Snažit se změnit Zákon ve smyslu omezení předpisů řízení univerzit. 
45. Bylo by dobré posílit univerzitní vedení a spolupráci rektorátu a fakult. Univerzita jako celek 

a fakulty musí táhnout za jeden provaz. Zvýraznit inovační potenciál (zdroje nerozdělovat rov-
noměrně). Senát nesmí hájit partikulární zájmy, ale priority ČVUT. Úkolem je redukovat parti-
kulární zájmy. 
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Strategický plán 
46. Stanovit jasný strategický plán, ne výčet přání. Stanovit priority, harmonogram, kritéria. Dotace 

plánovat podle strategického plánu. Priority by měly být podpořeny, nikoliv omezeny finan-
cemi.   

 
Personální zdroje 
47. Talenty hledat též v cizině, vytvářet atraktivní podmínky. 
48. Ve strategickém plánu plánovat personální posílení priorit. 
49. Přijímací proces změnit na atraktivní soutěž s mezinárodní složkou. 
50. Pečovat o personální rozvoj, např. školení v řízení, školit administrativu. 
 
Strategie výuky a učení se 
51. Změnit výuku na učení se. 
52. Rozšiřovat projektovou výuku, IT učení, celoživotní vzdělávání (za úplatu). 
 
Výzkumná politika 
53. Posílit excelentní výzkum, dodat další zdroje. 
54. Podporovat doktorská studia, udržet vynikající jednotlivce. 
55. Více zavádět výsledky do praxe, pěstovat partnerství s průmyslem (patenty, inkubátor). Spolu-

pracovat na založení vědeckého parku, využít Správní radu. 
 
Rozpočet 
56. Dotaci více rozdělovat podle strategických cílů. 
57. Napřed stanovit priority, potom rozpočet. Mít rezervy na inovace. 
 
Rozvoj systému kvality 
58. Vytvořit nástroje a instrukce pro řízení kvality, zapojit všechny do tohoto procesu. 
59. Hodnotit kvalitu všech jednotek. Vytvořit systém odměňování. 
 
 
9.3 Hodnocení kvality vzdělávací činnosti studenty  

(hodnocení studenty i jinými partnery)  
Základem pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty jsou výsledky studentských anket na větši-

ně fakult (jejich zřízení a organizaci viz podkapitoly 9.1 a 9.2.1). Výsledky těchto anket neukazují 
jiné hodnoty symptomů kvality vzdělávání, než tomu bylo v roce 2004.  

Názory studentů středních škol jsou zjišťovány v rámci odborných a informativních styků s jed-
notlivými školami a při dnech otevřených dveří.  

Názory nezávislých partnerů na úroveň kvality vzdělávání na ČVUT jsou nepřímo získávány 
z výsledků sociologického průzkumu (v roce 2005 byl průzkum realizován s finanční podporou 
FRVŠ a rektorátu ČVUT) na téma Uplatnění absolventů ČVUT v Praze na trhu práce. Jeho cílem 
bylo získat informace o pracovním postavení, kariéře, o využívání získaných znalostí z vysoké 
školy v profesi, o hodnocení znalostí získaných na vysoké škole a o nedostatcích vysokoškolské pří-
pravy z pohledu potřeb praxe. Šetření navazovalo na průzkum absolventů ČVUT v roce 2003, 
(absolventi z let 1994 až 2000) a v roce 2005 se zaměřilo na absolventy z let 1985–1993 a 2001–
2003, takže nyní existují názory absolventů z let 1985 až 2003. 
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Z hlediska pracovního uplatnění - tři čtvrtiny absolventů ČVUT pracují jako zaměstnanci, jedna 
třetina podniká, jedna desetina současně je zaměstnána a podniká. Největší podíl absolventů ČVUT, 
jedna třetina, pracuje ve stavebnictví, ostatní v dalších odvětvích (2–6 %). Více jak 80 % pracuje ve 
shodné specializaci nebo příbuzném oboru, který na ČVUT vystudovali. Řídící funkci vykonává 
více než polovina dotázaných, (1985–1993 61 %, 2000–2003 40 %), nejvíce absolventi F2 (58 %) 
a F1(55 %), většinou jako vedoucí samostatného oddělení, menší část působí jako vrcholoví mana-
žeři (16 %). Projektový tým vede 10 %. 

Spokojenost s volbou studia na ČVUT projevilo 77 % dotázaných, stejný obor by znovu studo-
valo 63 %, jiný obor na fakultách 14 % dotázaných, netechnicky zaměřenou specializaci 15 %. Se 
studiem a jeho podmínkami byla spokojena více jak polovina respondentů. Absolventi nejlépe 
hodnotí získanou úroveň technického myšlení (80 % kladného hodnocení), úroveň teoretické připra-
venosti (77 %) a dobrou orientaci v oboru (70 %) a analytické a koncepční schopnosti. V hodnocení 
získaných poznatků se shodují všichni absolventi (1985–2003) kromě několika výjimek, které sou-
visejí s vývojem informačních technologií a se změnou společenských podmínek (jazyky, práce 
s lidmi). Nespokojenost se projevila u získaných praktických znalostí z oboru, propojení teoretic-
kých a praktických znalostí, nedostatečné znalosti z řízení a organizace práce a práce s lidmi, zna-
losti cizích jazyků a sebeprezentace (jen mezi 20–10 % kladných odpovědí). Absolventi často při 
své práci uplatňují technické znalosti (84 %), komunikaci, jednání s lidmi (79 %), ekonomické 
a obchodní znalosti (56 %), znalosti cizích jazyků (49 %), právní znalosti (35 %) a ekologické 
znalosti (18 %). Z hlediska sociálních kompetencí musí mít schopnost a způsobilost řešit problémy, 
schopnosti komunikace s lidmi a schopnost učit se a pracovat v týmu. Částečná odlišnost vyplývá 
z rozmanitosti pracovního uplatnění po absolvování fakulty. 

Z hlediska praxe a přípravy na budoucí profesi absolventi nejlépe hodnotí ty formy výuky, 
u nichž se větší měrou mohou podílet svou vlastní činností, a to projekty, diplomové a komplexní 
projekty a cvičení se značnými rozdíly podle fakult, dále přednášky a semináře. Nejméně pozitivně 
jsou hodnoceny exkurze a odborné praxe. 

Více než tři čtvrtiny absolventů si doplňovaly kvalifikaci po ukončení studia, polovina na podni-
kových kurzech. Z hlediska zájmu o témata kurzů celoživotního vzdělávání je zájem, s odlišností 
podle fakult, o odborné a aplikované discipliny (45 %), ekonomie a management (20 %), řízení lidí, 
sociologie podniku, personalistika (16 %), právo a legislativa obcí (7 %), problematika životního 
prostředí (5 %), teoretické (matematika, fyzika 3 %). 

Analýza výsledků sociologického výzkumu přinesla řadu cenných informací o uplatnění absol-
ventů ČVUT. Na základě výsledků průzkumu navrhujeme zvážit zvýšení významu faktorů, které 
vedou k možnostem lepšího uplatnění absolventů ČVUT na trhu práce v ČR, jako jsou samostatná 
a odpovědná práce studentů, podíl výuky k týmové práci, k získání znalostí a dovedností v sociál-
ních vztazích na pracovišti, jako je komunikace s lidmi, možnosti řízení a vedení pracovních skupin 
apod. Dále by bylo vhodné zvážit možnosti propojení teorie a praxe v rámci výuky a koncepci 
celoživotního vzdělávání na fakultách a její propagaci v podnicích, respondenti uvádějí, že mají zá-
jem tuto formu absolvovat na fakultách. 

 
 

9.4 Zhodnocení naplňování Dlouhodobého záměru vysoké školy na 
léta 2000–2005 

Dlouhodobý záměr ČVUT v Praze pro období 2000–2005 definoval priority v oblasti vzdělávací, 
vědecko-výzkumné, rozvoje integrity univerzity, její infrastruktury a dalších oblastech. Základním 
strategickým cílem byl trvalý rozvoj ČVUT jako významné vzdělávací instituce evropské úrovně, 
jejíž činnost a výsledky ve vědecko-výzkumné oblasti výrazným způsobem ovlivňují a podporují 
inovační procesy rozhodující pro hospodářský růst státu. ČVUT v Praze svým působením spoluvy-
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tváří odbornou úroveň technické inteligence v České republice a formuje mravní, společenské, 
kulturní a fyzické vlastnosti absolventů. Význam a vliv ČVUT se uplatňuje v odborném, kulturním, 
společenském a sportovním životě Prahy a celého regionu. 

Rozvoj ČVUT vycházel z transformačních procesů v evropském vzdělávacím a výzkumném 
prostoru, zahájených Boloňskou deklarací a ovlivňovaných dalšími dokumenty. Pro naplňování cílů 
Dlouhodobého záměru byly využívány závěry a doporučení evaluační zprávy EUA z prosince 2004 
a výsledky samoevaluačního procesu školy.  

 
1. Prioritami v oblasti vzdělávací činnosti bylo zavedení, rozvoj a kvalita strukturovaného studia, 

zvýšení kvality a počtu studentů a absolventů všech stupňů studia, internacionalizace studia, 
zavedení systému kontroly a hodnocení kvality studia, podpora celoživotního vzdělávání. 

 
a) Strukturované studium  

Studium na ČVUT Praha bylo od akademického roku 2001/02 postupně transformováno na 
strukturovaný třístupňový systém (Bc., Mgr., Ph.D.). Na všech fakultách ČVUT byly zavedeny 
nově akreditované bakalářské studijní programy tříleté (na fakultách F3, F4, F5, F7 a MÚVS), tři 
a půlleté (na fakultách F1, F3, F6) a čtyřleté (na fakultách F1, F2, F6). Současně byly akredi-
továny magisterské studijní programy a doktorské studijní programy. Převážná část těchto pro-
gramů byla akreditována také v jazyce anglickém. V akademickém roce 2004/05 bylo na ČVUT 
celkem akreditováno 39 studijních programů a 168 studijních oborů. 

 
b) Přijímací řízení 

Vývoj přijímacího řízení na ČVUT v akademických letech 2001/02–2005/06 ukazuje, že v pos-
ledních dvou letech docházelo ke snižování počtu studentů přihlášených ke studiu na ČVUT 
o cca 10 % ve srovnání s akademickým rokem 2001/02, zatímco počet zapsaných studentů 
zůstával téměř konstantní a činil v průměru 5 900 studentů, což je cca 45 % počtu přihlášených 
studentů (graf 9.4.1). 
 

Graf 9.4.1: Vývoj přijímacího řízení na ČVUT v období 2001–2005 
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c) Počet českých studentů 
Celkový počet českých studentů vzrostl od akademického roku 2001/02 do roku 2005 o téměř 
14 % (graf 9.4.2). Nepříznivým ukazatelem ve statistice studentů je přetrvávající nízký podíl žen 
z celkového počtu studentů (cca 15 %). 

 
Graf 9.4.2: Vývoj počtu studentů české státní příslušnosti na ČVUT v období 2000–2005 

Vývoj počtu českých studentů

19 000

19 500

20 000

20 500

21 000

21 500

22 000

22 500

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 

Čeští
studenti

 
 
d) Internacionalizace studia - počet zahraničních studentů 

Počet zahraničních studentů se díky podpoře mobility studentů z programů EU i z vlastních 
zdrojů ČVUT v období 2000–2005 téměř ztrojnásobil (graf 9.4.3). Zahraniční studenti tvořili 
v akademickém roce 2005/06 již 6 % celkového počtu studentů, což ukazuje na postupné zvy-
šování internacionalizace studia na ČVUT. Vývoj mobility studentů také významně ovlivňuje 
konkrétní zahraniční spolupráce jednotlivých kateder a dalších pracovišť při tvorbě společných 
studijních programů pro tzv. společné diplomy (Joint degree - JD) a dvojité diplomy (Double 
degree - DD). 

 
 

Graf 9.4.3: Vývoj počtu studentů – cizinců na ČVUT v období 2000–2005 
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ČVUT se aktivně zapojilo do mezinárodních vzdělávacích programů, jako je SOCRATES 
(Erasmus, Lingua, Minerva), Leonardo da Vinci, CEEPUS, ATHENS a T.I.M.E.  

 
e) Počet absolventů 

Počet absolventů v magisterských studijních programech vzrostl na ČVUT od roku 2000 do roku 
2005 o cca 42 %; nárůst absolventů v nově zavedených bakalářských studijních programech se 
následně projeví v akademickém roce 2005/06 (graf 9.4.4). 

 

Graf 9.4.4: Počet absolventů v bakalářských a magisterských studijních programech na ČVUT 
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Náročnost studia a ekonomické podmínky studia vedou k prodlužování doby studia nad stan-
dardní dobu studia, což souvisí především s vysokou propadovostí, zejména mezi 1. a 2. roční-
kem studia. V posledních letech dochází k mírnému zlepšení, kdy se procento studentů pokraču-
jících ve druhém ročníku zvýšilo na 75 % (v akademickém roce 2000/01 to bylo 63 %). 
 

f) Doktorské studium 
Cílem v oblasti doktorského studia bylo dosáhnout výrazného zvýšení kvality a počtu absolventů 
doktorského studia, především účinným zapojením studentů do tvůrčí a výzkumné práce školi-
cích pracovišť, důsledným výběrem školitelů a kontrolou studia. V současnosti dosahuje na 
ČVUT počet studentů doktorského studia 7,7 % z celkového počtu studentů. Počet studentů 
a absolventů doktorského studia v letech 2000–2005 je uveden v grafu 9.4.5. Je zřejmé, že pozi-
tivní vývoj v oblasti doktorského studia je stále velmi pozvolný a přetrvává vysoký počet studen-
tů, kteří doktorské studium nedokončí. Proto byl v roce 2005 zhodnocen dosavadní studijní řád 
pro doktorské studium a v roce 2006 se předpokládá úprava předpisů, která by mj. zahrnula vyšší 
preference kvalitních studentů, důsledné hodnocení doktorandů, motivace doktorandů a školi-
telů, apod. 
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Graf 9.4.5: Celkový počet studentů a absolventů doktorského studia na ČVUT  v letech 2000–2005 
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g) Kontrola a hodnocení kvality výuky a studia 

Na všech fakultách ČVUT byly zavedeny pravidelné standardní semestrální elektronické ankety 
studentů a profesionální sociologické průzkumy studentů a absolventů, jejichž výsledky jsou vy-
užívány k vyhodnocování kvality výuky a studia, analýze vztahu studentů ke studiu, univerzitě 
a definují podstatné problémy, na které je nezbytné reagovat. 
 

h) Podpora studentů a jejich aktivit: 
• Založení a zahájení činnosti Centra informačních a poradenských služeb (CIPS) v lednu 2006, 

ve kterém mají studenti možnost konzultovat a řešit svoje osobní, studijní, rodinné, právní, 
duchovní i kariérní problémy. CIPS slouží také jako poradna pro zájemce o studium na 
ČVUT a v rámci spolupráce s praxí a při transferu technologií poskytuje CIPS informace 
a zprostředkuje kontakty s pracovišti a experty ČVUT. 

• Vytváření podmínek pro zapojování studentů do evropského vzdělávacího prostoru. Význam-
ným počinem v této oblasti je založení tradice setkávání studentů zemí Evropské unie 
„Students Meeting European Universities“ - Univerziáda. První setkání se konalo na ČVUT 
v Praze v září 2005 a zúčastnili se jej studenti a zástupci 22 evropských a 4 českých univerzit. 
V rámci této akce se uskutečnila řada diskusních pořadů k různým tématům, studentské 
workshopy, sportovní soutěže a kulturní a doprovodné akce. 

• Rozšiřování počítačové sítě ČVUT, její výkonnosti, rychlosti a spolehlivosti, a to nejen na fa-
kultních pracovištích, počítačových učebnách a studovnách, ale od roku 2000 byly postupně 
připojovány studentské koleje k páteřní síti ČVUT. V současné době je připojeno do sítě 
ČVUT přibližně 17 tisíc počítačů. 

• Vytváření podmínek pro kulturní a sportovní život studentů na studentských kolejích. Na vy-
bavení a zařízení kolejí a kluboven (10 fitcenter na kolejích na Strahově a v Podolí, 
7 sportovišť, apod.) byly m.j. poskytnuty mimořádné prostředky z Fondu rektora ve výši cca 
4 mil. Kč. 

 
i) Celoživotní vzdělávání 

ČVUT věnovalo oblasti celoživotního vzdělávání velkou pozornost. Celkem bylo připraveno té-
měř 80 různých programů CŽV (rozšíření znalostí v konkrétním oboru, kariérní a rekvalifikační 
kurzy), kterými prošlo skoro 3 000 účastníků. Na ČVUT se rovněž rozvíjely programy univerzity 
třetího věku (U3V), především se zaměřením na komunikační a informační technologie. Bylo 
připraveno 13 programů U3V, kterých se zúčastnilo přes 400 účastníků. 
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2. V oblasti výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti bylo prioritou její výrazné posílení, vytváření 
podmínek pro integraci výzkumných kapacit a horizontální spolupráci pracovišť v oblasti vý-
zkumu, podpora přenosu výsledků a výstupů. Institucionální financování výzkumu bylo prů-
běžně navyšováno financováním z dalších zdrojů grantového charakteru se snahou o co nejvyšší 
podíl zahraničních zdrojů (programy EU, NATO, bilaterální programy apod.). 
 

a) Finanční prostředky na vědu a výzkum 
Finanční prostředky na vědu a výzkum se na ČVUT od roku 2000 do roku 2005 zvýšily 
z 557 721 000 Kč na 839 737 000 Kč, tj. o 51 % (graf 9.4.6). 

 
Graf 9.4.6: Finanční prostředky na výzkum na ČVUT podle zdrojů v letech 2000–2005 
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Rozšířila se cílená finanční podpora výzkumné činnosti z vlastních rozpočtových prostředků 
v rámci státní dotace a z prostředků získaných hospodářskou činností. Prostředky byly rozdělo-
vány prostřednictvím interní grantové soutěže ČVUT (IGS) a využívány na podporu vynikajících 
týmů a jednotlivců v oblasti výzkumu; od roku 2004 byl založen fond ČVUT na podporu vědec-
ké a výzkumné činnosti. Finanční podporu výzkumu z vlastních rozpočtových prostředků uvádí 
graf 9.4.7. 

 
Graf 9.4.7: Cílená podpora výzkumu z vlastních finančních prostředků ČVUT v období 2000–2005 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

tis
. K

č

IGS

pracovníci
týmy

fond ČVUT

2000 2001 2002 2003 2004 2005
 

 
b) Výzkumné záměry 

V roce 2004 bylo ukončeno řešení výzkumných záměrů na léta 1999 až 2004. Z 32 výzkumných 
záměrů bylo úspěšně uzavřeno řešení 30 záměrů; v průběhu řešení bylo ukončeno řešení 2 vý-
zkumných záměrů. Pro období od roku 2005 bylo na ČVUT připraveno a podáno 30 návrhů 
nových výzkumných záměrů. Z toho počtu bylo 15 záměrů přijato, 13 zařazeno do kategorie C 
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a 2 do kategorie D, které nejsou ze strany MŠMT financovány. Pro zachování výzkumných 
aktivit v daných směrech a k udržení některých mladých perspektivních vědeckých pracovníků 
na ČVUT poskytlo ČVUT v roce 2005 nefinancovaným výzkumným záměrům podporu z vlast-
ních zdrojů, což společně s programem M vyhlášeným MŠMT pomohlo tyto výzkumné aktivity 
v omezené míře dále rozvíjet. Pro období od roku 2007 se připravuje návrh na dalších 17 vý-
zkumných záměrů. Finanční dotace na výzkumné záměry v období 2000–2005 jsou uvedeny 
v grafu 9.4.8. 

 
Graf 9.4.8: Finanční dotace na výzkumné záměry ČVUT v období 2000–2005 
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c) Výzkumná centra 

V rámci programu MŠMT bylo na Fakultě strojní založeno Výzkumné centrum spalovacích 
motorů a automobilů Josefa Božka, které je zaměřeno na interdisciplinární výzkum nových tech-
nických řešení agregátů a jejich dílů a metodik pro jejich experimentální i modelový vývoj 
a Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii. Na Fakultě elektrotechnické je to 
například Centrum aplikované kybernetiky, jehož cílem je rozvíjet kybernetiku jako vědeckou 
disciplínu. Další výzkumná centra byla založena z prostředků hospodářské činnosti. V roce 2002 
bylo založeno Výzkumné centrum průmyslového dědictví (VCPD) a Ústav technické a experi-
mentální fyziky (ÚTEF) a v roce 2003 bylo založeno Centrum pro radiochemii a radiační chemii 
(CRRC). V rámci každoročních oponentních řízení byl vždy konstatován významný přínos 
těchto pracovišť k vědecké práci na ČVUT. Rozvoj výzkumné činnosti center a jejich schopnost 
získávat pro svoje výzkumné aktivity finanční prostředky z externích zdrojů je dokumentována 
na příkladu vývoje financování ÚTEF v období 2002–2005 (graf 9.4.9). 
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Graf 9.4.9: Vývoj struktury financování ÚTEF v období 2002–2005 
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V příštím období bude zapotřebí zvážit způsob transformace center po skončení financování 
grantovou formou tak, aby bylo možné zajistit kontinuitu jejich činnosti. 
 

d) Externí spolupráce v oblasti výzkumu 
Hlavním partnerem ČVUT a jeho pracovišť v České republice byly ústavy Akademie věd ČR. 
K posílení této spolupráce byla zahájena příprava společného projektu mezi vybranými ústavy 
AV ČR a ČVUT pod pracovním názvem Institut aplikovaných věd, který by se zaměřoval na 
vědeckou spolupráci především v přírodovědných a technických oblastech a v doktorském stu-
diu. Významná je rovněž spolupráce ČVUT v pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti v obo-
ru jaderné energetiky s ÚJV Řež, a. s., a s významnými průmyslovými podniky, jako jsou např. 
Ericsson, Siemens, Honeywell, ŠkodaAuto Mladá Boleslav, AŽD Praha, SKANSKA ŽS Praha, 
a. s., ELTODO, a. s., atd. 
Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu byla uskutečňována zapojením do programů v rámci 
EU (zejména 5. a 6. rámcový program) i do dalších evropských a bilaterálních programů, i pří-
mou spoluprací s konkrétními univerzitami, ústavy a průmyslovými podniky. Jako příklad je 
možné uvést dlouhodobou spolupráci s nejvýznamnější světovou laboratoří částicové fyziky 
CERN ve Švýcarsku. 
 

e) Vědecký inkubátor ČVUT 
Základní význam pro spolupráci s průmyslem a intenzifikace inovačních procesů má zahájení 
činnosti Vědeckého inkubátoru (leden 2006), který podporuje podnikatelskou aktivitu studentů 
a mladých pracovníků. Inkubátor byl vybudován za výhradní finanční pomoci firmy IKANO 
S.A. (Švédsko) s celkovou finanční dotací 500 000 EUR (cca 15 mil. Kč) na vybudování 
inkubátoru a financování jeho činnosti. Vědecký inkubátor je prvním článkem projektu propojení 
školy s průmyslem formou vědeckého a technologického parku, na jejichž přípravě začalo 
ČVUT pracovat. 
Správní rada ČVUT na zasedání v lednu 2006 schválila vznik první spin-off firmy ve vazbě na 
ČVUT. 
 

f) Technologické a inovační centrum ČVUT 
TIC napomáhá transferu technologií a přispívá ke vzniku a rozvoji technologicky orientovaných 
firem, zejména v oblasti strojírenství, elektrotechniky a stavebnictví. Součástí Centra je Paten-
tové středisko se znaleckým oprávněním pro problematiku průmyslového vlastnictví. V roce 
2005 byla zahájena restrukturalizace TIC směřující k jeho větší aktivitě. 
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3. V oblasti zahraničních styků se ČVUT orientovalo především na internacionalizaci školy a in-

tenzifikaci zahraničních kontaktů, což ovlivňuje činnost v oblasti vzdělávací, vědecké a výzkum-
né práce, tvůrčí aktivity a ve službách. 
 

a) Zahraniční studenti 
Opatření posilující aktivní nábor a vytvoření optimálních podmínek pro zvýšení počtu zahra-
ničních studentů (graf 9.4.10). 

 
Graf 9.4.10: Vývoj počtu zahraničních studentů na ČVUT v letech 1990–2005 
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b) Programy Socrates/Erasmus a další výměnné programy 
Do konce roku 2005 vyjelo v rámci programů Socrates/Erasmus a Leonardo da Vinci již více než 
2 000 studentů a 180 učitelů. Počet zahraničních studentů přijatých na ČVUT v akademic-kém 
roce 2004/05 tvoří téměř 20 % studentů, kteří přijíždějí v rámci tohoto programu studovat do 
České republiky. ČVUT vstoupilo v roce 2005 do programu Erasmus Mundus (projektem 
Spacemaster - FEL ČVUT) a intenzivně se zapojilo do nově formulovaného programu 
TEMPUS. ČVUT je od roku 2002 členem programu ATHENS (Advanced Technology Higher 
Education Network/Socrates). 
Výrazně se také rozvíjely vztahy a výměna studentů v rámci bilaterálních dohod, které se kromě 
spolupráce s univerzitami v USA, Rusku, Kanadě a Mexiku zaměřily především na univerzity 
z Číny, Taiwanu, Vietnamu, Brazílie, Argentiny, Kostariky a Peru. V letech 2004–2005 byla po-
depsána smluvní ujednání s 30 univerzitami z celého světa. 

 
c) International Student Club 

ISC vznikl v roce 1999 a ČVUT jeho aktivity soustavně podporuje a sleduje. V roce 2004 obdr-
žel ISC od Národní agentury programu SOCRATES a MŠMT ČR Evropskou jazykovou cenu 
LABEL 2004 za projekt ISC Language Courses a cenu za nejlepší klub v Erasmus Student 
Network. 

 
4. Činnost v oblasti vnějších vztahů byla zaměřena na vnější marketing s cílem vytvářet pozitivní 

obraz ČVUT u odborné a laické veřejnosti jako univerzity zvýšit zájem o studium na ČVUT.  
 

a) Komunikace s veřejností a médii 
ČVUT se každoročně zúčastňovalo veletrhu pomaturitního vzdělání Gaudeamus; pravidelně byl 
organizován seminář o studiu na ČVUT a perspektivách absolventů ČVUT na trhu práce. V roce 
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2005 byla připravena anketa informovanosti středoškoláků o ČVUT v maturitních ročnících 
středních škol.  

 
b) Spolupráce se státními institucemi a organizacemi 

Byla navázána spolupráce s městskou částí Praha 6, městem Kladno, Asociací malých debrujárů 
ČR, Velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR a řadou dalších organizací a vysokých škol. 

 
c) Vnitřní marketing 

Utváření kladného vztahu zaměstnanců k ČVUT, posilování pocitu sounáležitosti pracovníků se 
školou, získávání absolventů doktorského studia pro další práci na škole. Byla uspořádána řada 
významných společenských akcí, koncertů a tradičních pravidelných společenských setkání. 

 
5. Oblast rozvoje ČVUT se zaměřila na strategii rozvoje struktury ČVUT, vytváření podmínek pro 

posílení integrity a spolupráce v rámci součástí ČVUT, opatření pro zlepšení věkové a kvalifi-
kační struktury akademických pracovníků. Významná byla koordinace využívání zdrojů z rozvo-
jových programů MŠMT, Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ), fondů MŠMT v rámci ukaza-
tele F, evropských strukturálních fondů i vnitřní zdroje ČVUT (IGS ČVUT, Fond celoškolských 
aktivit). Důležitou oblastí rozvoje bylo budování informačních a komunikačních technologií 
(vytváření manažerského informačního systému ČVUT v Praze, počítačových sítí, knihovnicko-
informačních služeb, elektronického vzdělávání). 

 
a) Evaluace ČVUT 

Impulsem pro strategii rozvoje byly podněty vyplývající z procesu samoevaluace ČVUT a z hod-
nocení univerzity týmem expertů Asociace evropských univerzit (EUA) v roce 2004, které na 
základě podrobné analýzy činností ČVUT ve všech oblastech definovalo doporučení v rámci me-
zinárodních kritérií. 

 
b) Generel ČVUT 

Generel ČVUT byl dokončen v prosinci 2005. Generel navázal na projekt rozvoje a obnovy 
materiálně technické základny ČVUT (program 233 320) a řeší v časových horizontech let 2010 
a 2020 strategii rozvoje struktury a integrity ČVUT a zásady rozvoje fakult a součástí v oblasti 
vzdělávací, výzkumné a vývojové a v dalších činnostech s ohledem na existující a rozvojové 
kapacity jednotlivých areálů a objektů ČVUT. 

 
c) Rozvoj struktury ČVUT 

Transformace Ústavu biomedicínského inženýrství na Fakultu biomedicínského inženýrství (od 
akad. roku 2005/06), analýzy potřebné pro vznik nových fakult ČVUT zaměřených na společen-
ské, ekonomické a humanitní vědy a na problematiku přírodních a aplikovaných věd (Fakulta 
komerčního inženýrství, Fakulta přírodních a aplikovaných věd – pracovní názvy). 

 
d) Rozvojové programy MŠMT, FRVŠ, Strukturální fondy EU 

Od roku 2000 do roku 2005 došlo k více než 10násobnému navýšení finančních zdrojů z rozvo-
jových programů MŠMT a více než dvojnásobnému zvýšení finanční podpory z projektů FRVŠ 
(grafy 9.4.11 a 12). Podporu ve výši téměř 160 mil. Kč získalo ze strukturálních fondů EU 21 
projektů, které byly připraveny na ČVUT. 
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9. Hodnocení činnosti univerzity 

Graf 9.4.11: Finanční dotace v rámci rozvojových programů MŠMT v období 2001–2005 
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Graf 9.4.12: Finanční dotace v rámci projektů FRVŠ v období 2000–2006 
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e) Kvalifikační růst 

V průběhu období 2000–2005 byla několikrát upravena Metodika pro habilitační a jmenovací 
řízení na ČVUT v Praze s cílem zkvalitnit tato řízení a umožnit i mladším pracovníkům do-
sáhnout kvalifikaci docenta a profesora. Zatímco např. v roce 2001 činil průměrný věk nově jme-
novaných docentů 50,2 let, v roce 2005 se průměrný věk nově jmenovaných docentů snížil na 45 
roků (graf 9.4.13). 
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9. Hodnocení činnosti univerzity  

Graf 9.4.13: Nově jmenovaní profesoři a docenti  na ČVUT v Praze v období 2000–2005 
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f) Počet studentů na učitele 

Celkový počet studentů na 1 učitele se pohyboval v celém období kolem cca 16 studentů (graf 
9.4.14). Podle výzkumu projektu TN EUCEET je na vysokých technických školách v Evropě 
tento ukazatel v rozmezí 12–13 studentů na učitele. K posílení vědecko-výzkumné činnosti na 
ČVUT by bylo žádoucí tento ukazatel přiblížit evropské úrovni opatřeními v počtu akademic-
kých pracovníků. 

 
Graf 9.4.14: Vývoj počtu studentů na učitele na ČVUT v Praze v období 2000–2005 
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g) Informační systém ČVUT 

IS pokrývá studijní problematiku, ekonomickou oblast včetně personalistiky a mezd, základní 
činnosti v oblasti vědy, výzkumu a zahraničních styků a částečně další aplikace podporující 
administrativu univerzity. Systém je budován jako jednotný celouniverzitní systém, provozovaný 
a spravovaný z jednoho místa. Např. komponentu FIS (finanční informační systém) v roce 2000 
využívalo 250 aktivních uživatelů a v roce 2005 již 831 uživatelů + nezjistitelný počet uživatelů 
v kategorii řešitel; komponentu Studium (KOS) využívalo 80 uživatelů, k 1. 1. 2006 pak 23 000 
uživatelů. 
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9. Hodnocení činnosti univerzity 

h) Knihovní fondy ČVUT 
í kolem 500 tisíc knihovních jednotek. Za období 2000–2005 bylo po-

 
. V oblasti investiční výstavby byla prosazována jednotná koncepce reprodukce majetku a zabez-

 
) Finanční prostředky vložené do reprodukce a modernizace majetku ČVUT 

ly od roku 2000 

 
ční prostředky na reprodukci a modernizaci majetku ČVUT v období 2000–2005 

Knihovny ČVUT obsahuj
řízeno více než 52 tisíc nových knihovních jednotek knižní literatury, učebních textů, vázaných 
časopisů a dalších typů dokumentů.  

6
pečení dalšího rozvoje materiálně - technické základny ČVUT. V současnosti ČVUT vlastní více 
než 120 objektů. Prostředky vložené do reprodukce a modernizace majetku jsou čerpány ze dvou 
zdrojů - prvním zdrojem je Program rozvoje materiálně-technické základny MŠMT (program 
233 320), druhý zdroj tvoří vlastní prostředky ČVUT.  

a
Finanční prostředky vložené do reprodukce a modernizace majetku ČVUT vzrost
do roku 2005 více než čtyřikrát (graf 9.4.15). 

Graf 9.4.15: Finan
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Pozn.: SD – státní dotace 

 
 
) Za nejvýznamnější akce související s vytvořením prostorových předpokladů pro rozvoj ČVUT je 

 

   VD – vlastní zdroje

b
možné považovat realizaci záměru dostavby Vítězného náměstí, přípravu a zahájení činností 
souvisejících s výstavbou Nové budovy ČVUT v Dejvicích, rekonstrukci a revitalizaci areálu 
Karlovo náměstí, modernizaci a rekonstrukci studentských kolejí na Strahově, v Podolí, v Zikově 
ulici a v ulici Terronská. 
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9.5 Závěry hodnocení pro další období 
 na období 2000–2005 a dalších aktivit 

v t

1. Oblast vzdělávací činnosti 
solventů bakalářského a magisterského studia; 

vých studijních pro-

• u strukturovaného studia na ČVUT a rozvíjení spolupráce fakult a pracovišť 

• , posilování samostatné práce studentů, využívání moder-

• dentů; 

 studia realizovaného v těsné návaznosti na 

• ndů; 
 hodnocení doktorandů. 

 
. Oblast péče o studenty a absolventy 

ých orgánech ČVUT; 
 a pro jejich kulturní a sportovní 

• í a rozšiřování počítačové sítě ČVUT a přístupu k informačním zdrojům; 

 
. Oblast vědecké, výzkumné a vývojové činnosti 

, včetně nárůstu finančních prostředků na vý-

• h a výzkumných center na interdisciplinární bázi; 
) k posilování integrace 

• amných výsledků v ob-

• o inkubátoru ČVUT a příprava založení vědeckého a technologic-

• jící vznik spin-off firem; 

 
. Oblast zahraničních styků 

spolupráce a spoluúčasti pracovníků ČVUT výzkumných týmů na 
výzkumných a vzdělávacích mezinárodních projektech a programech; 

Na základě vyhodnocení Dlouhodobého záměru ČVUT
omto období a v souladu s Dlouhodobým záměrem na období 2006–2010 zaměří ČVUT svoji 

činnost a rozvoj na tyto oblasti: 
 

• zvýšení kvality a počtu ab
• zkvalitnění náboru uchazečů o studium a přijímacího řízení, nabídka no

gramů a oborů; 
stabilizace systém
ČVUT pro zvyšování horizontální prostupnosti studia na ČVUT, vytváření individuálních stu-
dijních plánů pro nadané studenty; 
kvalitativní změny v systému výuky
ních výukových metod, projektově orientované výuky a informačních systémů, postupné sni-
žování kontaktních hodin a povyšování úlohy a významu konzultací; 
rozpracování a zavedení účinných opatření ke snížení propadovosti stu

• rozvoj systému kontroly studia a kvality výuky; 
• zvýšení kvality a počtu absolventů doktorského

vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost; 
výběr a motivace vhodných školitelů doktora

• kontrola a analýza doktorského studia a pravidelné

2
• posílení pozice studentů ve významn
• zlepšování podmínek pro ubytování a stravovaní studentů

aktivity; 
zlepšován

• posílení významu a úlohy vysokoškolského sportu na ČVUT; 
• posílení kontaktů a spolupráce s absolventy ČVUT. 

3
• posílení výzkumné a tvůrčí činnosti na ČVUT

zkumnou činnost; 
zakládání vědeckýc

• využívání výzkumných záměrů, center a grantů (včetně IGS ČVUT
výzkumné činnosti na ČVUT a ke spolupráci s externími institucemi; 
podpora a motivace vědeckých týmů a pracovníků, dosahujících význ
lasti výzkumu a vývoje; 
rozvoj činnosti Vědeckéh
kého parku při ČVUT; 
rozvoj systému podporu

• podpora vydávání patentů a užitných vzorů. 

4
• prohloubení mezinárodní 
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9. Hodnocení činnosti univerzity 

• získávání významných zahraničních odborníků a profesorů pro působení na ČVUT; 
podpora mobility pracovníků a studentů ČVUT; • 

dentů na 

• ní spolupráce se zahraničními univerzitami v oblasti studijních programů pro získá-
 diplomů (Double degree); 

 
5. Ob

• pokračovat v procesu mezinárodní evaluace a akreditace ČVUT a využívat jejich závěry pro 
činnosti na ČVUT a pro rozvoj jeho struktury a posilování 

• 
onomických, manažerských, humanitních a společenských oborů; 

• ospodářské struktury ČVUT, prohloube-

 
6. Ob

• ěřit na vytváření pozitivního obrazu a propagace ČVUT u odborné a la-
o prestižní univerzity, aktivně ovlivňovat studenty středních škol a jejich 

• 
ů se školou, získávání absolventů doktorského studia pro další 

 
7. Ob činnosti 

• optimalizace využití prostor v jednotlivých objektech na základě zpracovaných generelů a ob-
ých areálů a objektů; 

• ktů realizovat v krátké době následující akce: 

lty stavební v Dejvicích; 

 potřeby ČVUT po ukončení pronájmu ČSA; 

•  
ch, včetně výstavby akademického a ko-

 

• aktivní nábor a vytváření optimálních podmínek pro zvýšení počtu zahraničních stu
ČVUT; 

• rozšíření výuky v angličtině a zvýšení její kvality; 
rozšiřová
vání společných diplomů (Joint degree) a dvojitých

last integrity a struktury ČVUT 

zlepšování vzdělávací a výzkumné 
integrity ČVUT; 
vytváření podmínek pro rozšiřování spektra oborů na ČVUT o problematiku přírodních a apli-
kovaných věd, ek

• využívat Generel ČVUT pro zlepšování prostorové situace stávajících fakult a součástí ČVUT 
a připravovaných nových fakult a pracovišť ČVUT; 

• dokončení a zprovoznění jednotného manažerského informačního systému ČVUT; 
postupná realizace nové organizační, ekonomické a h
ní spolupráce řídících složek fakult a ČVUT. 

last marketingu 
 vnější marketing zam
ické veřejnosti jak
zájem o studium na ČVUT; 
vnitřní marketing zaměřit na utváření kladného vztahu zaměstnanců k ČVUT, posilování po-
citu sounáležitosti pracovník
práci na škole. 

last investiční 

jemových studií jednotliv
• příprava pro získání nových objektů k rozšíření výukových ploch; 

na základě vyhodnocení technického stavu obje
- celková rekonstrukce Studentského domu; 
- dokončení rekonstrukce fasádního pláště monobloku Dejvice; 
- rekonstrukce fasádního pláště objektů Faku
- celková rekonstrukce objektu v Horské ulici; 
- rekonstrukce objektu v Kladně – Kročehlavech; 
- transformace objektu v Masarykově koleji pro
- revitalizace objektu na pozemku ve Střešovicích. 
pokračovat v přípravě výstavby Nové budovy ČVUT v Dejvicích, půdní vestavby na objektu
E na Karlově náměstí, dostavby areálu v Dejvicí
merčního centra na Vítězném náměstí. Ze zpracovaných studií vyplývá možnost dostavby 
Studentského domu a celkové přestavby ploch, na kterých jsou v současné době umístěny ha-
lové laboratoře a Technická menza. V rámci revitalizace Karlova náměstí pokračovat v pří-
pravě modernizace objektů A a B a revitalizace dvorních traktů areálu Karlovo náměstí a vy-
budování nové trafostanice včetně záložního zdroje. 
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10. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání  

10.
10.1  Přímá mezinárodní spolupráce ČVUT 
Uvádíme přehled nových dvoustranných smluv uzavřených v roce 2005 na úrovni ČVUT. 
 

 stát škola 

  Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání  

 
Brazílie Universidade de Sao Paulo

 
Francie  
France Ecole Centrale Paris  

 
Indie 
India Bangalore University

 
Mexiko 
Mexico University of Tec Milenio, Monterrey

 
Peru Universidad Nacional de Ingenieria

 
Rusko 
Russia 

Moskevskij gosudarstvennyj techničeskij universitet 
Obninsk State TU for Nuclear Power Engineering 
Omskij gosudarstvennyj universitet putej soobščenija

 
Spojené státy 
United States 

University of Texas at El Paso 
Uni of California, Center for Energy Sciences and 
Advance Technology Research

 
Tunisko 
Tunis 

Université de Monastir 
Université de Sfax 
Université de Tunis El Manar

 
Vietnam Thai Nguyen University of Technology

 
Další desítky smluv o spolupráci byly v loňském roce uzavřeny fakultami a ústavy školy. 
 
 
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 akademickém roce 2005/06 vyjede cekem 360 studentů 
a přijede 368 studentů. Pro akademický rok jsou uzavřeny smlouvy s více než 180 partnery s mož-
ností výjezdu pro více než 600 studentů. Vzhledem ke skutečnému zájmu studentů neuvažujeme 
s výrazným zvyšováním našich finančních požadavků na MŠMT ČR. Po snížení finančního pří-
spěvku MŠMT ČR a EU na průměrných 350 EUR/student/měsíc rozhodla vedení školy a fakult při-
spět z účelově vyčleněných prostředků školy a ze stipendijních fondů fakult stipendiem po 800 
Kč/student/měsíc. Fakulta stavební přispívá částkou 2 400 Kč/student/měsíc. S touto finanční po-
mocí se uvažuje i pro další období. Nadále trvá malý zájem o výjezdy učitelů, kterých za rok 2005 
vyjelo pouze 30. 
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Graf 10.2.1: Přehled vyjíždějících a přijíždějících studentů v programu SOCRATES/ERASMUS 
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V programu Socrates/Erasmus je pa á počet přijíždějících a od-

jíždějících studentů  1 nto poměr  školám v Evropě. 
Zkušenosti našich student  ze zahra

http://web.cvut.cz/ctu/international/w
Program ATHENS se již stal součás ničí. Oproti 

loňské zprávě se do programu, který je
ly, Royal Institute of T ock lsko. Pro vel-
ký zájem učitelů ČV na estr. Byly to: 
Dr. Hykšová “Game Theory”, prof. Noži
“Elastic and Inelastic A f Hete  prof. Ripka “Sensor”. Poslední 2 kur-
zy byly v listopadu 2005 vyměněny gement and Economics of the 
Enterprise” a prof. Dršku “Concept of je o výjezdech a příjezdech stu-
dentů jsou uvedeny v grafu. Jako v roc  Komerční banky ve vý-
ši 100 tis. Kč a navíc stipendia firmy Skanska ve výši 60 000 K řijelo na krátkodobé 
kurzy na ČVUT 185 studentů a odcestovalo 120 studentů. 

raf 10.2.2: Přehled vyjíždějících a přijíždějících studentů v programu ATHENS 
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10. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání  

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

Na podporu mobility studentů v rámci dvoustranných dohod o spolupráci byly získány z MŠMT 
finanční prostředky ve výši 4 770 000 Kč. Ty byly přednostně využity na podporu studia studentů 
ČVUT v USA, Rusku, Mexiku, Indonésii a Kanadě, tedy mimo oblast EU a na stipendia pro stu-
denty z Ruska. Pro řadu ostatních byla získána stipendia od přijímajících institucí. 

K zajištění větší informovanosti o aktivitách EU, zvýšení prestiže školy i v zájmu většího zapo-
jení školy do mezinárodních nevládních institucích zvyšujeme naši pravidelnou aktivní účast na 
zasedáních vybraných mezinárodních nevládních organizací, především CESAER, EUA, SEFI 
apod. Ve funkci člena Board of Directors sdružení CESAER pokračuje prof. Miroslav Vlček, pro-
rektor ČVUT.  

International Student 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 tako-
výchto kurzů. V roce 2005 byly tyto kurzy rozšířeny o akce Cafe Lingea (pravidelná setkání stu-
dentů hovořících při setkání pouze vybraným jazykem) a Tandem (výuka cizího jazyka a češtiny ve 
dvojicích). 

evrop-
pod.). Prvního 

cia pro společný 
ma

 v roce 2004 stalo členem sdružení více 
než 40 významných evropských technických škol T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe), 

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

 

Po našem vstupu do Evropské unie se před námi otevírají další možnosti. Především to je mož-
nost účasti v programech EU se zeměmi 3. světa (Erasmus Mundus) a další programy s ne
skými státy a oblastmi (USA, Kanada, Jižní Amerika, Jihovýchodní Asie, Afrika a
významného úspěchu dosáhla katedra řídící techniky FEL, která je členem konsor

gisterský studijní programu SPACEMASTER, zahrnujícího informatiku a kosmický výzkum 
a technologie. Program SPACEMASTER je jedním z mála projektů, ve kterých spolupracují české 
VŠ. 

Fakulta strojní ČVUT spolu s ENSIETA Brest (Francie) a HAN Arnhem (Nizozemí) vytvořily 
v roce 2005 společný magisterský program „Automotive Engineering“ s cílem získání dvojích dip-
lomů. Na FS studují 2. rokem již 2 studenti z ENSTA Paříž, rovněž za účelem získání dvojího 
titulu. 

Za stejným cílem spolupracuje Fakulta stavební ČVUT s universitou Cranfield (Silsoe, UK) 
v oborech Inženýrství životního prostředí, Geodézie a kartografie a Ekonomika a management. 

Dále je to přistoupení na aktivity západoevropských zemí v nadstavbových studijních progra-
mech, např. Double degrees, Joint degrees apod. ČVUT se

které usiluje o prohloubení studijních programů vedoucích k Double degree.  

Socrates Socrates Program Leonardo Erasmus Comenius  Grundtvig Lingua Minerva 

Počet projektů 2     1 
Počet vyslaných studentů 555     8 
Počet přijatých studentů 376     1 
Počet vyslaných ak. prac. 30     2 
Počet přijatých ak. prac. 29     1 

Dotace (v tis. Kč) 17 724     215 
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Tab. 10.2.2: Ostatní programy 

Program Ceepus Aktion Ostatní/ATHENS 

Počet projektů 5 2 78/1 
Počet vyslaných studentů 25 8 119/110 
Počet přijatých studentů 19 5 42/185 
Počet vyslaných akademických pracovníků 45 4 158 
Počet přijatých akademických pracovníků 34 3 128 

Dotace (v tis. Kč) 718  253 

 
 
Tab. 10.2.3: Další studijní pobyty v zahraničí 

Přímá meziuniverzitní 
spolupráce/z toho Rozvojové programy 

Program Vládní stipendia 
v Evropě/z toho mimo Evropu 

RP /z toho RP 

Počet vyslaných studentů 9 81/30 101/78 

Počet přijatých studentů 89 116/28 112/67 

Počet vyslaných akademických pracovníků 6 105 11/0 

Počet přijatých akademických pracovníků 4 38 12/0 

 
 
Tab. 10.2.4: Výjezdy pracovníků ČVUT a příjezdy zahraničních pracovníků 

Fakulta, součást Výjezdy Příjezdy 

Stavební 818 822 
Strojní 460 263 
Elektrotechnická 848 462 
Jaderná a fyzikálně inženýrská 456 142 
Architektury 70 23 
Do avní 238 pr 25 
Rektorát 125 104 
Ostatní so 41 21 učásti 

Celkem 1 863 056 2 
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Graf 10.2.4.1: Výjezdy akademických pracovníků 
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Graf 10.2.4.2: Příjezdy akademických pracovníků 
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ý rozsah mezinárodních aktivit školy, fakult i součástí se opět pod  v roce 2005 roz-
ště mezinárodní spolupráce bylo ve výjezdech do zahraničí – účast hraničních vědec-

gických akcích, práce ve výborech těchto akcí, cesty v rám rogramů Evropské 
sty v rámci členství v řadě mezinárodních nevládních institucí a jejich výborech, přednáško-

říprava nových publikací a nových spoluprací, výstavy, letní školy, 
pobyty a doprovod studentů na exkurze. 

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 před-
náškových pobytů. 

 
 

10.3  Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků 
Zájem studentů a doktorandů o mobility narůstá, v posledních letech ale už pomaleji. To zřejmě 

souvisí s přechodem na dvoustupňový systém studia, který s sebou přináší určité problémy. V roce 

 
Značn ařilo

šířit. Těži na za
kých a pedago ci p
unie, ce
vé pobyty, p krátkodobé studijní 
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2004/05 došlo k nárůst u akademickému roku 
o necelých 6 %. Studenti zřejmě více dávají přednost pobytům v délce celého akademického roku 
oproti pobytům jednosemestrálním. Zvyšuje se zájem o neanglicky vyučující země, zájem o země 
s výukou v angličtině ovšem neklesá.  

U mobility učitelů za účelem výuky je stav konstantní – vyjíždějí zhruba ve stejném počtu na 
stejné partnerské univerzity. Délka pobytu je tradiční – s převahou 1 týdne. Cílové země se v pod-
statě nemění – z nových zemí EU je zájem pouze o výměnu se Slovenskem. Pokud se týká výjezdů 
v rámci vědeckých projektů, účasti na konferencích a jiných odborných akcích v zahraničí apod., 
pozorujeme spíše opačný trend. 

ČVUT v Praze v současné době nepředpokládá podstatné zvýšení počtu vyjíždějících studentů 
ve srovnání s právě ukončeným akademickým rokem. Po vyřešení problémů, které přináší přechod 
na strukturované studium, by zase mohlo dojít ke zvyšování počtu vyjíždějících studentů. Roste 
počet studentů doktorské formy studia, kteří by rádi vyjeli do zahraničí – zřejmě také v souvislosti 
s tím, že některé fakulty požadují po doktorandech, aby v rámci svého studia strávili nějakou dobu 
na zahraniční univerzitě.  

V souladu s programem internacionalizace výuky na ČVUT je mobilita učitelů považována za 
prioritu, především s ohledem na možnost získán zahraničních zkušeností a na nutnost rozšiřování 
výuky v cizích jazycích šak neodpovídá nárůst 
cest, především nových a mladých učitelů. 

Domníváme se, že zastavení nárůstu mobilit studentů souvisí s přechodem na strukturovaný sys-
tém studia. Studenti současného pětiletého inženýrského studia mají obavy, že pokud jim celé obdo-
bí studia v zahraničí nebude plně uznáno, studium se jim prodlouží, budou muset pokračovat na 
bakalářském stupni strukturovaného studia, kde po nich budou požadovány jiné předměty, než do-
sud studovali, a budou mít problém i s dokončením tohoto studia.  

V bakalářském stupni studia u většiny fakult jsou v 1.–2. ročníku studia předměty společné pro 
všechny obory, od 3. ročníku dochází k rozdělení studentů dle jednotlivých oborů. Zájemci o výjezd 
z 2. ročníku ještě nemají vybranou specializaci a nemají jistotu, který obor budou dále studovat, 
nemohou si tedy zodpovědně ani vybrat předměty, které by chtěli v zahraničí studovat tak, aby jim 
byly plně uznány. Pokud by chtěli vyjet po 4. ročníku, musí podat přihlášku na začátku 4. ročníku, 
a vyjet vlastně až v magisterském stupni studia. Mezitím musí zdárně ukončit bakalářskou etapu. 
Pro výjezdy je tedy optimální pouze výjezd ve 3. ročníku studia, kdy si může student zapsat před-
měty ze 3. a 4. ročníku a má největší naději na jejich uznání. 

Na uvedené skutečnosti už je na některých fakultách upozorňováno a domníváme se, že bude 
nutné tyto problémy postupně řešit. 

u počtu zúčastněných studentů proti předchozím

í 
. Výuka v angličtině se neustále rozšiřuje, tomu v

Někteří studenti se zmiňují o problémech s uznáváním předmětů – u některých oborů může být 
problematické, že předmět je někdy uznán za nižší počet kreditů, než kolik jich uděluje partnerská 
škola, problémy mohou být i s návazností předmětů na obou školách. Studenti si stěžují i na nedo-
statečnou informovanost o studijních programech partnerských univerzit, nevyhovující internetové 
stránky některých univerzit, jejich špatnou aktualizaci. 
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11. Činnost fakult a dalších součástí 
11.1 Fakulta stavební 
11.1.1 Rozvoj v roce 2005 

V oblasti rozvoje se fakulta řídila zásadami svého aktualizovaného dlouhodobého záměru, zámě-
ru ČVUT a záměru MŠMT pro rok 2005. V tomto roce ukončili již studenti nově akreditovaných 
bakalářských programů druhý ročník a fakulta pokračovala v upřesňování koncepce a v realizaci 
nově strukturovaného studia. Fakulta zajistila bezproblémově a v souladu s předpoklady první při-
hlašování do bakalářských oborů na jednotlivých programech pro třetí ročníky. Na podporu souvi-
sejících aktivit byla na fakultě řešena řada projektů v rámci rozvojových programů MŠMT. V ob-
lasti investiční, inovace pedagogické činnosti a rozvoje tvůrčí činnosti studentů dosáhla fakulta 
zatím největšího počtu přijatých projektů FRVŠ. V roce 2005 to bylo více než 40 projektů. Rovněž 
zapojování studentů do nejrůznějších vědecko-výzkumných aktivit fakulty má stále rostoucí 
tendenci.  

V oblasti vědecko-výzkumné lze konstatovat, že fakulta dosahuje relativně dobré úspěšnosti i ve 
výběrových řízeních grantových agentur. Výstupy grantových úkolů byly přitom velmi dobře hod-
noceny. V roce 2005 bylo na fakultě zahájeno řešení pěti nových výzkumných záměrů na léta 2005 
až 2011, stejně tak byla otevřena činnost výzkumného centra CIDEAS (Centrum integrovaného 
navrhování progresivních stavebních konstrukcí). Za pozitivní lze považovat i v uplynulém roce 
stále větší zapojování studentů magisterského a doktorského studia do řešitelských týmů a trvalé 
zvyšování úspěšnosti dokončení v doktorském studiu.  

Hlavní pozornost v oblasti stavebních činností byla věnována prvnímu roku realizace projektu 
požárního zabezpečení všech budov. Spolu s řešením této závažné problematiky se budou rozšiřo-
vat a zdokonalovat i bezpečnostní opatření k ochraně osob a majetku.  

V současné době se připravuje studenty a zaměstnanci velmi očekávané rozšíření a zkvalitnění 
prostorů pro občerstvení na fakultě. Výhledově se fakulta připravuje na rekonstrukci opláštění bu-
dov. Stávající opláštění je již na hranici životnosti a nevyhovuje současným požadavkům na tepelné 
izolace budov. Na konci roku byla dokončena instalace fotovoltaické stěny na budově B v areálu 
Dejvice. 

V personální oblasti je možno konstatovat, že v roce 2005 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 2005 Fakulta stavební zajišťovala výuku  

• v bakalářských studijních programech Civil Engineering, Stavební inženýrství (ve studij-
ních oborech Konstrukce pozemních staveb, Konstrukce a dopravní stavby, Materiálové inže-
nýrství, Vodní hospodářství a vodní stavby, Inženýrství životního prostředí, Management 
a ekonomika ve stavebnictví, Informační systémy), Architektura a stavitelství a Geodézie 
a kartografie, 

• v magisterských studijních programech Stavební inženýrství (ve studijních oborech Pozemní 
stavby a konstrukce, Konstrukce a dopravní stavby, Konstrukce a materiál, Vodní hospodář-
ství a vodní stavby, Inženýrství životního prostředí, Podnikání a řízení ve stavebnictví, Mana-
gement a ekonomika, Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě), Pozemní 
stavby a architektura a Geodézie a kartografie, 
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• v navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství (ve studijních oborech 
Inženýrství životního prostředí, Vodní hospodářství a vodní stavby a Management a ekono-
mika), 

• v doktorských studijních programech Stavební inženýrství (ve studijních oborech Aplikova-
ná krajinná ekologie, Pozemní stavby, Konstrukce a dopravní stavby, Vodní hospodářství 
a vodní stavby, Ekonomika a řízení stavebnictví, Systémové inženýrství ve stavebnictví a in-
vestiční výstavbě, Fyzikální a materiálové inženýrství, Matematika ve stavebním inženýrství) 
a Geodézie a kartografie. 

Fakulta rovněž uskutečňuje výuku magisterského studijního oboru Pozemní stavby a konstrukce 
v jazyce anglickém. Tento program navštěvovalo 10 zahraničních studentů a 167 stážistů (na zákla-
dě mezinárodních dohod fakulty a školy se zahraničními univerzitami). 

V bakalářských a magisterských studijních programech probíhá výuka výhradně v prezenční for-
mě, v doktorských studijních programech probíhá výuka v prezenční a kombinované formě.  

V rámci mezivládních dohod bylo pro akademický rok 2005/06 zapsáno do studijních programů 
191 zahraničních studentů.  

V akademickém roce 2005/06 studuje tedy na fakultě celkem 6 484 studentů, z toho studentů 
magisterského studia je 2 315, studentů bakalářského studia je 3 522 a studentů doktorského studia 
je celkem 647. Ke dni 31. 10. 2005 mělo studium přerušeno 45 doktorandů, celkem 131 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 o 1 144 studentů, ve srovnání s minulým akademic-
kým rokem je nárůst o 38 studentů. Tento trend je zřejmě ovlivněn zájmem o studium zavedených 
oborů a dobrým uplatněním absolventů na trhu práce. 

V roce 2005 absolvovalo studium 703 studentů magisterského a 45 studentů doktorského studia. 
Ke studiu se v akademickém roce 2005/06 přihlásilo 3 165 uchazečů, k přijímacím zkouškám se do-
stavilo 2 572 zájemců. Vybraná skupina studentů (s vyznamenáním) nemusela absolvovat přijímací 
zkoušky z matematiky a fyziky. Přijato bylo celkem 1 978 uchazečů. Do zimního semestru 2005/06 
se zapsalo celkově 1 450 studentů. 

V roce 2005 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 SVOČ studentů stavebních fakult, doktorandi se zúčastnili vědecké konference uskutečněné pod 
názvem Juniorstav 2005.  

V doktorském studiu byla v roce 2005 vyplacena stipendia ze státní dotace v celkové výši 
22 730 700 Kč (zahrnuto pouze státní stipendium v měsících 1–12/2005). Mimořádné stipendium 
v celkové výši 2 321 300 Kč bylo vyplaceno 172 nejlépe hodnoceným doktorandům. Stipendium 
Domu zahraničních služeb ve výši 76 500 Kč bylo vyplaceno jednomu zahraničnímu doktorandovi. 
Děkan udělil 8 studentům doktorského studia mimořádné stipendium za vynikající výsledky v dok-
torském studiu v celkové výši 40 000 Kč. Stipendia z grantů byla doktorandům a aktivním studen-
tům inženýrského studia vyplacena ve výši 1 167 824 Kč. Odměny studentským vědeckým silám 
byly v roce 2005 vyplaceny v celkové výši 476 700 Kč.  

V roce 2005 absolvovalo úspěšně studium 45 studentů doktorského studia. 
 

11.1.3 Hlavní výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti  
Fakulta stavební začleňuje řadu studentů doktorského, magisterského i bakalářského studia do 

vědecké a výzkumné činnosti. Pro podporu rozvoje vědecko-výzkumné činnosti studentů uděluje 
stipendia a příspěvky ke stipendiu financované z grantů.  

Fakulta udělila v roce 2005 v rámci této podpory během devíti měsíců v průměru 75 student-
ským vědeckým silám měsíční odměny ve výši 700 Kč. 
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Tab. 11.1.3.1: Vyplacená státní stipendia a stipendia z grantů studentským vědeckým silám  

Rok 2005 Počet SVS Státní stipendia 
(Kč) 

Státní stipendia 
SVS celkem (Kč) 

Stipendia SVS 
z grantů (Kč) 

Leden  76 700 53 200  0 

Únor  77 709 54 600  0 

Březen  77 709 54 600  0 

Duben  77 709 54 600  4 000 

Květen  77 700 53 900  4 000 

Červen  77 700 53 900  4 000 

Červenec  0 0 0  0 

Srpen  0 0 0  0 

Září  0 0 0  4 000 

Říjen  71 700 49 700  9 950 

Listopad  73 700 51 100  16 200 

Prosinec  73 700 51 100  11 500 

Součet stipendií     476 700  53 650 

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

měrné výši 6 319 Kč. Celkový počet doktorandů pobírajících stipendium se pohyboval mezi 283 až 
311 (průměrně 300), minimální vyplácené stipendium bylo 4 700 Kč, maximální 8 900 Kč. Celkem 
172 nejlépe hodnocených prezenčních doktorandů získalo navíc v prosinci 2005 mimořádné stipen-
dium ve třech skupinách (7 000 Kč, 14 000 Kč a 21 000 Kč) podle výsledků hodnocení jejich 
studia.  

 
Tab. 11.1.3.2: Vyplacená státní stipendia a stipendia z grantů prezenčním doktorandům  

Rok 2005 Počet 
doktorandů

Státní stipendia 
celkem (Kč) 

Průměrné státní 
stipendium (Kč) 

Stipendia  
z grantů (Kč) 

Leden  299 1 918 500 6 416  0 

Únor  296 1 898 600 6 414  0 

Březen  311 1 990 400 6 400  50 500 

Duben  308 1 918 300 6 228  72 000 

Květen  308 1 919 300 6 231  24 000 

Červen 308 1 912 400 6 209  244 452 

Červenec 308 1 912 400 6 209  0 

Srpen 308 1 912 400 6 209  0 

Září  301 1 955 800 6 498  173 492 

Říjen  283 1 796 900 6 349  214 500 

Listopad  284 1 801 300 6 343  219 730 

Prosinec  283 1 794 400 6 341  115 500 
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Průměrný počet stipendií  
a celkové součty stipendií  300 1 894 225 6 319  1 114 174 

Mimořádná stipendia nejlepším 
doktorandům 172 2 321 300 13 496  -

 
Zahraničním doktorandům bylo do září 2005 vypláceno stipendium ve výši 6 000 Kč měsíčně, 

od října ve výši 7 500 Kč měsíčně.  
 

Tab. 11.1.3.3: Vyplacená stipendia zahraničním doktorandům  

Rok 2005  Zahraniční doktorandi Státní stipendium [Kč] 

Leden  1 6 000 

Únor 1 6 000 

Březen 1 6 000 

Duben 1 6 000 

Květen 1 6 000 

Červen 1 6 000 

Červenec 1 6 000 

Srpen 1 6 000 

Září 1 6 000 

Říjen 1 7 500 

Listopad 1 7 500 

Prosinec 1 7 500 

Součet vyplacených stipendií  76 500 

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

2005 celkem 1 341 odkazů na publikace pracovníků Fakulty stavební. Z toho je 24 knih, 7 vysoko-
školských učebnic, 18 skript, 22 sborníků, 19 výzkumných zpráv, 18 studií, 26 technických zpráv, 
65 kapitol v knihách, více jak 615 statí ve sbornících, 212 článků v časopisech a 4 recenze článků. 

Pracovníkům Fakulty stavební byly v roce 2005 uděleny dvě Felberovy medaile – (jedna zlatá 
a jedna stříbrná), jedna Medaile ČVUT a tři Šolínovy medaile.  

 
 

11.1.4 Zahraniční styky 
Průběžné aktivity a předchozí kooperace Fakulty stavební se zahraničními partnery vedly k uza-

vření několika dalších dohod o pedagogické a vědecko-výzkumné spolupráci. V současnosti tedy 
existuje celkem 102 bilaterálních smluv se školami a několika významnými vědeckými pracovišti 
(78 Socrates/Erasmus) téměř z 20 zemí světa. Větší měrou zde převažují smlouvy s německými, 
britskými a americkými univerzitami. Dále byly uzavřeny nové dohody s některými asijskými 
zeměmi a s Ruskou federací. V roce 2005 došlo k vypracování smluv, konkrétně se stavebními fa-
kultami v Itálii, Francii, Belgii, Slovensku, Maďarsku, Japonsku a Číně a renomovanými výzkum-
nými pracovišti v Itálii a Francii. Každoročně garanti smluv ověřují jejich reálnou platnost a případ-
ně dohodnou prodloužení doby jejich dalšího trvání. 
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Mobilitu studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků zajišťuje oddělení pro zahraniční styky ve 
spolupráci s koordinátory jednotlivých programů. V roce 2005 bylo připraveno a realizováno 818 
výjezdů zaměstnanců fakulty (15 % meziroční nárůst) a téměř 110 výjezdů studentů, a to do 42 ze-
mí. Tradičně byl nejvyšší počet výjezdů na Slovensko (227 osob) a do Německa (131 osob). Na 
druhou stranu bylo pak přijato celkem 342 zahraničních návštěvníků (pro všechny tyto hosty bylo 
zabezpečeno ubytování a pro 79 hostů i stravné). Vedení fakulty přijalo 5 delegací, mimo jiné 
z Vietnamu, Mongolska, Argentiny a Botswany. Výjezdy pracovníků fakulty byly v naprosto převa-
žující míře hrazeny ze získaných grantových prostředků. Objevila se reálná naděje získání nových 
studentů samoplátců, např. z Botswany. 

 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

výjezdy pracovníků 480 482 576 583 642 723 818 

přijetí hostů 281 303 265 396 321 356 342 

výjezdy studentů 
(SOCRATES) 

25 36 65 76 113 125 138 

 
Významnou aktivitou přispívající ke zvyšování prestiže fakulty v zahraničí je aktivní podíl na 

zajištění činnosti Asociace evropských stavebních fakult (AECEF), která vznikla na základě inicia-
tivy FSv v roce 1992. V současnosti sdružuje 44 stavebních fakult z 23 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. 

Stěžejní činností AECEF v roce 2005 bylo zabezpečení kontinuity projektu EUCEET (European 
Civil Enginering Education and Training), který je součástí programu SOCRATES/ERASMUS 
a uspořádání 5. sympozia AECEF „Civil Engineering in the Next Decade (ASCEND), které se 
konalo v červnu 2005 na Helsinky University of Technology. Činnost Asociace zahrnuje rovněž 
pravidelné vydávání informačního bulletinu (AECEF Newsletter). Podpora Asociace bude pro fa-
kultu jednou ze základních priorit i v příštím období. Další prioritou bude rovněž podpora výjezdů 
studentů v rámci velmi kvalitního programu mobilit prestižních evropských univerzit pod názvem 
ATHENS.  

Významné aktivity vyvíjí řada pedagogických pracovníků fakulty v rámci individuálního nebo 
kolektivního členství v mezinárodních nevládních organizacích. V roce 2005 bylo evidováno 21 
individuálních a 3 kolektivní členství v těchto zmíněných organizacích. V současné době má Fakul-
ta stavební v rámci programu ERASMUS uzavřeno 94 bilaterálních dohod (z toho Rakousko 5, 
Belgie 4, Německo 21, Dánsko 5, Španělsko 6, Francie 14, Řecko 2, Itálie 1, Holandsko 5, Portu-
galsko 8, Polsko 2, Švédsko 5, Finsko 2, Slovinsko 1, Slovensko 3, Turecko 1, Velká Británie 9). 
V rámci tohoto programu vyjelo 108 studentů, a to na 1–2 semestry, a na druhé straně přijelo v let-
ním semestru 04/05 69 studentů (z toho ERASMUS 52 studentů, ostatní – USA, Kanada, Rusko – 
17) a v zimním semestru 05/06 98 studentů (z toho 86 ERASMUS, 12 ostatní – USA, Kanada, 
Rusko). Aktivity „short teaching stay“ jsou zatím využívány pouze minimálně – vyjelo 5 učitelů, 
počet přijatých učitelů je stejný. I když se počet dohod poněkud zvýšil, je stále výrazný nedostatek 
míst, zvláště v anglicky mluvících zemích, a to zejména pro studijní obory A, C a částečně i pro 
ekonomické obory. Vysílání doktorandů na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS přináší 
další problémy vzhledem k nutnosti zajistit jejich vedení v průběhu studijního pobytu hostitelským 
pracovištěm. V roce 2005 byly připraveny a také realizovány výjezdy 108 studentů prezenčního stu-
dia a doktorandů, jak v rámci fakultních, tak rektorátních dohod. V rámci uzavřených bilaterálních 
dohod jsou v menší míře plánovány také krátkodobé pobyty učitelů. Tyto pobyty jsou však 
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využívány pouze v minimálním rozsahu s ohledem na nevýhodné finanční podmínky dané systé-
mem financování programu ERASMUS. Vzhledem k průběhu jednání vedení fakulty nebo někte-
rých samotných pedagogů s představiteli zahraničních univerzit lze předpokládat uzavření dalších 5 
- 6 smluv s partnerskými univerzitami nebo fakultními pracovišti (Argentina, Španělsko, Francie, 
Mexiko, Rusko, Mongolsko). Fakulta se podílí rovněž na aktivitách mezinárodní spolupráce s vý-
měnnými pobyty studentů v prestižních firmách prostřednictvím programu LEONARDO, dále pak 
v rámci programu CEEPUS, AKTION, ATHENS a KONTAKT. 
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11.2 Fakulta strojní 
11.2.1 Rozvoj v roce 2005 

Koncepce fakulty a její rozvojové programy vycházely z hlavních úkolů pro rok 2005, z aktuali-
zovaných dlouhodobých úkolů pro rok 2005, z aktualizovaných dlouhodobých záměrů Fakulty 
strojní ČVUT v Praze a MŠMT ČR. 

Hlavní prioritou zůstává zvyšování kvality pedagogické i výzkumné činnosti a důsledné propojo-
vání těchto dvou základních činností fakulty. Snahou je do činnosti fakulty zapojit všechny zaměst-
nance a dle možnosti 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 %) z grantů GA ČR, MPO, GA AV, strukturálních fondů a dalších poskyto-
vatelů i z grantů mezinárodních se zdůrazněním 6. RP EU. Diverzifikované financování je jedním 
ze základních trendů fakulty. 

Významným krokem byla akreditace studijního programu „Strojní inženýrství“ a „Strojírenství“ 
v angličtině a otevření (v říjnu 2005) dvouletého magisterského studia „Automotive Engineering“ 
zaměřeného na konstrukci a výrobu motorových vozidel, připravovaného ve spolupráci s fran-
couzskou vysokou školou ENSIETA z Brestu a nizozemskou vysokou školou HAN v Arnhemu. 

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 byl aktualizován střednědobý výhled per-
sonálního složení i odborné činnosti jednotlivých ústavů. Fakulta přechází na strukturované studi-
um. Předpokládáme, že možnost získání bakalářského diplomu umožní zvýšit kvalitu magisterského 
studia. V něm budou získávat diplomy jen opravdu kvalitní studenti. Fakulta se přednostně zaměřu-
je na magisterské a doktorské studium. Demografická křivka, počet strojních fakult v ČR, ukončení 
vojenské služby i obtížnost studia způsobují rostoucí obtíže se získáním nových studentů. Fakulta 
se snaží negativním vlivům čelit. Vedení fakulty ve spolupráci se studenty zvyšuje aktivity v propa-
gaci fakulty na středních školách. Spolupráce se středními školami byla rozšířena. Posílením těchto 
aktivit je i detašované pracoviště v Sezimově Ústí a příprava pracoviště v Chomutově. Fakulta při-
kládá 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 jihový-
chodní Asie i USA. Velmi cenná je aktivní účast pracovníků fakulty i studentů doktorského studia 
na mezinárodních konferencích. 

Trvalá pozornost je věnována personální politice, a to jednak s důrazem na garanci akreditace 
studijních programů a habilitačních a profesorských řízení, jednak na kontinuitu rozvoje, tj. nutnosti 
dostatku mladých personálních pracovníků. Klademe důraz a podporujeme habilitace a profesury 
mladších pracovníků z fakulty a pracovníků z praxe, některé z nich získáváme alespoň na částečné 
úvazky. Získávání mladých perspektivních pracovníků převážně z řad doktorandů napomáhá mož-
nosti jejich uplatnění ve výzkumných centrech a výzkumných záměrech. Atraktivní je pro ně zají-
mavá práce v dobře vybavených laboratořích (dostatečné investice do vybavení laboratoří jsou stále 
problémem) a kolegiální akademické prostředí. 

Fakulta intenzivně spolupracuje při tvorbě generelu ČVUT a řeší generel fakulty. Klade hlavní 
důraz na revitalizaci halových laboratoří v Dejvicích a objektů na Karlově náměstí. Zde je třeba 
připravit reálný harmonogram respektující potřeby výuky, VaV a jednotlivých pracovišť. Schválený 
je projekt na dokončení revitalizace objektu v Horské ulici. Problémem zůstávají finanční prostřed-
ky. Do budoucna je třeba pečlivě rozvažovat o využití dostupných prostředků na nutné údržby 
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(zvláště z pohledu bezpečnosti práce), rekonstrukce a vybavení laboratoří. Prostředky, které jsou 
k dispozici, nestačí ani na nejnutnější akce. 

Součástí života fakult 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 2005 zajišťovala Fakulta strojní 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, navazujícím magisterském studijním 
programu „Strojní inženýrství“ se standardní dobou studia 2 akademické roky a v doktorském stu-
dijním programu „Strojní inženýrství“ se standardní dobou 3 akademické roky. 

Byla dokončena akreditace většiny oborů magisterského studijního programu „Strojní inženýr-
ství“ a bakalářského studijního programu „Strojírenství“ v anglickém jazyce.  

V dislokovaném pracovišti FS ČVUT v Sezimově Ústí pokračovala výuka prvního ročníku. 
Jihočeský kraj podporuje toto pracoviště, jehož provoz je hrazen ve smyslu uzavřené smlouvy. 
Projekt přispívá ke zvyšování vzdělanosti v regionu a zlepšení pokrytí potřeb trhu práce, a proto 
odpovídá požadavkům a je plně v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT, kde je uvedeno: 
„ČVUT bude zajišťovat pedagogické, výzkumné a další tvůrčí aktivity i v dalších regionech …, 
případně založením dalších pracovišť.“  

Jelikož rozvoj dalšího vzdělávání patří mezi priority politiky kraje, jsou podporovány a plánová-
ny další aktivity. V letošním roce byla dohodnuta koncepce dalšího rozvoje spolupráce mezi FS 
ČVUT a COP v oblasti vědy a výzkumu. 

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 
podmínky 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 2005/06 (tj. pro řádné termíny i pro mimořádné termíny přijímacího 
řízení). V souladu s vyhlášenými podmínkami nebyly do přijímacího řízení zařazeny přijímací 
zkoušky, a to ani písemné ani ústní. Uchazeč byl přijat, pokud prokázal úspěšné složení maturitní 
zkoušky a splnil další požadavky více méně administrativního charakteru. Počet přijatých uchazečů 
nebyl omezován. 

 
Tab. 11.2.2.1: Výsledky přijímání uchazečů ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze pro akade-

mický rok 2005/2006 

Bakalářský studijní program 

Forma studia  

prezenční kombinovaná 
Celkem 

Podáno přihlášek 2 567 307 2 874 

Přijato přihlášek 2 560 307 2 867 

Přijato uchazečů 2 035 281 2 321 

K zápisu pozváno 2 035 281 2 321 

K zápisu se dostavilo 1 312 252 1 562 

Zapsáno 1 312 252 1 562 
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Navazující magisterský studijní program 

Forma studia  

prezenční kombinovaná 
Celkem 

Podáno přihlášek 35 21 56 

Přijato přihlášek 35 21 56 

Přijato uchazečů 31 20 51 

K zápisu pozváno 31 20 51 

K zápisu se dostavilo 31 17 48 

Zapsáno 31 17 48 
 
Celkové výsledky v přijímání uchazečů ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze pro akademický 
rok 2005/06

Studijní program  

bakalářský navazující magisterský 
Celkem 

Podáno přihlášek 2 874 56 2 930 

Přijato přihlášek 2 867 56 2 923 

Přijato uchazečů 2 321 51 2 372 

K zápisu pozváno 2 321 51 2 372 

K zápisu se dostavilo 1 562 48 1 610 

Zapsáno 1 562 48 1 610 
 
 
11.2.3 Hlavní výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti  

V posledních letech je výzkum a vývoj na FS zaměřen především do oblastí souvisejících s pro-
jekty v rámci institucionální podpory výzkumu – programu výzkumných záměrů MŠMT, dále ob-
lastí 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 projekty vý-
zkumu a vývoje v rámci programů MPO. Významný nárůst v roce 2005 představují mezinárodní 
projekty v rámci 6. RP EU. 

Podpora projektů uvedených programů výzkumu a vývoje tvoří v rozpočtu Fakulty strojní více 
než 1/3 finančních prostředků, se kterými fakulta disponuje. Významné výsledky výzkumu v roce 
2005 jsou zřejmé zejména v oblasti aplikovaného výzkumu. Rok 2005 je atypický tím, že byly 
zahájeny víceleté projekty nového programu MŠMT výzkumných center a výzkumných záměrů. 

V programu výzkumných center byla fakulta v roce 2005 nositelem 2 projektů. Výzkumný pro-
jekt „Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii - 2“ (VCSVTT-2) 
je rozdělen do 3 hlavních tematických okruhů: 

• Výzkum vysoce výkonných, přesných, spolehlivých a ekologických strojů a jejich kompo-
nentů. 

• Výzkum vlastností obráběcích strojů, jejich měření, monitorování a hodnocení. 
• Výzkum perspektivních, výkonných a ekologických výrobních procesů (zejména obráběcích). 

V každém okruhu je řešeno 4–5 témat. Výstupem za rok 2005 je 63 publikací, 57 výzkumných 
zpráv, 9 realizací (měřicí stendy a realizace v průmyslu), 2 užitné vzory. V roce 2005 zahájilo 
centrum spolupráci na dvou evropských projektech v rámci 6. RP EU. Jedná se o projekty Ecofit 
a HardPrecision. 
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U „Výzkumného centra automobilů a spalovacích motorů Josefa Božka“ je výzkum zaměřen 
na:  

• Koncepci pohonových i nosných částí vozidel a spalovací motory (konceptuální optimaliza-
ce), a to včetně systémů řízení a využití elektrických pohonů. 

• Jejich podrobnou optimalizaci (parametrická optimalizace), nutnou pro posouzení inovačního 
potenciálu vybrané koncepce. 

• Prostředky simulace na základě kalibrovaných modelů (algoritmy, databáze), prostředků expe-
rimentálního výzkumu a vyhodnocení jeho výsledků inverzními algoritmy.  

• Algoritmy, procesy a elektronický hardware automatického řízení vozidel jako celku i jejich 
subsystémů – motorů, pohonových řetězců a podvozků založený na prediktivní regulaci a na 
optimalizaci, včetně distribuovaných systémů automobilové elektroniky. 

Činnost Výzkumného centra Josefa Božka v prvním roce řešení projektu přinesla zpracování 
modelu homogenního spalování HCCI s nízkými emisemi a vysokou účinností, model tvorby pa-
prsku paliva AMEM Jet s novým euler/eulerovským přístupem k oběma fázím, zapojení vlastního 
programu optimalizace motoru do programu KIVA (Los Alamos/Michigan Tech) – společná publi-
kace, zpracování modelu jízdy vozidla s hybridním přenosem výkonu, zpracování dynamického 
modelu motoru a jeho využití v prediktivním algoritmu řízení motoru (mezinárodní konference 
Transients 2005 pořádaná Centrem na ČVUT) a rozvoj konečně prvkových metod návrhu motorů 
i vozidel (bezpečnost chodců) s experimentálním ověřením. Aplikace byly využity pro smlouvy se 
Škoda Auto, Renault, ČZ Strakonice, PBS Turbo, Daimler Chrysler, Mercedes Benz Eng., atd. 

Zapojení do projektů – evropské integrované projekty FP6 NICE, GREEN a Roads2HyCOM, 
několik účastí na projektech MPO ČR.  

 
V rámci řešení výzkumných záměrů bylo dosaženo celé řady významných výsledků. 
U výzkumného záměru „Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách“ (prof. 

RNDr. K. Kozel, DrSc.) byly odvozeny nové vhodné modely proudění nenewtonovské tekutiny 
a transportu včetně chemických reakcí při proudění krve. Byly numericky simulovány základní pří-
pady proudění krve s ohledem na využití v hemodynamice. Byly navrženy další modely turbulence 
pro stlačitelné i nestlačitelné proudění. Tyto modely pak byly použity k výpočtu nestlačitelného 
proudění zpětným chodem ve 3D a srovnány výsledky dosažené užitím dvou různých modelů. Dále 
byly tyto modely užity pro výpočet stlačitelného transonického proudění v turbinové mříži s nad-
zvukovým výstupním proudem včetně výpočtu ztrátového součinitele. 

Při řešení projektu „Technika životního prostředí“ (doc. Ing. J. Hemerka, CSc.) byla v části 
zaměřené na problematiku větrání a klimatizace vyřešena problematika odvodu tepelné zátěže chla-
dicími stropy ve vztahu k dosažení požadované operativní teploty ve vnitřním prostoru. 

U mezifakultního výzkumného záměru „Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínské-
ho inženýrství II“ (prof. Ing. S. Konvičková, CSc.) byly získány cenné výsledky v oblasti biome-
chaniky svalověkosterního systému a jeho náhrady, biomechaniky kardiovaskulárního systému a je-
ho náhrady, výzkumu tkání a orgánových struktur a v oblasti biomateriálového inženýrství. 
 
 
11.2.4 Zahraniční styky  

Zahraniční styky Fakulty strojní tvoří jednu organickou a nedílnou součást jejích aktivit. Spolu-
práce se zahraničím se realizuje v několika rovinách. Vedle mobility studentů, doktorandů a akade-
mických pracovníků jde zejména o vědeckou, výzkumnou a pedagogickou činnost spojenou s řeše-
ním grantů a záměrů, účastí na vědeckých a odborných konferencích, seminářích a obhajobách, 
hlavně na Slovensku, v Německu, Belgii a Itálii. Členství v EU vede k dalšímu rozšíření zahranič-
ních styků. Mimo státy EU jsou to zejména USA, Čína a Japonsko.  
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U studentů, ale rovněž u 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. 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 Politechnika v Kielcích) 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 se studenty. 

Z hlediska mobility studentů a částečně i pedagogů je v oblasti výjezdů a příjezdů nejobsáhlejší 
program EU Socrates, resp. jeho podprogram Erasmus (viz kap. 10). Hlavní zájem u výjezdů se 
koncentruje na anglicky a německy mluvící teritoria. 

Zahraniční styky vedle země EU se kromě smluv a spolupráce zaměřují na rozvoj vztahů s vy-
branými mimounijními či mimoevropskými univerzitami a institucemi, mezi které patří např. 
CERN v Ženevě či univerzity v Indonézii. Pro ilustraci: na Institut Teknologi Bandung „odstudo-
vali“ v r. 2005 celkem 3 studenti Fakulty strojní úhrnem 16 měsíců. 

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 2005 
Činnost na úseku rozvoje spadala do následujících vzájemně provázaných oblastí: 
a) Do oblasti výstavby. 
b) Do pedagogické oblasti. 
c) Do přípravy akreditačních materiálů. 
d) Do oblasti rozvojových projektů řešených na fakultě. 
e) Do vývoje metodiky pro rozdělování finančních prostředků. 
f) Do vývoje metodiky pro rozdělování ploch na fakultě. 
g) Do budoucího charakteru fakulty. 
Ad a) V oblasti výstavby proběhla příprava projektové dokumentace pro modernizaci poslucháren 

v bloku D3 a v budově E na Karlově náměstí. Dále proběhla modernizace laboratoří v 1. PP 
na Karlově náměstí. Největší akcí však byla modernizace vstupní haly fakulty v Dejvicích 
a modernizace dvou velkých poslucháren také na fakultě v Dejvicích. 

Ad b) V pedagogické oblasti byly řešeny, za pomoci Pedagogické komise fakulty, zejména problé-
my nízké úspěšnosti studentů v některých předmětech strukturovaného studia. Zvýšením 
důrazu na průběžnou práci studentů během semestru se ve většině sledovaných předmětů 
povedlo průchodnost zvýšit. Závažným problémem řešeným v roce 2005 bylo umístění po-
vinného školení studentů v oblasti bezpečnosti práce na začátku studia. To bylo nevhodně 
integrováno do dvou předmětů v prvním semestru studia. Komise nalezla řešení: toto školení 
bude provedeno mimo normální rozvrh v prvních dvou týdnech semestru. 

Ad c) V roce 2005 bylo připraveno a úspěšně proběhlo prodloužení platnosti akreditace všech šesti 
oborů magisterského studijního programu strukturovaného studia a čtyř oborů doktorského 
studia. Dále byla zpracována a podána žádost o akreditaci oboru „Biomedicínské inženýr-
ství“ v podobě, která navazuje na nově přijatý zákon o zdravotnickém personálu. V tomto 
roce byla také dokončena příprava a úspěšně akreditován zcela nový studijní program 
„Softwarové technologie a management“. 

Ad d) Rozvojové projekty řešené na fakultě zahrnovaly v podstatné části e-learning, ale byla řeše-
na i celá řada projektů dalších (např. projekt univerzity 3. věku, projekt zaměřený na dlou-
hodobé uchovávání diplomních a doktorských prací v digitální podobě a další). Všechny 
projekty byly vyřešeny úspěšně. 

Ad e) V roce 2005 byla za pomoci k tomu ustavené komise také vypracována nová metodika pro 
rozdělování finančních prostředků mezi katedry. Tato metodika zohledňuje strukturované 
programy a také studentskou anketu. 

Ad f) V současné době je vytvářena nová metodika pro rozdělování ploch mezi katedry. V roce 
2005 byla provedena základní analýza výhod a nevýhod metodik založených na zapůjčování 
ploch katedrám fakultou bez úhrady a s úhradou. Výsledná metodika by měla být dynamická 
a pružně reagovat na potřeby ploch kateder. 

Ad g) Pro rozvoj fakulty je také třeba se zabývat vizemi budoucího vývoje studijních programů. 
Proto byla ustanovena komise, která se touto problematikou velice podrobně zabývala. Její 
zpráva byla předmětem celofakultní elektronické ankety. Závěry práce komise i ankety jsou 
významným materiálem zejména pro vedení fakulty. 
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11.3.2 Hlavní výsledky v pedagogické oblasti  
V akademickém roce 2005/06 postoupilo bakalářské strukturované studium do závěrečného třetí-

ho roku a první rok studia magisterského programu M2612 Elektrotechnika a informatika byl 
otevřen v oboru Výpočetní technika. Počty přijatých studentů a studujících ve strukturovaných pro-
gramech a programech dobíhajících jsou obsaženy v následujících tabulkách: 

 
 

Tab. 11.3.2.1: Výsledky přijímacích zkoušek za poslední tři akademické roky (k 17. 10. 2005) 

Prezenční forma studia/kombinovaná forma studia  

Akad. rok  Přihlášeno 
celkem 

Prominuté 
přijímací 
zkoušky 

Přijímací 
zkoušku 
složilo 

Přijímací 
zkoušku 
nesložilo 

Přijato na 
odvolání 

Zapsáno 
 

2005/06 3 126/450 1 168/104 1 238/235 264/41 0/0 1 407/272 

2004/05 3 036/438 1 047/84 1 222/139 2 71/97 0/0 1 477/280 

2003/04 3 137/499 1 072/84 1 330/184 3 05/99 0/0 1 455/254 

 
 
Tab. 11.3.2.2: Počty studentů prezenční formy studia v bakalářském programu B2612  

ke dni 31. 12. 2005 po ročnících 

Akad. rok / ročník 1. 2. 3. 

2003/04 1 433 0 0 

2004/05 1 433 969 0 

2005/06 1 366 930 804 
 
 

Tab. 11.3.2.3: Počty studentů prezenční formy studia v dobíhajícím magisterském programu M2612 
ke dni 31. 12. 2005 po ročnících 

Akad. rok / ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2003/04 0 779 697 391 487 530 

2004/05 0 0 588 616 363 504 

2005/06 0 0 0 565 533 404 
 
 
Tab. 11.3.2.4: Počty studentů v jednotlivých studijních programech kombinované formy studia po 

ročnících ke dni 31. 12. 2005 

- bakalářský studijní program B2612  

Akad. rok / ročník 1. 2. 3. 

2005/06 250 74 68 

2004/05 279 92 0 

2003/04 260 0 0 
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- magisterský dobíhající studijní program 

Akad. rok / roč. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005/06 0 0 0 17 28 15 

2004/05 0 0 24 24 23 20 

2003/04 0 67 36 26 21 32 

2002/03 138 84 34 15 32 18 
 
 

Tab. 11.3.2.5: Počty studentů elektrotechnické fakulty po programech a formách studia  
v akademickém roce 2004/05 

Program F Počet ČR Cizinci Samoplátci 

B2612 K 503 480 23 0 

B2612 P 3 448 3 063 385 21 

M2612 K 81 79 2 0 

M2612 P 1 578 1 439 139 2 

N2612 K 80 78 2 0 

N2612 P 180 157 23 4 

P2612 K 166 161 5 1 

P2612 P 555 505 50 3 

CELKEM 6 591 5 962 629 31 

 
 

Tab. 11.3.2.6: Počty studentů, kteří absolvovali dobíhající bakalářský studijní program 2612  

 2003 2004 2005 

Elektronika a sdělovací technika 27 25 33 

Kybernetika a měření 15 10 8 

Silnoproudá elektrotechnika 21 19 10 

Výpočetní technika 18 23 40 

CELKEM 81 77 91 
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Tab. 11.3.2.7: Počty studentů, kteří absolvovali dobíhající magisterské studijní programy 
a navazující programy a jejich rozložení po oborech 

 2003 2004 2005 

Ekonomika a řízení elektrotechniky 31 26 27 

Elektrické stroje, přístroje a pohony 7 13 9 

Elektroenergetika 23 54 32 

Elektronika 22 26 19 

Letecké informační a řídící systémy 9 5 15 

Biomedicínské inženýrství 16 21 19 

Měření a přístrojová technika 28 19 29 

Radioelektronika 38 58 48 

Technická kybernetika 61 77 55 

Technologické systémy 21 17 22 

Telekomunikační  technika 57 61 68 

Výpočetní technika 146 131 152 

CELKEM 459 508 495 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
11.3.3 Hlavní výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti  

Mezi hlavní aktivity ve vědecko-výzkumné činnosti v roce 2005 patřilo řešení 3 výzkumných 
záměrů, jejichž nositelem byla fakulta a dalších 5 výzkumných záměrů, kde byla fakulta spoluno-
sitelem. Fakulta se dále podílela na řešení dvou výzkumných záměrů financovaných náhradním 
způsobem na jeden rok. Na fakultě bylo v roce 2005 také 1 výzkumné centrum typu 1M, kde byla 
fakulta nositelem a 1 takovéto centrum, kde byla spolunositelem. Fakulta byla také spoluřešitelem 
v 1 centru typu LC. 

Dalším důležitým měřítkem vědecko-výzkumné činnosti fakulty jsou publikace. V informačním 
systému, komponentě Věda a výzkum, byly za rok 2004 zaregistrovány k datu 18. 1. 2005 publika-
ce s celkovým bodovým ohodnocením 7 146 bodů, o rok později ke stejnému datu byly v informač-
ním systému uvedeny za rok 2005 publikace v celkové bodové hodnotě 8 536 bodů. Tento objem 
bodů reprezentuje autorství téměř devadesáti článků v časopisech excerpovaných SCI (Science 
Citation Index Expanded), více než dvousettřiceti příspěvků na prestižních konferencích a více než 
tisíce příspěvků na konferencích ostatních. 

Pracovníci fakulty byli původci nových řešení chráněných ochrannými dokumenty. V roce 2005 
bylo k ochraně přihlášeno celkem třináct řešení. Mezi významné aktivity patřila také spolupráce 
s průmyslem. 

 
 

11.3.4 Zahraniční styky  
V roce 2005 vyjelo do zahraničí na různé akce (kongresy, konference, semináře, atd.) celkem 

848 zaměstnanců, 244 doktorandů a 30 studentů. V tomto počtu je 299 výjezdů pracovníků, 124 
doktorandů a 11 studentů na zahraniční konference s aktivní účastí. Na dlouhodobém pobytu 
v zahraničí bylo 6 pracovníků fakulty a 3 doktorandi. V rámci programu SOCRATES/ERASMUS 
bylo přijato 25 a vycestovalo celkem 16 pracovníků. Významný je i program ERASMUS 
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MUNDUS, ve kterém začali studovat na zahraničních univerzitách první 4 studenti, kteří získají po 
úspěšném absolvování tohoto programu tzv. „double degree“. 

Intenzivní zahraniční styky probíhají v rámci řady mezinárodních projektů řešených na fakultě. 
K výměně zkušeností také přispívají mezinárodní letní školy, které byly zorganizovány dvě, jakož 
i účast v programu Leonardo a spolupráce na realizaci výměnných praxí výměnného programu 
IAESTE. 

Pracovníci fakulty zorganizovali 14 významných mezinárodních akcí, nejvýznamnější z nich byl 
světový kongres IFAC, na kterém bylo předneseno na 2 500 příspěvků vybraných ze zaslaných 
3 500 příspěvků. Účastníci byli ze 63 zemí. 
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11.4 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
11.4.1 Rozvoj fakulty v roce 2005 

Rok 2005 byl z hlediska vývoje fakulty vpravdě historický, neboť v tomto roce FJFI dovršila 50 
let od svého založení. V této souvislosti byla uspořádána celá řada aktivit věnovaných oslavě a při-
pomínce tohoto významného výročí: několik vědeckých konferencí, vydání knih (Praha jeviště vě-
dy, Prague Stage for Science, Historky o slavných fyzicích a matematicích), zvláštní čísla časopisů 
(Československý časopis pro fyziku, Bezpečnost jaderné energie, Acta Polytechnica), slavnostní 
společné zasedání Vědecké rady ČVUT a Vědecké rady FJFI (udělení čestného doktorátu prof. 
Paterovi), slavnostní zasedání KD v Děčíně (u příležitosti 10. výročí od zahájení výuky na tomto 
detašovaném pracovišti), slavnostní připomenutí 15 let od spuštění školního reaktoru VR-1, ples 
v Děčíně, jaderný parník, XII. Všejaderná fúze, atd. 

Stěžejní akcí byla konference pořádaná v pondělí dne 27. června 2005 v posluchárně č. 103 
v hlavní budově fakulty v Břehové 7, následovaná setkáním absolventů s mateřskými katedrami 
a večerním společným setkáním ve všech prostorách budovy v Břehové ulici. Veškeré podrobnosti 
lze nalézt na webu FJFI. Bohatá fotogalerie a dokumentární videa uložená ve fakultním archivu 
zaznamenala úspěšný průběh této mimořádné události budoucím generacím. 

Přechodem na strukturované studium se fakultě otevřela možnost dalšího rozšíření palety nabí-
dek studia, zejména v bakalářském stupni, což fakulta také ihned využila. Jedním z příkladů bylo 
zahájení výuky na nových zaměřeních Praktická informatika, Radiologická technika a Radiologická 
fyzika. To bylo odrazem nejen společenské poptávky (Ministerstvo zdravotnictví), ale rovněž moti-
vováno snahou poskytnout mladým lidem velice atraktivní obory studia s cílem zvýšit zájem o stu-
dium 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. Díky 
všem těmto a mnoha dalším aktivitám se podařilo udržet počty studentů na dostatečné výši. Je zde 
třeba zdůraznit, že jedním z prioritních cílů fakulty nadále zůstává výchova odpovídajícího počtu 
studentů v těch nejnáročnějších variantách magisterského a doktorského studia. 

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

Průběžně rovněž pokračovalo zvyšování odborné kvalifikace pracovníků fakulty habilitačními 
a profesorskými jmenovacími řízeními. V roce 2005 bylo zahájeno či dokončeno 7 jmenovacích 
řízení profesorem a 6 habilitační řízení.  

Na fakultě se v tomto roce také konaly doplňovací volby do AS FJFI. 
Především se však konaly volby nového děkana. Tím byl akademickou obcí zvolen a AS FJFI 

potvrzen doc. Ing. Miroslav Čech, CSc. 
V oblasti výstavby a dislokace bylo dosaženo několika významných mezníků. Fakulta se ujala 

užívání kompletně zrekonstruovaných prostor bývalé haly těžkých laboratoří v Tróji. Nově zbudo-
vané atrium v Břehové ulici začalo sloužit jako fakultní knihovna. V budově v Trojanově ulici prů-
běžně probíhaly rekonstrukce dalších prostor pro potřeby katedry fyzikální elektroniky a byla pro-
vedena úprava vestibulu. 

 
 

11.4.2 Hlavní výsledky v pedagogické oblasti  
V roce 2005 byly otevřeny následující studijní programy: 

• Bakalářský – Aplikace přírodních věd 
• Magisterský – Aplikace přírodních věd 
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• Magisterský navazující – Aplikace přírodních věd 
• Doktorský – Aplikace přírodních věd 

Počet nově zapsaných studentů zaznamenal výrazný meziroční nárůst (553 do bakalářského 
studia a 25 do navazujícího magisterského studia). Celkový počet studentů fakulty (včetně 240 
doktorandů) tím dosáhl historického maxima (1 437). Jak mnoho se na tomto pozitivním výsledku 
promítl fakt upuštění od přijímacích zkoušek, ukáže blízká budoucnost. 

Ve školním roce 2004/05 obhájilo úspěšně disertační práci celkem 8 doktorandů (z toho 2 v ci-
zině – KMAT). Pokračoval trend mírného poklesu ve srovnání s předcházejícím rokem. Je však 
předpoklad, že v příštím roce bude počet úspěšně obhájených disertačních prací vyšší. Problém 
nízkých počtů absolventů doktorského studia je bohužel všeobecný. 

Jako velice pozitivní skutečnost je třeba hodnotit zavedení studijního programu v angličtině 
v rámci nově zřízené School of Applied and Engineering Physics. 

Veletrh pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS’05 v Brně patřil jako každoročně k nejvý-
znamnější akci pro propagaci studia na fakultě. FJFI se zúčastnila též veletrhu pomaturitního vzdě-
lávání AKADÉMIA’05 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 opět zorgani-
zován Fyzikální týden pro nadané středoškoláky. Zájem o tuto akci tradičně převyšuje kapacitní 
možnosti fakulty. Ohlas je mezi středoškolskými studenty velmi pozitivní. Pracovníci fakulty se 
rovněž podíleli na realizaci propagační akce Věda v ulicích. 

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. 

 
 

11.4.3 Hlavní výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti  
Vědecká činnost fakulty v roce 2005 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 činila 
47 milionů Kč (což je zvýšení o cca 8 milionů vůči roku 2004). Prakticky stejný objem finančních 
prostředků poskytly i výzkumné záměry (46 milionů). Přes relativně malou úspěšnost došlo k vý-
znamnému meziročnímu zvýšení podílu projektů GA ČR na téměř 12 milionů (oproti cca 7 milio-
nům v roce 2004). V roce 2005 se stala fakulta také spolunositelem Centra laserového plazmatu 
a Centra částicové fyziky. Úspěšně proběhly oponentury některých grantových projektů. 

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 2005 organizátorem nebo spoluorganizátorem (nebo pracovníci fakulty byli 
v organizačním či programovém výboru) celé řady konferencí a seminářů. Jejich výčet lze nalézt 
v části 12.1. 
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11.4.4 Zahraniční styky  
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. Podrobný výčet lze nalézt v části 12.1.  
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11.5 Fakulta architektury 
11.5.1 Rozvoj v roce 2005 

V souladu s dlouhodobým záměrem FA byly v roce 2005 sledovány zejména následující priority:  
Postupná realizace studijního plánu strukturovaného studia. V akademickém roce 2004/05 absol-

vovali první studenti Bc. studijního programu obhajobou Bc. práce. V roce 2005/06 byla zahájena 
výuka Mgr. programu navazujícího a Mgr. programu v angličtině.  

Příprava výstavby nové budovy ČVUT s prostory pro FA: probíhaly přípravy na další projektové 
fáze dokumentace stavby. Tím se postupně vytvářejí předpoklady pro zvyšování počtu přijímaných 
studentů v souladu s plánem dlouhodobého záměru fakulty. Počet nově přijímaných studentů do 
1. ročníku Bc. studia dosáhne 300 od roku 2006. 

Pokračovala transformace fakulty. Proběhla další výběrová řízení na vedoucí  ústavů a následně 
i zaměstnance těchto ústavů. Výsledkem má být zvýšená kompetence pedagogického sboru a jeho 
postupná generační proměna. 

Nadále se zvyšuje počet podávaných rozvojových grantů, které umožňují rozvoj školy na mnoha 
úrovních (pedagogické, technologické, zahraniční). Kromě vlastních projektů se FA zapojila v rám-
ci Rozvojových projektů MŠMT 2006 také do celoškolských programů ČVUT, do programů mezi-
školských a mezioborových.  

Hodnocení kvality výuky probíhá průběžně každý semestr. Od roku 2005 zejména prostřed-
nictvím elektronického propojení s celoškolským systémem hodnocení (viz samostatná kapitola 9). 

 
 

11.5.2 Hlavní výsledky v pedagogické oblasti  
Fakulta architektury realizovala v roce 2005 tyto akreditované studijní programy s názvem 

Architektura a urbanismus: 
• bakalářský prezenční, tříletý, počet studentů 665, 
• magisterský prezenční, navazující, dvouletý, (zahájen 2005/06), počet studentů 77, 
• magisterský prezenční, šestiletý, počet studentů 454 (z toho 7 studentů v 1 bloku). 

V roce 2004/05 strukturované bakalářské studium dospělo již do třetího roku studia a absolvova-
lo je obhájením Bc. práce celkem 66 studentů. 

K přijímacímu řízení 2005/06 se do Bc. studijního programu přihlásilo 839 uchazečů. Přijímací 
zkoušku úspěšně absolvovalo 323 uchazečů, přijato bylo 278 uchazečů a zapsalo se 239 studentů. 
Po absolvování tříletého Bc. programu a jeho ukončení státní závěrečnou zkouškou se do přijímací-
ho řízení do Mgr. studijního programu navazujícího přihlásilo 81 uchazečů. Byli to absolventi Bc. 
studia na FA ČVUT i z jiných fakult a VŠ. Z tohoto počtu bylo přijato 64 uchazečů bez přijímacího 
řízení (podle schválených pravidel) a 13 bylo přijato po úspěšném absolvování přijímacích zkoušek. 

Současný šestiletý magisterský studijní program bude pokračovat do ukončení studia všech stu-
dentů – nejpozději v ak. roce 2009/10, kdy končí akreditace programu. Doporučený rozvrh studia 
však skončí v ak. roce 2006/07. Pokud někteří studenti nesplní studijní plán do tohoto termínu, bu-
dou neukončené předměty studovat v Mgr. studiu navazujícím.  

V Mgr. programu navazujícím v anglickém jazyce studoval jeden student (Čína). 
V průběhu roku 2005 bylo ukončeno studium 86 studentům pro nesplnění studijních povinností. 

Ve dvou termínech obhajob diplomních prací (02 a 06/2005) úspěšně ukončilo studium 134 absol-
ventů, kteří byli promováni inženýry architekty (v 2004 to bylo 112 absolventů). Výstavy diplom-
ních projektů sloužily pro veřejnou prezentaci výsledků fakulty a kontrolu kvality absolventů. 

V Mgr. studijním programu navazujícím se dokončila příprava studijního modulu Zahradní 
a krajinná architektura. Modul byl připravován tak, aby se absolvent tohoto specificky zaměře-
ného modulu mohl po splnění předepsané délky praxe ucházet v režimu uznaného vzdělání v České 
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komoře architektů nejen o autorizaci v oboru Pozemní stavby a územní plánování, ale i v oboru 
Zahradní a krajinářské úpravy, a splňoval tak podmínky pro velkou autorizaci bez specifikace obo-
ru. Výuka v modulu zahájí v ak. roce 2006/07.  

 
Celoživotní vzdělávání  

V roce 2005 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 matemati-
ky, deskriptivní geometrie a kreslení pro veřejnost. 

Na fakultě byly také realizovány kurzy celoživotního vzdělávání: Geografické informační systé-
my (GIS) v územním plánování, Metody ochrany charakteru a identity kulturní krajiny a Péče 
o kulturní dědictví v návaznosti na začleňování ČR do EU. 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). Studium bylo zahájeno v roce 2003 a po-
kračuje již 8. během. 

 
 

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

Celkový počet registrovaných studentů DS: 224. Podle roku přijetí je sestava následující: od ro-
ku 1997: 3, 1998: 8, 1999: 8, 2000: 10, 2001: 24, 2002: 30, 2003: 45, 2004: 40, 2005: 56. 

Počet studentů všech ročníků v prezenční formě: v matrice bylo ke dni 20. 1. 2006 uvedeno 85 
studentů DS, celkem na FA 207 studentů, o cca 60 více než v roce 2002.  

V roce 2005 bylo přijato celkem 56 studentů DS, absolventů magisterského studia FA ČVUT 
a příbuzných oborů jiných vysokých škol, zejména z FF UK: pro obor Teorie architektonické tvorby 
(30 studentů), Dějiny architektury a rekonstrukce památek (7 studentů), Urbanismus a územní 
plánování (7 studentů) a pro obor Architektura a pozemní stavitelství (12 studentů). 

V průběhu roku 2005 bylo obhájeno 6 doktorských disertačních prací, z toho 2 v oboru Urbanis-
mus a územní plánování, 3 v oboru Architektura a pozemní stavitelství, 1 v oboru Teorie architekto-
nické tvorby. 

V roce 2005 ukončilo DS 11 studentů na vlastní žádost, 13 pro neplnění studijních povinností, tj. 
celkem 24 studentů. 

V září 2005 byl pod záštitou prorektora prof. L. Musílka uskutečněn 2. workshop studentů DS, 
kterého se zúčastnilo 15 studentů DS.     

K celkové charakteristice doktorského studia: Po víceletém úsilí zpřísnit podmínky se projevují 
pozitivní výsledky, studenti DS jsou více zapojeni do pedagogické i výzkumné činnosti. Je trvalý 
zájem zvýšit angažovanost oborových rad, zejména v jejich působení na školitele (výběr témat, tlak 
na ukončení studia, plnění studijních plánů, projednávání studií a obhajoby disertačních prací). 
Pozitivní je účast studentů z jiných fakult při DS na FA.  

 
Výzkumné záměry  

Výzkumný záměr FA, označený Proměny architektury a urbanismu, nezískal v roce 2004 fi-
nanční podporu MŠMT (zařazení do kategorie C přes většinu hodnocení v kategoriích A a B). FA 
se přesto rozhodla ve výzkumu pokračovat v navrhovaných pracovních modulech, i když v zúže-
ném rozsahu (modul urbanismus, architektura, stavební konstrukce, technologie a materiály). Finan-
cování probíhá částečně příspěvkem z Rektorátu ČVUT, částečně ze zdrojů FA.  
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V rámci pravidel R ČVUT byla v závěru roku uspořádána vědecká konference pod záštitou pro-
rektora prof. Musílka a děkana FA, prof. Šlapety (14. 12. 2005). Bylo předneseno celkem 18 pří-
spěvků (písemné koncepty byly k dispozici, nyní v přípravě k vydání sborníku). 

 
Grantová činnost, IGS, GA ČR, FRVŠ  

Rozvojové projekty MŠMT: V roce 2005 byly získány finanční prostředky pro 6 rozvojových 
projektů (celkem 1,75 mil. Kč) a bylo podáno 11 rozvojových projektů na rok 2006 (z toho 8 pro-
jektů fakultních, 2 celoškolské a 1 mezioborový). 

(V oblasti doktorských studií byl podán a MŠMT schválen rozvojový projekt s cílem připravit 
akreditaci tohoto studia v angličtině.) 

 
Další činnost v oblasti VaV  

Pro rok 2006 se připravuje mezinárodní konference v Telči s názvem Změny charakteru městské 
a venkovské krajiny, která navazuje na první uskutečněné setkání v 04/2005 na univerzitě v Kasselu 
a pokračuje v úsilí koordinovat výzkumné práce na přibližně patnácti středoevropských univer-
zitách. 

V roce 2005 proběhla 4 habilitační a 2 jmenovací řízení, nově byla podána dvě jmenovací a jed-
no habilitační řízení (viz tabulky 8.2.2 a 8.2.3).  

FA zahájila koncem roku přípravu k prodloužení akreditace doktorského studijního oboru Archi-
tektura a pozemní stavitelství, jehož platnost skončí v září 2006.  

Byl udělen čestný doktorát prof. Ing. arch. J. H. Pokornému, působícímu v New Yorku.  
 
 

11.5.4 Zahraniční styky  
FA ČVUT je institucionálním členem Evropské asociace škol architektury a Evropské asociace 

urbanistických škol. V obou asociacích má FA ČVUT své zástupce, kteří se průběžně zúčastňují 
jejich činnosti. 

 
Zapojení do programů Evropské unie 

FA je zapojena do vzdělávacích programů Evropské unie – Socrates/Erasmus (od roku 1997), 
Leonardo da Vinci a Tempus. Těchto programů se účastní jednak v rámci ČVUT, jednak přímo, 
a také prostřednictvím individuální participace akademických pracovníků v projektech jiných insti-
tucí (například VŠE, FA STU Bratislava apod.).  

V roce 2005 proběhla výměna Socrates/Erasmus s 36 partnery a byla uzavřena nová smlouva 
s FH Vaduz, Uni Ferrara a UCL Louvain, v přípravě je smlouva s La Cambre, Brusel. Mobilita 
studentů průběžně roste, FA dosahuje nejvyššího počtu vyjíždějících studentů ze všech architekto-
nických škol v ČR (v roce 2005 vyjelo 113 studentů a bylo přijato 61 studentů). V dalším období 
předpokládáme postupnou stabilizaci počtu partnerů a objemu výměn při rostoucím důrazu na kva-
litu přípravy a samotné výuky i u partnerských škol. Limitem pro další zvyšování počtu přijímaných 
studentů jsou hlavně kapacitní možnosti. 

Učitelská mobilita se nemění, ve srovnání s jinými školami je nízká. Specifickým limitem pro 
mobilitu akademických pracovníků FA je zpravidla jejich pracovní vytížení v ČR. Proto fakulta 
zajišťuje především krátkodobé přednáškové pobyty v trvání přibližně 1 týden. 

V programu SOCRATES působili na zahraničních univerzitách prof. Šlapeta – BTU Cottbus, 
SRN a doc. Kalina – NTU Athens, Řecko. 

V programu SOCRATES byli na FA přijati tito zahraniční pedagogové: prof. Alena Kubova-
Gauché – EA Lyon, Francie, prof. Edita Riaubiene – Vilnius Gediminas Technical University, 
Lotyšsko, prof. Patrik Bessau a prof. Yves Dessy – EA Nantes, Francie, ass. prof. Ugis Bratuskins – 
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TU Riga, Litevsko, prof. Catherine Semidor – Université Bordeaux, Francie, prof. Ori Merom 
a prof. Dan Johansson z KTH Stocholm. 

Program LEAONARDO, zaměřený na spolupráci vysokých škol s podniky a organizacemi (stá-
že a výměny), se realizuje s obtížemi. Studenti se ho zúčastňují spíše ojediněle a většinou sami ini-
ciují svůj pobyt v zahraničí (práce v architektonických kancelářích, hlavně v SRN). V roce 2005 
vyjelo v tomto programu 5 studentů). 

V Programu TEMPUS Joint European Project je FA zapojena v projektu Rehabilitation of 
Historic Islamic Cities, partnerskými univerzitami jsou BTU Cottbus a University of Aleppo 
v Sýrii. 

 
Ostatní výměny studentů 

Realizují se převážně na reciproční bázi v rámci semestrálních a ročních výměnných studijních 
pobytů s USA, Ruskem, příležitostně též dalšími zeměmi. USA: Kansas State University umožňuje 
pravidelně studentům FA semestrální nebo dvousemestrální studium. V roce 2005 vyjelo do Kansa-
su 8 studentů a na FA studovalo 17 amerických studentů. 

Rusko: na základě výměnné dohody studovalo na FA 6 studentů v letním semestru 2004/05.  
 

Samoplátci  
V zimním semestru 2005/06 studoval na FA jeden samoplátce z Číny v anglickém magisterském 

studiu.  
 

Zahraniční studentské stáže 
FA dlouhodobě spolupracuje s nadací Renzo Piano a každoročně vysílá dva studenty na půlroční 

stáže Renzo Piano Building Workshop do Janova a Paříže. 
 

Výjezdy pedagogů a vědeckých pracovníků do zahraničí 
V roce 2005 se uskutečnilo 83 zahraničních výjezdů.  
Např.: prof. Šlapeta: SRN – Akademie der Künste Berlin, Francie – UNESCO Paříž, prof. Fanta: 

SRN – TU Dresden, Itálie, Florencie – Fondazione R. del Bianco, prof. Maier: člen výkonného 
výboru AESOP, Genoa – Itálie, Grenoble – Francie, Leeds – VB, doc. Kalina: Maďarsko – Istituto 
Italiano, Budapešť, Polsko – PAN, Varšava, doc. Brožová, doc. Fantová: SRN – TU Dresden: 
International Conference of Architectural Design, doc. Kroupa – přednášky na Architectural 
Triennia Tallinn, Fakulta architektury v Ljubljaně, YEA Amsterodam, Detail Mnichov, přednášky 
a konzultace studentských projektů: Monster (MSA) – prof. Šlapeta, doc. Bočan.  

 
Výstavy v souvislosti se zahraničím 

TU Dresden – výstava diplomních projektů, FA ČVUT, 06/2005, Práce tam zvenku (ze zahranič-
ních stáží 2003–04, Praha – Cáchy, Erasmus, KSU USA) FA ČVUT, 03/2005. 

 
Mezinárodní výstavy vytvořené za účasti pedagogů FA 

Lubomír Šlapeta 1908–1983, Čestmír Šlapeta 1908–1999, čeští žáci Hanse Scharouna, autoři 
P. Zatloukal – V. Šlapeta, ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc, SARP Waršava, 01/2005, ETH 
Zurich, 05–06/2005, Dům umění Petsz, 10–11/2005,  

J. H. Pokorný, autoři P. Kratochvíl – V. Šlapeta, Fragnerova galerie, Praha, 04/2005, též v Brně, 
VUT, Passagen Prag, autor doc. Brožová, Vídeň, Ringturm, 02/2005, Prague Arcades, autor doc. 
Brožová, Bratislava, 03/2005, Výstava prací I. Kroupy – doc. Kroupa, Galerie Deska Ljubljana, 
Wonderland-Berlin, Amsterdam, Paříž, Benátky.  
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Mezinárodní workshopy a ostatní spolupráce se zahraničím 
TU – Dresden, zdravotní a sociální stavby, ateliéry doc. Fořtla a Ing. arch. Šestákové, Praha – 

Bogotá, 10/2005: ateliéry doc. Kroupy a doc. Bočana a účastníci z Bogoty na FA, Florencie, 
10/2005: prof. Fanta + studenti, Paříž, 04/2005: FA ČVUT – École spéciale de Paris, ateliér doc. 
Hona, Firminy, 10/2005: FA ČVUT – EA Lyon, doc. Brožová – natáčení dokumentárního filmu, 
Paříž, 12/2005: FA ČVUT – EA Paris La Villette, prof. Šlapeta, doc. Bednář + studenti FA, 
Krakow – Kazimierz, 7/2005, Krakow – Wysowa, Goerlice 7/2005: Mezinárodní workshop 
fakult z Velké Britanie, Slovinska, Slovenska, Belgie a ČR (prof. Baše), o kulturním dědictví – 
návrhy na zařazení do světového seznamu Unesco, Brusel, La Cambre, projekt v rámci EU, 
Ochrana a renovace architektury z období funkcionalismu. 

Spolupráce s ateliérem Stevena Holla z Kolumbijské univerzity v New Yorku na projektu Kaf-
kova centra – ateliéry doc. Bočana, doc. Kroupy a prof. Šlapety. 

Jmenování čestným profesorem h.c. na Polytechnické univerzitě Tbilisi – doc. Bočan. 
 

140 



11. Činnost fakult a dalších součástí 

11.6 Fakulta dopravní 
11.6.1 Rozvoj v roce 2005 

Fakulta dopravní ČVUT ve své koncepci pedagogické i vědecké práce vychází z akreditovaných 
studijních programů pro studium bakalářské, magisterské a doktorské a z dynamiky rozvoje oboru, 
z něhož vyplývají i požadavky subjektů dopravy a spojů na absolventy jednotlivých studijních pro-
gramů (SP). Důraz je položen na projektově orientovanou výuku, kde studenti již od třetího ročníku 
získávají zkušenosti v samostatné i týmové tvořivé práci na projektech z dopravy a telekomunikací, 
často na základě konkrétních požadavků technické praxe.  
Další rozvoj fakulty je ovlivňován a usměrňován následujícími aspekty: 

• 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. Hlavně se jedná o využití zpětných vazeb 
pro hodnocení studia, zavedení účinných kontrolních mechanismů a rozšíření výuky v anglic-
kém jazyce. 

• Fakulta dopravní, a tím také ČVUT, je jediným vysokoškolským pracovištěm v ČR s akredi-
tovanými speciálními bakalářskými studijními obory z oblasti letecké dopravy: Profesionální 
pilot a Technologie údržby letadel, které jsou však pro fakultu finančně velmi náročné. 

• V roce 2005 probíhal rozvoj již v návaznosti na stanovené koncepce rozvoje fakulty z loňské-
ho roku. Prioritou bylo revitalizovat nevyužívané plochy a rekonstruovat zastaralé a nevyba-
vené posluchárny. 

• Rozvoj fakulty (založena 1993) je stále ovlivňován problémy spojenými s technickým a pros-
torovým zabezpečením jak výuky, tak výzkumu. Fakulta nedostala finanční podporu na své 
výzkumné záměry od MŠMT, což negativně ovlivní u tak mladé fakulty její budoucí rozvoj. 
Finanční prostředky na budování potřebných laboratoří se budou muset obtížně získávat jiný-
mi formami, např. z FRVŠ či ze zakázek v rámci doplňkové činnosti a s pomocí spolupracují-
cích firem. 

• V Horské ulici byly realizovány tři akce s účastí stavebního programu MŠMT. První akce 
„Rekonstrukce elektro“ vyřešila výměnu zastaralých rozvodů elektrické energie v rámci celé 
budovy. Druhá „Vstupy Horská“ řešila rozsáhlé opakované krádeže pomocí instalace vstup-
ních turniketů a ověřování na bázi magnetických karet používaných na ČVUT. Třetí nejroz-
sáhlejší akce „Přestavba prostor bývalé kotelny“ komplexně řeší (bude pokračovat i v roce 
2006) přestavbu prostor bývalé kotelny na mediatéku, včetně stravovacího zázemí a úprav 
dvora. Akce výměna stávajících nefunkčních oken byla z důvodů administrativních (všechny 
náležitosti stavebního povolení) posunuta o rok.  

• V budově Konviktská došlo opět za spoluúčasti stavebního programu MŠMT k realizaci vý-
stavby nové trafostanice, která umožní pozastavený rozvoj výpočetní techniky a laboratoří 
z důvodu nedostatečné kapacity přívodu elektrické energie. V návaznosti na tuto akci už byla 
realizována přestavba posluchárny K305 na poschoďovou posluchárnu včetně kompletního 
audio a video vybavení (tato část bude realizována v roce 2006). 

• V budově Na Florenci byla vybudována na katedře mechaniky a materiálů za pomoci FRVŠ 
Laboratoř experimentální mechaniky. 

• V Děčíně bylo dále rozšířeno vybavení technikou konferenčního a vzdělávacího centra v ob-
jektu vysokoškolské koleje Na Sýpce. Počítačová konektivita byla výrazně povýšena polože-
ním optického kabelu za přispění peněz Duhové energie společnosti ČEZ a finančních pros-
tředků ČVUT, ale hlavně byla instalována nová trafostanice. Ta vyřešila téměř neudržitelnou 
situaci ve vytápění objektu Na Sýpce. 
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• V rámci fakulty bylo v roce 2005 v provozu 22 serverů celofakultního významu. Celofakultní 
počet PC v počítačových učebnách a u zaměstnanců dosáhl počtu téměř 500 kusů. V roce 
2005 se dle plánu rozvoje a počtu učeben na FD podařilo hardwarově upgradovat 2 PC učebny 
a jednu novou v Děčíně instalovat. Opět se na fakultě podařilo rozšířit nabídku softwarového 
vybavení o specializovaný software v několika kategoriích (Modelování + navrhování + tech-
nické kreslení, grafika, speciální výpočty). 

 
Hlavní úkoly pro další rozvoj fakulty: 

• Vyvinout maximální snahu o rozšíření prostor pro výuku (klasické přednášky, cvičení) a spe-
cializované laboratoře. 

• Usilovat o vytvoření jedné centrální lokality a využít přitom plánovaný přesun MÚVS. 
• Revitalizovat v maximální míře budovu v ulici Horská modernizací vnitřních prostor a rekon-

strukcí prostor dosud nevyužívaných (např. půdních). 
• Vzhledem k nárokům na vysokoškolské studium provádět obnovu a doplnění výpočetní tech-

niky a infrastruktury. 
• Hledat vhodné synergie prostřednictvím ústavů a pracovních skupin kateder, integrujících se 

v oborově orientovaných ústavech. 
• Usilovat o zavádění informačních technologií do výuky. 
• Vytvářet technické podmínky pro účast ve virtuálních týmech Evropské unie. 
• Zavádět inteligentní systémy řízení budov pro úsporu provozních nákladů a zajištění bezpeč-

nosti objektů. 
• Usilovat o další kvalitativní rozvoj vzdělávacího centra Děčín. 
• Podporovat projekty transferu znalostí a transferu technologií. Aktivně se účastnit ve stávají-

cích projektech ČVUT. 
 
 

11.6.2 Hlavní výsledky v pedagogické oblasti  
Bakalářský studijní program „Technika a technologie v dopravě a spojích“ probíhá v 8semestro-

vém bloku, přičemž od 4. semestru je výuka projektově orientována s výjimkou oboru Profesionální 
pilot (PP), který je 7semestrový. Bakalářská práce se zpracovává v rámci práce na projektu v po-
sledním semestru studia. V roce 2005 postoupil tento program do 7. semestru, v roce 2006 bude již 
vyučován v plném rozsahu. 

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 4semestrový. 4. 
semestr je určen pro práci na projektu a na vypracování diplomové práce. V roce 2005 postoupil 
tento program do 3. semestru, v roce 2006 bude již vyučován v plném rozsahu. 

V současné době studuje ve všech bakalářských SP 1 012 studentů, v magisterském SP 656 stu-
dentů v prezenční a kombinované formě studia. V roce 2005 absolvovalo fakultu celkem 227 
studentů. Z toho bylo v bakalářském SP 56 absolventů a v magisterském SP 171 absolventů. 

Za vynikající diplomovou práci a za výborné výsledky při SZZ uděluje při promoci fakulta 
3 absolventům cenu prof. Ing. Dr. Jaroslava Vlčka, DrSc. a firma SKANSKA ŽS, a. s., uděluje také 
svou cenu 3 absolventům studijního oboru Dopravní infrastruktura. 

 
 

11.6.3 Hlavní výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti  
Fakulta zakládá svoji výzkumnou a vzdělávací činnost na integrálním systémovém pojetí dopra-

vy a spojů jako důležitého společenského subsystému. Výsledky vědecko-výzkumné činnosti 
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odpovídají prioritním potřebám výzkumu u nás i v zemích EU, jsou v souladu se současnými ten-
dencemi u nás i ve světě a jsou příspěvkem jak k rozvoji vědní základny dopravy a spojů, tak 
i množstvím publikací v časopisech a na mezinárodních konferencích a konkrétním zájmem o vý-
sledky výzkumu ze strany praxe. 

V této oblasti byl i v tomto roce kladen důraz na účast v grantových a projektových soutěžích, 
neboť výsledky soutěží v minulosti nebyly vyhovující co do množství získaných grantů a přiděle-
ných finančních prostředků. Granty a projekty, které fakulta řešila v roce 2005, přinesly fakultě 
finanční prostředky ve výši cca 23,5 mil. Kč, což je zvýšení oproti roku 2004. 

Ve světovém měřítku a v některých aplikacích patří řešitelská pracoviště fakulty jen k několika 
podobným, která mají uznávané výsledky v dané oblasti. Jedná se např. o rozvoj modelů a metod 
plánování, financování a posuzování efektivnosti dopravních sítí, zavedení a použití statistických 
metod pro predikci směrových vztahů v uzavřené dopravní síti nebo vývoj systému rozpoznávání 
dopravní scény před jedoucím vozidlem, využití výpočtového modelování při navrhování optimál-
ního uspořádání dopravních cest v území včetně jejich konstrukce, o prevenci dopravních nehod 
a řešení problémů úrazové biomechaniky. Výsledky těchto řešení nacházejí uplatnění při navrhová-
ní moderních dopravních staveb a jejich řídících systémů, např. modernizace železničních tratí 
v ČD, projektování unikátních dopravních staveb v městském regionu (např. silniční tunel Mrá-
zovka) včetně jejich řídícího a zabezpečovacího systému (řízená preference MHD). Získané poz-
natky se uplatňují i při návrhu bezpečnostních opatření na dopravních cestách, u dopravních 
prostředků a při návrhu bezpečnostních pomůcek. Cenným přínosem ve výzkumu fakulty jsou také 
výzkumné a vývojové práce doktorandů, kteří pracují na vědeckých projektech vedených pracovní-
ky fakulty a tvoří nepostradatelný řešitelský potenciál fakulty.  

Fakulta v průběhu roku 2005 spolupracovala na 10 mezinárodních projektech – EURNEX, 
APSN, EURONAT, COST, REMOVE, LEONARDO/ETNITE, ATLAS (CERN), CAPTIVE, 
ENTRANCE, AUTOFORE. 

V roce 2005 pokračovala Fakulta dopravní ČVUT (prof. Ing. Petr Moos, CSc. - viceprezident 
EURNEX Council) na výzkumné a vědecko-organizační práci v European Rail Research Network 
of Excellence – EURNEX, která je součástí 6th RTD Framework Programme EU. Pro dosažení 
stanovených cílů je odborná náplň EURNEX rozdělena do 10 hlavních řešitelských okruhů, tzv. 
POLE (P). Fakulta dopravní je koordinátorem řešení P 4 – Validation and testing methods and 
product qualification, kde je odpovědným řešitelem prof. Ing. Petr Moos, CSc. Na tomto úkolu pra-
cují univerzity, výzkumné ústavy z CEEC společně s FAV Berlin, RRUK, INRETS France, NITEL 
Italy a International Union of Railways.  

V roce 2005 pokračovala spolupráce s ústavy AV ČR i s průmyslovými subjekty, jako jsou např. 
ŠkodaAuto Mladá Boleslav, AŽD Praha, s. r. o., České dráhy, a. s., SKANSKA ŽS Praha, a. s., 
ELTODO, a. s., SUDOP, a. s., Metroprojekt, a. s., a dále s Ministerstvem dopravy ČR a jeho vý-
zkumnou organizací Centrem dopravního výzkumu, s Českou a slovenskou kombinovanou dopra-
vou – INTRANS, a. s., apod. Rozběhla se spolupráce se společností SIEMENS CZ, se kterou fakul-
ta vytvořila unikátní laboratoř pro vývoj aplikací a jejich testování a připravuje zahraniční projekty. 

 
 

11.6.4 Zahraniční styky  
V rámci programu SOCRATES/ERASMUS v roce 2005 odjelo celkem 45 studentů na 

semestrální nebo dvousemestrální zahraniční studijní pobyty. V rámci programu ATHENS vyjeli 3 
studenti. 

V rámci zahraniční spolupráce se uskutečnilo 238 zahraničních výjezdů akademických pracovní-
ků fakulty. V rámci dlouhodobého programu mezinárodní spolupráce se uskutečnily plánované 
cesty prostřednictvím EURNEX nebo do Švýcarska, C.E.R.N. Ženeva v rámci projektu ATLAS. 
Většina cest se uskutečnila plně z prostředků výzkumných grantů nebo výzkumných záměrů. 
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Účelem zahraničních cest byla aktivní účast (referáty a uveřejnění ve sborníku, spolupořadatelství) 
na konferencích, na zasedáních mezinárodních výborů nebo komisí a v rámci mezinárodních vě-
decko-výzkumných programů. Pracoviště FD průběžně navštěvovali akademičtí pracovníci ze za-
hraničí. 

Byla navázána spolupráce v oblasti vědy a výzkumu s University of Valencia, HTW Dresden, 
IUSM Roma, ESTACA France, Exile Nationale Superiore d´Electronique Bordeaux, Graz 
University of Technology, University of Applied Science FH Steyr. Je rozpracováno několik dal-
ších smluv o vědecké a pedagogické spolupráci se  zahraničními subjekty. 

V roce 2005 pokračovala spolupráce s AV ČR a s průmyslovými subjekty, jako jsou např. ČD, 
a. s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., ŠkodaAuto Mladá Boleslav, AŽD Praha, SKANSKA ŽS 
Praha, a. s., ELTODO, a. s., SUDOP, a. s., METROPROJEKT, a. s., VÚKV, a. s., VÚŽ, a. s., dále 
s Ministerstvem dopravy ČR a jeho výzkumnou organizací Centrem dopravního výzkumu s Českou 
a slovenskou kombinovanou dopravou – INTRANS, a. s. 

Fakulta dopravní ČVUT pořádala ve spolupráci se sdružením pro dopravní telematiku ČR mezi-
národní konferenci „ITS´05 Praha. Jejím cílem bylo umožnit výměnu informací a zkušeností 
v oblasti telematiky na mezinárodní úrovni, zvláště v oblasti zemí Střední a Východní Evropy. 

FD pořádala mezinárodní vědecký seminář „Nové trendy v civilním letectví – 2005“. Ve spolu-
práci s International Research Council on the Biomechanic of Impact byla pořádána mezinárodní 
konference zaměřená do oblasti poranění, bezpečnosti v dopravě a pasivní bezpečnosti vozidel 
IRCOBI 2005. FD také pořádala konferenci „Podniky MHD, dopravní systém města a udržitelné 
mobility“. 
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11.7 Fakulta biomedicínského inženýrství 
11.7.1 Rozvoj v roce 2005 

V roce 2005 byla zřízena nová fakulta ČVUT - Fakulta biomedicínského inženýrství, a to trans-
formací Ústavu biomedicínského inženýrství. Zřízení fakulty bylo ve shodě s dlouhodobým zámě-
rem rozvoje ČVUT, které permanentně považuje biomedicínské inženýrství za jednu ze svých 
priorit. V souladu se zákonem o vysokých školách je fakulta základní vzdělávací složkou vysoké 
školy a k dalšímu rozšiřování výuky v kladenských prostorách bylo nezbytné transformovat součas-
ný Ústav biomedicínského inženýrství ČVUT na fakultu, což po projednání v Akademickém senátu 
ČVUT a kladném stanovisku Akreditační komise MŠMT ČR bylo zaregistrováno Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR ke dni 27. 5. 2005. 

V oblasti rozvoje se fakulta řídila zásadami své koncepce rozvoje, aktualizovaného dlouhodobé-
ho záměru ČVUT a záměru MŠMT. V roce 2005 ukončili již studenti nově akreditovaných bakalář-
ských programů druhý ročník a fakulta pokračovala v upřesňování koncepce a v analýze možností 
přípravy dalších nových studijních oborů či programů. Na podporu souvisejících aktivit bylo na fa-
kultě řešeno 7 projektů v rámci rozvojových a transformačních programů MŠMT v celkovém obje-
mu téměř 14 mil. Kč. V oblasti investiční, rozvoje nových laboratoří, je pozitivní stálá úspěšnost 
v řešených projektech FRVŠ. V rámci rektorátních projektů v roce 2005 byl přijat jeden projekt 
rozvoje laboratoře biosignálů s objemem 1,4 mil. Kč. Rovněž zapojování studentů do nejrůznějších 
vědecko-výzkumných aktivit fakulty má stále rostoucí tendenci.  

V oblasti vědecko-výzkumné lze konstatovat, že se podařilo zajistit pokračování výzkumu 
v rámci výzkumného záměru Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II 
pro léta 2005 až 2011. Řešení výzkumného záměru Využití kvantové fyziky v biologii a medicíně 
bylo podpořeno ze zdrojů ČVUT.  

Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti 
ČVUT v Praze pro rok 2005 předpokládá kromě rozvíjení zahájeného bakalářského studia v progra-
mu Biomedicínská a klinická technika jeho rozšíření na další obory, dále ve spolupráci s UK, 1. a 3. 
LF i Nemocnicí Kladno, zahájení přípravy akreditace studia bakalářských zdravotnických studijních 
programů, jakož i přípravu návrhu magisterského a doktorského studijního programu. V zájmu roz-
voje fakulty byla vykonána analýza potřeb nových bakalářských oborů takovým způsobem, aby by-
lo možné rozvíjet výukové aktivity zejména do užších specializací biomedicínské a klinické techni-
ky, případně specializaci biologické techniky a technologie a do oblasti zdravotnictví - fyzioterapie 
a záchranářství. S ohledem na priority byly odeslány na MŠMT ČR akreditační přihlášky 2 ma-
gisterských studijních oborů v rámci studijního programu „Biomedicínská a klinická technika“, 
které jsou profilovány rozdílně tak, aby vyhověly různým typům studentů. V rámci oboru Přístroje 
a metody pro biomedicínu budou připravováni inženýři pro práci při vývoji a využívání složité 
přístrojové techniky v oblasti biologie a medicíny a v rámci oboru Systémová integrace procesů ve 
zdravotnictví se předpokládá příprava inženýrů pro organizačně - technickou práci v nemocnicích, 
hygienických stanicích, komerční sféře apod. 

Sídlem Fakulty biomedicínského inženýrství je Kladno, nám. Sítná 3105, kde statutární město 
Kladno prodalo v roce 2005 sedmipodlažní budovu za jednu korunu ČVUT. V souvislosti s rozvo-
jem fakulty a jednotlivých studijních oborů se předpokládá postupné navýšení počtu studentů (ze 
současných cca 220 studentů na cílových 730 studentů v roce 2010). K zajištění potřebných prostor 
bude využito objektu č. p. 3105 k. ú. Kročehlavy – Kladno po nezbytné rekonstrukci. V současné 
době se připravuje projekt postupné rekonstrukce budovy ve 4 etapách tak, aby po jejich ukončení 
budova poskytla vhodný prostor pro výuku cca 800 studentů. Dále rozvojový záměr zahrnuje pří-
pravu rekonstrukce objektu na Albertově jako společného vědecko-výzkumného pracoviště biome-
dicínského inženýrství ČVUT FBMI a UK 1. LF.  
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Tyto dvě oblasti – rozvoj nových studijních oborů s budováním laboratoří jsou prioritní pro další 
období rozvoje fakulty.  

V personální oblasti je možno konstatovat, že v roce 2005 byl zahájen pozitivní trend v počtu 
podaných žádostí o habilitační řízení, jedna z nich byla úspěšně dokončena a celkově přispěla ke 
zlepšení věkového složení v kategorii docentů a profesorů. 

 
 

11.7.2 Hlavní výsledky v pedagogické oblasti  
Od akademického roku 2003/04 probíhá na Fakultě biomedicínského inženýrství (dříve ÚBMI) 

výuka tříletého bakalářského studijního programu „Biomedicínská a klinická technika“. Výuka je 
zajišťována pracovníky FBMI ve spolupráci zejména s pedagogy Fakulty elektrotechnické ČVUT 
a 1. a 3. lékařské fakulty UK v Praze. V zimním semestru akademického roku 2005/06 studovalo ve 
všech třech ročnících 219 studentů. 

Kromě standardní výuky přispívá FBMI do celoškolské nabídky předměty zaměřenými na zákla-
dy medicíny a biologie, příp. na problematiku některých aspektů biomedicínského inženýrství. 

Na podzim roku 2005 byla podána akreditační přihláška pro magisterský studijní program „Bio-
medicínská a klinická technika“ se dvěma studijními obory „Přístroje a metody pro biomedicínu“ 
a „Systémová integrace procesů ve zdravotnictví“ s předpokládaným zahájením od začátku akade-
mického roku 2006/07. 

Od akademického roku 2005/06 byl zahájen program celoživotního vzdělávání (Univerzita třetí-
ho věku). Délka studia je v rozsahu dvou semestrů (2 x 15 přednášek). Studium je uskutečňováno 
prezenční formou v rozsahu dvouhodinových přednášek jednou týdně. V kurzu je zapsáno 14 účast-
níků. 

FBMI organizovala ve dnech 16. 9. 2005–23. 9. 2005 týdenní přípravný kurz chemie a biologie 
pro studenty přijaté do prvního ročníku bakalářského studijního programu „Biomedicínská a klinic-
ká technika“. Cílem kurzu bylo osvěžení a vyrovnání znalostí studentů v těchto předmětech na 
gymnaziální úrovni. Výuku zajišťovali akademičtí pracovníci FBMI. 

FBMI prezentovala možnosti studia na veletrhu Gaudeamus ve dnech 1. 11.–4. 11. 2005. Akci 
lze označit za úspěšnou, protože z průzkumu FBMI, který byl proveden na dni otevřených dveří 
(konal se 30. 11. 2005) vyplynulo, že 7 % potenciálních uchazečů se dozvědělo o možnosti studia 
na FBMI právě na tomto veletrhu. Zájem dívek o studium je asi 40 %. 

 
 

11.7.3 Hlavní výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti  
Vědecko-výzkumná činnost se realizuje v rámci dvou Výzkumných záměrů a grantově podpoře-

nými projekty. V oblasti modelování biologických systémů jsou to především srovnání multipólo-
vých a multidipólových modelů bioelektrických zdrojů s modelem homogenní dvojvrstvy, vytvoře-
ní základní metodiky zkoumání funkce a řízení kardiovaskulárního systému pomocí lineární i neli-
neární zpětnovazební struktury mezi kardiovaskulárním systémem a nervovým, resp. endokrinním 
řídicím systémem, vývoj modelu plicní mechaniky a modelu pro studium proudění plynů za účelem 
optimalizace umělé plicní ventilace, popis metodik vyhodnocování videozáznamů polohy očí, ana-
lýza problematiky krainokorpografie a problematiky vyhodnocování polohy hlavy, sestavení kon-
cepce systémů pro rekonstrukce experimentálních fyziologických dat za přítomnosti extrémního 
rušení z NMR a naměření série testovacích souborů, vývoj plug-in modulu pro programový systém 
Ellipse pro rutinní vizualizaci a výzkum 3D biologických dat, vývoj nového programového 
prostředí v jazyce C# na platformě .NET umožňující zpracování a vizualizaci 3D biologických dat 
s využitím speciálního 3D grafického akcelerátoru VolumePro. V oblasti využití kvantové radiofy-
ziky v biologii a medicíně to bylo v roce 2005 zejména studium optimálních kombinací materiálů 
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pro vytváření biokompatibilních tenkých vrstev s využitím záření excimerového laseru a diagnos-
tická zobrazování tkání a struktur malých zvířat pomocí nukleární magnetické rezonance na uni-
kátním systému NMR SISCO85/310. 

 
 

11.7.4 Zahraniční styky 
V roce 2005 uzavřela FBMI smlouvy o výměně studentů a akademických pracovníků v rámci 

programu ERASMUS/SOCRATES s univerzitami v Oulu (Finsko), Gentu (Belgie), Gliwicích 
(Polsko) a Košicích (Slovensko). V rámci těchto smluv vycestuje v letním semestru akademického 
roku 2005/06 vypracovat svou bakalářskou práci a absolvovat některé další předměty celkem 5 stu-
dentů FBMI, tj. cca 10 % studentů 3. ročníku studia. FBMI v akademickém roce 2005/06 přijala 
v rámci programu ERASMUS/SOCRATES jednoho studenta univerzity v Ilmenau, který na FBMI 
pracuje na své diplomové práci. 

Ke stávající smlouvě mezi ČVUT a Státní elektrotechnickou univerzitou "LETI" v Petrohradě, 
podepsané z iniciativy FBMI, byla v roce 2005 připravena a podepsána smlouva o výzkumné 
spolupráci mezi FBMI a IBIB PAN ve Varšavě, Polsko. Při té příležitosti navštívil FBMI prof. 
Marek Darowski z téhož institutu specifikovat bližší podmínky spolupráce. Podobnou spolupráci 
mezi Univerzitou ve Splitu (Chorvatsko) připravuje FBMI na základě aktivity prof. Jadranky Tocilj. 

ČVUT v Praze bylo v roce 2005 spolupořadatelem evropského kongresu biomedicínského inže-
nýrství EMBEC’05, na jehož úspěšném průběhu se na různých úrovních organizačního zabezpečení 
podíleli pracovníci FBMI. V rámci této konference a s garancí FBMI proběhly tři tutoriály předních 
světových odborníků z oblasti biomedicínského inženýrství – prof. Johna G. Webstra na téma 
„Bioinstrumentace“, prof. Jaakka Malmivua o bioelektromagnetismu a prof. Metina Akaye 
„Bioinformatika a výpočetní biologie“. Všech tří tutoriálů se v rámci výuky zúčastnili i studenti 
FBMI. Ze spolupracujících pracovišť navštívili FBMI během konference EMBEC’05 prof. Ewaryst 
Tkacz se spolupracovníky z Institutu elektroniky Slezské univerzity v Gliwicích, Polsko a Dr. 
Alexandr Kaliničenko z Elektrotechnické univerzity "LETI" v Petrohradě, Rusko. 

Pracovníci FBMI se podílejí i na činnosti světových a evropských institucí a společností biome-
dicínského inženýrství – International Academy for Medical and Biological Engineering, koncil 
European Alliance for Medical and Biological Engineering and Science a její Division for 
Education a Division of Fellows. 
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11.8 Kloknerův ústav 
11.8.1 Rozvoj v roce 2005 

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 pře-
hled 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: 

• samostatný zesilovač HOTTINGER, 
• měřící ústředna COMMET pro sledování teploty a vlhkosti včetně čidel, 
• softwarový modul pro řízení zmrazovací komory HERAUS VÖTCH, 
• instalace snímání síly z tlaku oleje u zatěžovacího stroje AMSLER 2500,  
• snímače přetvoření s odměrnou délkou 500 mm pro zkoušky přepínacích lan, 
• hydrostatická váha, 
• dálkoměr HILTI, 
• jádrová vrtačka pro odběr vývrtů 150 mm, 
• lešeňový modul z hliníkových trubek pro výšku podlahy nad terénem 3,6 m, 
• měřící systém PXI/SCXI-1052 fy National Instruments USA. 

 
 

11.8.2 Pedagogická činnost 
V současné době je v ústavu 34 doktorandů, z toho 12 interních, v oborech Teorie konstrukcí 

a Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách. 
Řada pracovníků ústavu se podílí na výuce na Stavební a Strojní fakultě a na Fakultě architektu-

ry ČVUT v inženýrském a doktorandském studiu. 
Na základě dlouhodobých odborných zkušeností pracovníků KÚ bylo v ústavu pořádáno v roce 

2005 14 vzdělávacích kurzů, na kterých byli posluchači seznamováni s nejnovějšími poznatky v ob-
lastech vad a poruch ŽB staveb včetně způsobů jejich sanace, problematikou trvanlivosti betonu 
včetně alkalické reakce, zkoušením vlastností betonu a dalších stavebních hmot a konstrukcí, sanací 
vlhkých staveb, zásadami navrhování a zatížení podle Eurokódů, vlastnostmi cihlářských výrobků 
a poruchami stropních konstrukcí z desek HURDIS a vláknovými kompozity a termoplasty. 

 
 

11.8.3 Vědecko-výzkumná činnost 
Vědecké a výzkumné aktivity pracovníků byly zaměřeny na problematiku rizikového inženýrství 

a spolehlivost nových i stávajících konstrukcí podle ČSN a Eurokódů, materiálového inženýrství se 
zaměřením na technologii, mikro a makromechaniku konstrukčních materiálů se zvláštním zřetelem 
na kompozity, ocel a beton a na modelování nosných soustav s ohledem na vytváření výpočtových 
modelů konstrukcí, účinků zatížení a odezvy konstrukčních systémů. V rámci této problematiky se 
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KÚ podílel na řešení jednoho výzkumného záměru a dvou VZ v kategorii C za podpory ukazatele 
M a ČVUT a dále pak 32 grantových projektů. 

Velký význam má pro KÚ expertní činnost a zkušebnictví. Z významných aktivit lze uvést: 
• stavebně technický průzkum stanice metra Florenc v rámci protipovodňových opatření (GEO 

Tec, a. s., a IDS Praha, a .s.), 
• monitorování stanice metra Vltavská v rámci protipovodňových opatření (NAVATYP, a. s.), 
• závěrečná pasportizace objektů dotčených výstavbou metra trasy 4C (Metroprojekt, a. s.), 
• 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.), 
• testy systému kotvení dodatečného předpínání uhlíkových lamel (STADO, s. r. o), 
• testy vyztužování betonu tyčemi z uhlíkových vláken (STADO, s. r. o.), 
• průkazní zkoušky předpínacích lan a tyčí (SSŽ, a. s., SMP, a. s., JHP, s. r. o, Skanska, a. s., 

Dywidag, a. s., VSL CZ, s. r. o.), 
• statické a dynamické zkoušky ocelových stěn (ÚTAM AV ČR), 
• statické a dynamické zkoušky kolejnic (Výhybkárna TD Prostějov, VÚŽ Praha, a. s.), 
• zkoušky vzorků rohoží z pryžového granulátu (NILOS, a. s., Bohemia elast, s. r. o, SEDRA 

Praha, s. r. o.), 
• zkoušky smykových únosností prvků opěrných stěn s geosyntetiky a bez geosyntetik (KB 

Blok, a. s.), 
• zkoušky dynamických odrazových a deformačních vlastností sportovních podlah a povlaků 

(TENIS Zlín, a. s, Ing. Palacký, s. r. o.), 
• průzkumy a kontroly komínů a chladících věží v provozovnách ČEZ (ČEZ, a. s.), 
• diagnostika havarijní vyhnívací nádrže ČOV v Praze – Tróji (PVK, a. s.), 
• tvorba norem pro ČSNI, 
• podklady a metodika rizik pro projektování silničních svodidel (ŘSD Praha), 
• rizika silničních tunelů podle směrnic EU (SATRA). 

 
 

11.8.4 Zahraniční styky 
Zahraniční styky v roce 2005 byly dále úspěšně rozvíjeny. Velmi významná byla a je aktivní 

činnost Kloknerova ústavu v mezinárodních nevládních organizacích (CIB, IABSE, RILEM, JCSS, 
ISO, CEN, ECCM, WTA). 

V roce 2005 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 “Safety and Reliability 
of Industrial Products, Systems and Structures“ a na tvorbě mezinárodních 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 2005 prováděly „Zkoušky keramických, skleněných a plastových izolátorů“ jako zakázka pro 
firmu NGK Japonsko, IAC Malajsie, PCI Rakousko, SEFAG Švýcarsko), „Zkoušky prvků a celých 
výseků speciální ozdobné mříže pro objekt Louis Vuitton v Paříži“ pro firmu Sipral, „Kontrolní 
zkoušky vyřezaných prvků z betonu panelů Spirol“ pro firmu Goldbeck Prefabeton SRN, „Zkoušky 
betonových trub průměru DN 600–800 mm“ pro firmu EUROBBETON Maba Rakousko, „Posou-
zení účinku větru na obytný soubor Central Park Prague“ (CPP Development). 
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11.9 Masarykův ústav vyšších studií  
11.9.1 Rozvoj v roce 2005 

Společně s kolegy z VŠE byl zpracován a úspěšně akreditován studijní program „Podnikání 
a komerční inženýrství v průmyslu“. Byla uzavřena smlouva mezi ČVUT a VŠE o společném zajiš-
ťování výuky v tomto programu s tím, že organizátorem a administrátorem je Masarykův ústav 
vyšších studií. 

 
 

11.9.2 Hlavní výsledky v pedagogické oblasti  
V rámci hlavní činnosti započala výuka ve studijním programu Podnikání a komerční inženýrství 

v průmyslu. V rámci doplňkové činnosti bylo znovu otevřeno studium v programu Master in 
Strategic Human Resource Management akreditovaném britskou Sheffield Hallam University. 
 
 
11.9.3 Hlavní výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti  

Výzkumné úkoly v roce 2005 vesměs započaly a neměly proto významné výstupy. 
 
 
11.9.4 Zahraniční styky  

Trvá intenzivní spolupráce se Sheffield Hallam University, a to především ve výuce postgradu-
álních programů Master of Business Administration a Master in Strategic Human Resource 
Management. Probíhá spolupráce s Korean Institute of Science and Technology. 
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11.10 Výpočetní a informační centrum 
V souladu s aktualizovanou koncepcí činnosti se Výpočetní a informační centrum v roce 2005 

zabývalo více než třiceti sledovanými úkoly a činnostmi spadajícími do oblastí působnosti praco-
viště.  

 
Informační systémy  

Projektování a provozování informačního systému pro řízení a správu ČVUT je jednou ze stě-
žejních aktivit VIC. Ta je realizována ve třech základních oblastech. První je zajištění provozu 
všech komponent, z nichž nejvýznamnější jsou Finanční informační systém (FIS), Pracovníci, mzdy 
a sociální věci (PMSV), Studium (KOS) a Věda a výzkum, vnější styky (VVVS). Druhou oblastí je 
systémová integrace, kam spadá hlavně zajišťování systémových návazností mezi jednotlivými 
komponentami a úlohami informačního systému školy. Poslední oblastí je selektivní poskytování 
globálních a agregovaných informací všem oprávněným uživatelům na řídicí úrovni školy a fakult. 
V návaznosti na komponenty informačního systému jsou rozvíjeny aktivity, jejichž zavedení si 
vyžádaly právní normy vydané v posledních několika letech. VIC vydává a prodlužuje studentské 
průkazy, vede matriku studentů, vydává zaměstnanecké průkazy 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 prostřednictvím optických vláken 
a také objekty mimo hlavní areál jsou k centrálnímu uzlu počítačové sítě školy připojeny převážně 
optickými spoji. V roce 2005 došlo k zavedení technologie CWDM, která umožnila zvýšení pro-
pustnosti stávajících spojů. Počítáme-li i studentské počítače na vysokoškolských kolejích ČVUT, 
je v současnosti v síti registrováno více než 16 tisíc počítačů. Každému oprávněnému uživateli síť 
umožňuje používat elektronickou poštu, přenášet soubory, vstupovat do veřejně přístupných data-
bází a využívat bohaté informační zdroje počítačových sítí celého světa. Síť zcela běžně používají 
doktorandi a studenti, kteří jsou na převážné většině oborů k používání síťových zdrojů soustavně 
vedeni a kteří ji velmi intenzivně používají jak ve studiu a v práci na katedrách, tak ke vzájemné 
komunikaci a k rozšiřování své odbornosti. Výraznými podsítěmi ČVUT jsou studentské sítě na ko-
lejích, které byly zřízeny ve spolupráci se Studentskou unií ČVUT.  

 
Superpočítačové aktivity  

Ve Výpočetním a informačním centru byly v roce 2005 k dispozici dva výpočetní systémy. Je to 
superpočítač IBM SP, jehož provoz byl udržován na úrovni předchozích let. Vzhledem k zastaráva-
jícímu operačnímu systému AIX verze 4.3 řada aplikačních programů zůstala ve starších verzích. 
Druhým provozovaným systémem je superpočítač SGI Altix 3700, který je osazen 24 procesory 
Intel Uranium 2 64 1,3 GHz. Tento systém má ve srovnání s klasickými clustery a unixovými serve-
ry vyšší škálovatelnost a výkon. 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 provenience. Programové vybavení superpočítačového komplexu bylo 
průběžně inovováno a doplňováno a byly pořádány workshopy na aktuální témata. 

 
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, 
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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 knihov-
níků, projevující se ve svých důsledcích v rostoucí kvalitě a šíři poskytovaných knihovnicko-infor-
mačních služeb.  

 
Licenční politika, osobní prostředky výpočetní techniky, školení a konzultace  

VIC zastupuje všechny fakulty a ostatní součásti školy při nákupech programového vybavení 
firmy Microsoft a organizuje licenční nákupy dalších programových produktů, jako jsou např. 
Mathematica, Maple, Matlab, ANSYS, Fluent, Pro-Engineer, SGI-Varsity, překladače jazyků C, 
C++ a FORTRAN, prostředky pro ladění a grafické aplikace. Jednotné licenční nákupy přinášejí 
nejen finanční výhody, protože lze dosáhnout množstevních slev, ale soustředění prostředků umož-
ňuje také nákup takových produktů, které by si individuální uživatelé nemohli dovolit koupit. Neza-
nedbatelnou činností je péče o instalované prostředky osobní výpočetní techniky, z nichž nemalá 
část je přístupná všem studentům školy.  
 
Další aktivity  

Do portfolia aktivit přibylo od 1. 6. 2005 oddělení podpory výuky (bývalé CPV) se všemi návaz-
nými činnostmi počínaje e-learningem. 
Podobně jako v minulých letech VIC i v roce 2005 

• řešilo vybrané výzkumné a vývojové problémy v oblasti výpočetní techniky a jejích aplikací, 
vyvíjelo a realizovalo programové prostředky informačních systémů,  

• zajišťovalo školení, připravovalo a vydávalo účelově zaměřené publikace, poskytovalo kon-
zultace a vykonávalo poradenskou činnost,  

• na základě zmocnění, licencí a živnostenských oprávnění vykonávalo expertizní činnost, pos-
kytovalo služby automatizovaného zpracování dat, vytvářelo programové produkty, organizo-
valo vzdělávací akce a vyvíjelo další podnikatelské aktivity.  

 
V souladu s novou koncepcí a organizačním řádem připravilo VIC nabídku úkolů a činností pro 

ČVUT. Na základě této nabídky bude sestaven rozpočet na rok 2006. V nabídce je zařazeno opět 
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 podpora realizace výsledků vědy. TIC 

napomáhá realizovat a urychlovat transfer technologií – transformaci výsledků vědecké a tvůrčí 
činnosti do komerční podoby, představované inovačním podnikáním. Svou činností vytváří spojo-
vací článek mezi tvůrčím a vědeckým potenciálem ČVUT a inovačním komerčním prostředím 
v tuzemsku i v zahraničí.  

Důležitá je vazba na síť inovačních center a vědeckých parků ve světě, která umožňuje vyhledá-
vání vhodných partnerů ke spolupráci, zejména v mezinárodních programech. Činnost centra je 
podporována prostřednictvím různých projektů, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropskou komisí. TIC ČVUT je členem European 
Business and Innovation Centre Network (EBN). TIC ČVUT je také akreditovaným členem 
Společnosti vědecko-technických parků ČR a jedním ze zakládajících členů Hospodářské komory 
hlavního města Prahy (HKP). 
 
Hodnocení kvality 

V roce 2004 začala Evropská komise ve spolupráci s EBN komplexně hodnotit kvalitu inovač-
ních 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). 

 
V roce 2005 TIC orientovalo svoji činnost do 4 hlavních směrů: 
Vědecký inkubátor ČVUT 

Po několikaletém úsilí bylo úspěšně ukončeno jednání se švédskou firmou IKANO a s její pod-
porou byla v druhém pololetí 2005 zrekonstruována budova v ulici Jugoslávských partyzánů vedle 
Technické menzy v Dejvicích. Koncem roku 2005 tam zahájil činnost Vědecký inkubátor ČVUT. 
Inkubátor podporuje vznik a počáteční rozvoj malých inovačních firem tvořených zejména studen-
ty, absolventy a pracovníky ČVUT. 

Koncem roku 2005 inkubátor nabízel 9 vybavených kanceláří pro 18 pracovníků za výhodných 
podmínek, školení a poradenství pro nově vznikající inovační firmy, jednací a školicí místnosti 
a další prostory.  

Inkubátor pracuje podle vzoru podnikatelského inkubátoru ve vědeckém parku IDEON v Lundu 
(Švédsko) a jeho provoz je podporován firmou IKANO. 

TIC se v roce 2005, tak jako v minulých letech, podílelo na provozu podnikatelského inkubátoru 
na Plzeňské ulici v Motole, zejména poskytováním služeb. 

 
Regionální kontaktní organizace 

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 32 seminářů v Praze a Středo-
českém kraji, poskytnuto 621 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 
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partnery do projektů. Průběžné oponentní řízení konstatovalo, že projekt byl řešen na vynikající 
úrovni. 

Další řešené mezinárodní projekty Gate2Growth, Transact a Forcrest využívají synergického 
efektu pro podporu poradenství.  

V roce 2005 TIC pokračovalo v práci na programu MPO ČR „Poradenství“ a programu „Kredit“ 
(program Českomoravské záruční a rozvojové banky – ČMZRB).  

 
Ochrana duševního vlastnictví 

Patentové středisko (PS) inovačního centra poskytuje všem pracovištím ČVUT komplexní 
služby v rámci ochrany duševního vlastnictví. Tyto služby jsou poskytovány nejenom ve všech 
oborech zajímajících ČVUT, ale také v oblasti chemie a farmacie. Patentové středisko je zapsáno do 
seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru patenty a vynálezy s rozsahem 
oprávnění pro průmyslové vlastnictví. ČVUT je jedinou univerzitou v ČR, která má v současnosti 
podobné pracoviště. Všichni patentoví zástupci PS mají kvalifikaci evropských patentových zástup-
ců s oprávněním zastupovat klienty před Evropským patentovým úřadem. V roce 2004 bylo ve 
spolupráci s patentovým střediskem podáno např. 12 přihlášek vynálezů, 23 přihlášek nových prů-
myslových vzorů, průmyslových užitných vzorů a ochranných známek a bylo poskytnuto 92 dalších 
služeb. Proti předchozímu roku se jedná o navýšení objemu služeb, které však stále neodpovídá 
významu ČVUT.  

 
Pražský technologický park při ČVUT 

V roce 2005 TIC, podle pokynů vedení ČVUT, připravovalo záměr projektu Pražského techno-
logického parku ve spolupráci s dalšími partnery, zejména s agenturou CzechInvest. Prvním realizo-
vaným stupněm je Vědecký inkubátor ČVUT v Dejvicích. Probíhalo hledání vhodné lokality v Dej-
vicích pro druhý stupeň, Vědecký park ČVUT. Probíhala jednání o třetím stupni, vlastním Techno-
logickém parku, na okraji Prahy a Středočeského kraje. Tento projekt bude mít zásadní vliv nejen 
na rozvoj ČVUT, ale i na technologický rozvoj Prahy a Středočeského kraje. 
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11.12 Výzkumné centrum průmyslového dědictví  
11.12.1 Rozvoj v roce 2005 

Činnost Výzkumného centra průmyslového dědictví v roce 2005 akcelerovala v důsledku aktu-
álního stavu průmyslového dědictví v České republice, reagovala na útlum řady výrobních činností 
a nové souvislosti technického vývoje. Současná situace vedla k souběžnému zapojení do více akti-
vit při zachování hlavních směrů stanovených dlouhodobými záměry VCPD, k nimž především 
patřilo na základě vlastních výzkumných projektů mapovat a vyhodnocovat průmyslové dědictví na 
úrovni průmyslových území, areálů a objektů. Výzkumné centrum průmyslového dědictví se 
především ve vazbě na problematiku tzv. brownfields podílelo na hledání nového využití a záchraně 
průmyslového dědictví jako pozitivního potenciálu v procesu trvale udržitelného rozvoje. 

 
 

11.12.2 Hlavní výsledky v pedagogické oblasti  
Propojení výzkumné činnosti s pedagogickou oblastí probíhá jednak intenzivním zapojením 

deseti doktorandů a řady studentů vyšších ročníků FA a FSv do výzkumu, především vytvářením 
databázových listů Registru průmyslového dědictví a mapováním objektů ohroženého fondu vybra-
ných průmyslových oborů. V roce 2005 byly využity výsledky výzkumu, data a archivní podklady 
při realizaci tří rozvojových projektů MŠMT (Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví – při-
pravovaný obor doktorského studijního programu „Architektura a stavitelství“; vytvoření interneto-
vého kurzu s tématem Transformace průmyslových objektů a území - nástroje rehabilitace města 
a krajiny; rozpracování projektu Implementace databáze stavebních objektů v pedagogickém proce-
su). Realizace rozvojových projektů představovala významnou příležitost ke kvalifikované aplikaci 
shromážděných poznatků v pedagogickém procesu.  

 
 

11.12.3 Hlavní výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti  
Výzkumná činnost byla zaměřena na tři vzájemně propojené směry:  
1) Identifikace průmyslového dědictví České republiky pokračovala inventarizací objektů ohrože-

ného stavebního fondu vybraných oborů (např. výzkum zanikajících pivovarů, cukrovarů, texti-
lek, vyhodnocení vybraných drážních staveb) a plošným mapováním území poznamenaných re-
strukturalizací hospodářství (v roce 2005 ve spolupráci se Statutárním městem Kladno a Ma-
gistrátem hl. města Prahy). Bezprostředním výstupem výzkumu bylo budování a průběžné 
naplňování Registru průmyslového dědictví, jehož databáze byla rozšiřována a postupně zpří-
stupňována on-line na internetových stránkách VCPD/ČVUT. Shromážděné informace byly vy-
užity ve výuce (FA, FSv), v konzultační činnosti a především také při posuzování návrhů na 
prohlášení věci za kulturní památku pro Ministerstvo kultury ČR. S přispěním spolupracujících 
institucí byly výsledky průběžně publikovány v samostatných přehledech (např. Pražský 
industriál).  

2) Druhou skupinu tvořily srovnávací výzkumy, které umožnily formulování kritérií pro budovaný 
Registr průmyslového dědictví a jejichž významným cílem bylo přispět k aplikaci metodiky 
kompatibilní s přístupy v zemích Evropské unie (byly zahrnuty pod etapově realizovaný projekt 
Stavební dílo a specifické metody jeho zkoumání, řešitel prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.). 
Předmětem výzkumu byla stavba jako technické dílo, které vzniká a slouží v konkrétních histo-
rických podmínkách a je významným historickým pramenem vyžadujícím specifické přístupy 
ke čtení a interpretaci svého informačního obsahu (dílčí studie Obsah a forma v průmyslové ar-
chitektuře, Tovární objekty a stavební právní předpisy do počátku 20. století, Meziválečná 
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průmyslová architektura a technologické, hospodářské a kulturní souvislosti, Železobetonové 
konstrukce a nová estetika). Projekt v roce 2005 vyústil v tematickou publikaci Stavební kniha 
2005: Meziválečná průmyslová architektura a v instruktivní přehled architektury konverzí ob-
jektů průmyslového dědictví ve sborníku Industriální stopy. 

3) Třetí rovinou byl výzkum a studium vývoje a proměny průmyslových a dopravních úhorů vy-
braných průmyslových území: Brownfields - průmyslové úhory a průmyslové dědictví. Součástí 
dlouhodobějšího projektu bylo v roce 2005 rozpracování tématu regionálního rozvoje se zamě-
řením na alternativní formy trávení volného času, včetně vytvoření mapy a průvodce po prů-
myslovém dědictví Kladenska a shromáždění návrhů nového využití pro opuštěný industriální 
areál Vojtěšská huť. Projekt vyústil v situování 3. mezinárodního bienále Industriální stopy (září 
2005) do vybraných lokalit Kladna. 

 
 
11.12.4 Zahraniční styky  

VCPD bylo zapojeno do evropského projektu Working Heritage, který posuzuje hodnoty starého 
a možnosti nového využití historických průmyslových center v Evropě (v rámci Culture 2000), na 
němž spolupracovalo devět partnerů z pěti evropských zemí - Británie, Francie, Itálie, Španělska 
a České Republiky. V roce 2005 byl vydán čtyřjazyčný CD-ROM Working Heritage, pro který 
VCPD připravilo výběr pražských příkladů projektů konverzí a výsledky mezinárodního projektu 
byly představeny na putovní výstavě (v České republice jako součást 3. mezinárodního bienále 
Industriální stopy, Sál architektů Staroměstské radnice v Praze, 20. 9.–30. 10. 2005). 

Vyústěním zahraničních kontaktů VCPD ČVUT v roce 2005 byla mezinárodní konference 
v rámci 3. mezinárodního bienále Industriální stopy, uskutečněného s podporou stavovských inže-
nýrských organizací zemí Visegradské čtyřky a Visegradského fondu (Praha a Kladno, 19.–24. 9. 
2005). Téma konference: Reflexe evropských zkušeností, Projekt Working Heritage, Propojení ev-
ropského industriálního dědictví, Interdisciplinarita - průmyslové dědictví a současná kultura; 
účastníci: Velké Británie (English Heritage), Německo (Památkový ústav Porýní - Vestfálsko, Pol-
sko (TICCIH, Warsaw Management Academy), Slovensko (Projekt Stanica Žilina), Francie 
(Direction de ľArchitecture et du Patrimoine, Ministère de la Culture et de la Communication), 
Česká republika (ČVUT, NPÚ), Maďarsko (TICCIH, University of Miskolc), Nizozemí 
(Hogheschool voor de kunsten, Utrecht). 

Výzkumné centrum průmyslového dědictví vypracovalo spolu s představiteli TICCIH Maďarska 
(Györgyi Németh, University of Miskolc) a Polska (Julian Kołodziej, Warsaw Management 
Academy) deklaraci o spolupráci a regionálním propojování informací, podpoře vzdělání a prezen-
taci průmyslového dědictví, která byla přijata během konání konference a k níž se připojily předsta-
vitelé inženýrských organizací v Maďarsku a České republice. Deklarace se stala krokem k realizaci 
mezinárodního projektu propojení cest industriální kultury. 

VCPD bylo v roce 2005 reprezentantem TICCIH (The International Committee for the 
Conservation of Industrial Heritage) za Českou republiku. Zprostředkovává oboustrannou informo-
vanost a bylo zapojeno do činnosti Českého národního komitétu ICOMOS. 

Činnost VCPD byla dále prezentována na XXIV. Gesprächskreis Technikgeschichte, pravidelné 
konferenci společnosti německých historiků techniky (Fachhochschule Augsburk, 26. 5.–29. 5. 
2005) a na mezinárodní konferenci o využití průmyslového dědictví v Rijece, Chorvatsko (14.–15. 
10. 2005).  
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11.13 Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT 
V roce 2005 vstoupil Ústav technické a experimentální fyziky (ÚTEF) ČVUT v Praze do čtvrté-

ho roku svého života. Jeho základním posláním je experimentální fyzikální výzkum, který je zdro-
jem poznání přírodních zákonitostí a trvalým zdrojem technického a technologického pokroku. 
Ústav přitom usiluje i o přenos fyzikálních metod do inženýrské výuky studentů ČVUT.  

Dlouhodobý vědecko-výzkumný program na poli základního fyzikálně orientovaného výzkumu se 
stal základem výzkumného záměru MSM 6840770029 „Fundamentální experimenty ve fyzice 
mikrosvěta“ (dále zkráceně VZ29), který byl přijat k financování pro léta 2005–10. Ústav se tak 
rozvíjí jako skutečná experimentální základna ČVUT pro fundamentální fyzikální výzkum.  

V aplikovaném výzkumu šlo o práce na dalším vývoji detektorů záření a jejich využití v jiných 
oblastech bádání. Tento program byl v roce 2005 zapracován do návrhu na založení výzkumného 
centra LC 06041 „Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením“, který byl 
přijat k řešení na léta 2006–2010. 

Ve směru pedagogické činnosti ústavu byla dokončena příprava akreditačních materiálů k novému 
studijnímu oboru „Aplikovaná subatomová fyzika“. Dále se rozvíjela výuka v programu celoživot-
ního vzdělávání. Nedílnou součástí vzdělávací činnosti ústavu je výchova diplomantů a studentů 
doktorského studia formou jejich zapojení do vědecké činnosti pod vedením pracovníků ÚTEF.  

 
 

11.13.1 Rozvoj v roce 2005 
V roce 2005 došlo k doplnění kolektivu o další, převážně mladé pracovníky. Složení kolektivu 

nyní odpovídá úkolům, které stojí před ústavem, a to jak co do vědecko-výzkumné a plánované 
pedagogické činnosti, tak i co do administrativních a technických pracovníků. Celkově v ústavu 
a na projektech koordinovaných ústavem působí 46 zaměstnanců naplňujících 33,6 přepočtených 
pracovních úvazků. Z toho je 29,6 vědecko-výzkumných pracovníků a 4,0 tvoří úvazek všech 
administrativních, technických a pomocných pracovníků. Z vědecko-výzkumných pracovníků 
ÚTEF je většina mladších 40 let (s přepočteným úvazkem 22,6), z nich 18,7 je mladších 35 let. 
Činnost ústavu je organizována jak podle projektů, tak v souladu s organizačním řádem ÚTEF 
podle oddělení (Oddělení fyzikálních experimentů, Oddělení fyzikálních aplikací a technologií, 
Oddělení teorie a modelování, Oddělení elektroniky a softwaru, Oddělení správní a technické).  

Po celý rok pokračovalo doplňování laboratoří ústavu základním vybavením a novými měřicími 
aparaturami. Šlo především o laboratoř spektroskopickou a technologickou s čistými prostorami pro 
testování a vývoj detekčních struktur. Významně byly doplněny i radiochemická, materiálová a ra-
donová laboratoř. Prostory užívané ÚTEF se díky pronájmu rozrostly o cca 160 m2. Ústav je již 
přiměřeně vybaven základními měřicími aparaturami a systémy potřebnými pro odbornou činnost. 
Ústavní dílna činí ústav samostatným z pohledu okamžitých potřeb experimentální práce. V souladu 
s povolením SÚJB byla větší část laboratoří vymezena jako kontrolované pásmo pro práci se zdroji 
ionizujícího záření. Ve spolupráci s kanadskou univerzitou v Albertě a se Slezskou univerzitou 
v Opavě začala v roce 2005 výstavba republikové sítě stanic pro sledování extrémně vysokoenerge-
tických kosmických spršek. Pro pedagogickou činnost byly připraveny dvě učebny, což spolu 
s možností využívat zasedací místnost ústavu znamená uspokojivé prostorové zajištění výuky.  

 
 

11.13.2 Hlavní výsledky v pedagogické oblasti  
V souladu se statutem věnoval kolektiv ÚTEF ČVUT v roce 2005 značné úsilí i činnosti pedago-

gické. Byla dokončena příprava nového studijního oboru „Aplikovaná subatomová fyzika“. Jedná 
se o tříletý magisterský program, který bakalářům umožní studium experimentální fyziky jako 

157 



11. Činnost fakult a dalších součástí  

hlavního zdroje poznatků pro technické vědy a v posledních letech i pro vědy o živé přírodě a me-
dicínu. Forma studia se předpokládá jak prezenční, tak i kombinovaná podle potřeb studentů 
s horizontální prostupností mezi jednotlivými součástmi ČVUT. Důraz je kladen na zapojení stu-
dentů do vědeckých aktivit ÚTEF probíhajících v rámci mezinárodních projektů. Na výuce se bu-
dou podílet kromě pracovníků z ČVUT i MFF UK, AV ČR, též profesoři ze spolupracujících 
zahraničních univerzit. Akreditační spis je v současnosti v procesu schvalování a zahájení výuky 
v tomto oboru se očekává v akademickém roce 2006/07. Pod patronací ÚTEF pokračovala i peda-
gogická spolupráce s Univerzitním Centrem Dubna, která vychází ze smlouvy o spolupráci v peda-
gogické oblasti mezi ČVUT a SÚJV Dubna, jež byla uzavřena na úrovni rektora ČVUT a ředitele 
SÚJV Dubna. 

Do pedagogické činnosti ÚTEF spadá i série přednášek pro seniory v rámci Univerzity třetího 
věku na ČVUT. Účelem přednášek pod názvem „Tajemství mikrosvěta“ a „Jak se bádá v oblasti 
mikrosvěta u nás a ve světě“ je podávat populární formou přehled vývoje a stavu vědomostí 
v oblasti subatomové fyziky a informovat o dosud nevyřešených problémech v oblasti mikrosvěta. 
V roce 2005 přednášky pravidelně navštěvovalo 13 posluchačů. Vedení kurzů je přínosné i pro 
mladé pracovníky ÚTEF, kteří tak získávají pedagogické zkušenosti. K pedagogické činnosti ÚTEF 
patří i pravidelné semináře. Za celou dobu existence ÚTEF jich proběhlo 106, z toho 31 v roce 2005 
při průměrné účasti kolem 20 posluchačů.  

Hlavní částí současné pedagogické činnosti ÚTEF je vědecká výchova studentů, diplomantů 
a doktorandů pod vedením školitelů z ÚTEF. Výchova doktorandů probíhá s přispěním projektu 
GA ČR 202/03/H043 „Výchova v oblasti subatomové fyziky“, který ÚTEF jako spolunositel s ÚJF 
získal na léta 2003–7. Ten je koncipován tak, aby zvýšil národní a mezinárodní spolupráci dokto-
randů - členů doktorského týmu ustaveného v rámci projektu (jde o 11 studentů vedených v ÚJF 
a 12 studentů z ÚTEF).  

 
 

11.13.3 Hlavní výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti  
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. 
Většina projektů řešených v ÚTEF v roce 2005 byla řešena jako součást výzkumného záměru 

MSM 6840770029 „Fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta“ a v rámci dalších projektů 
podporovaných především externími grantovými agenturami. Část prací tematicky zapadala do pro-
gramu výzkumného záměru MSM 210000019 „Využití radionuklidů a ionizujícího záření“ a do pro-
jektu na založení centra LC 06041 „Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým 
zářením“, jenž byl následně přijat k řešení na léta 2006–2010. 

V případě základního výzkumu lze vědecké a výzkumné práce realizované v ÚTEF ČVUT 
v roce 2005 sumarizovat následovně: 
Projekt ATLAS na LHC v CERN.  
Účast na experimentu ATLAS je základním projektem ústavu z oblasti částicové fyziky. Na ČVUT 
je řešen ve spolupráci s kolegy z FS a FD ČVUT s podporou grantu MSM1P04LA212 do roku 
2007. Závazky ÚTEF vůči experimentu jsou definovány smluvně a vztahují se k níže popsaným 
třem hlavním subprojektům.  

- Prvním je fyzikální a technické řešení masivního neutronového stínění v dopředné oblasti 
experimentu ATLAS a koordinace jeho výroby v českých podnicích. Přínos projektu ve formě 
zakázek pro český průmysl představoval v roce 2005 částku 18,1 mil. Kč. Sumárně již za-
kázky z CERN napojené na tento projekt dosáhly výše cca 52 mil. Kč. Nově vyjednaná výro-
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ba dalších částí stínění u Škody Hutě, která je koordinována z ÚTEF, představuje další zakáz-
ku v hodnotě kolem 6 mil. Kč.  

-  Druhým subprojektem je podíl na stavbě SCT části vnitřního detektoru experimentu ATLAS. 
Ten spočíval v loňském roce především ve finálním testování 207 stripových modulů před 
jejich zabudováním do vnitřního detektoru ATLAS. Šlo o náročné testy drahých systémů. 
K tomu byly využity dříve vybudované speciální čisté prostory (třída čistoty 10000). Rozsáhlé 
byly také domácí práce věnované pokročilým testům vlastností detekčních modulů a jejich 
radiační odolnosti.  

- Třetí subprojekt je teoretického charakteru. Zabývá se produkcí párů kvarků top-antitop a 
možným vlivem gravitonů a extradimenzí na tuto produkci při srážkách na LHC. Úkol se řeší 
ve spolupráci s Marseille, s KEK (Japonsko) a s universitou Helsinki.  

Práce zaměřené na neutrinovou fyziku mají charakter fyzikální (experiment TGV II – měření 
EC/EC záchytu, účast v experimentu NEMO3), instrumentální (podíl na návrhu a výstavbě experi-
mentálních aparatur a na jejich testování) a programátorský (systém čtení dat a jejich zpracování). 
Jde o experimenty probíhající v podzemní laboratoři Fréjus ve Francii. K hlavním výsledkům ze 
studia dvojitého beta rozpadu v roce 2005 patří výsledky z měření rozpadu 106Cd v experimentu 
TGV II. Tým ÚTEF přitom garantuje provoz antiradonového systému, který byl z ČR do podzemní 
laboratoře dodán v loňském roce a úspěšně tam funguje. Projekt byl podpořen grantem GA ČR 
(202/05/P293). Skupina z ÚTEF se podílí i na přípravě nového experimentu SuperNEMO, jehož cí-
lem je pozorovat jevy dokládající efektivní hmotnost neutrina na úrovni 20 meV. 

Studium struktury atomových jader. V roce 2005 byly výsledky v této oblasti získány ve spolu-
práci s kolegy z SÚJV Dubna, ILL Grenoble, TU Mnichov a BNL při komplexním studiu struktury 
jader 173, 174Yb. Nově byl ve spolupráci s partnery z FZÚ AV ČR a z FJFI navržen program experi-
mentálního studia nukleárních přechodů indukovaných laserově generovaným rentgenovým záře-
ním na výkonném laseru PALS. Ten byl jako projekt GA ČR 202/06/0697 přijat k řešení na léta 
2005–7. 
Astrofyzikální problematika. 

- Experiment Picasso, který souvisí s detekcí neutralina jako kandidáta na temnou hmotu ves-
míru. Jde o mezinárodní experiment, jenž je veden pracovníky kanadských ústavů a univerzit 
a je umístěn v podzemní laboratoři SNO. Skupina z ÚTEF se podílí na potlačení pozadí od ra-
donu a rychlých neutronů a zodpovídá za výrobu detektorových kontejnerů.  

- Měření kosmických spršek. Cílem projektu je studovat s pomocí sítě pozemních detekčních 
stanic časové a prostorové koincidence událostí dopadu částic s extrémně vysokou energií. Ve 
spolupráci s univerzitou v Albertě v rámci projektu ALTA/NALTA/CZELTA (CZELTA je 
navržený název sítě v ČR) započala v roce 2005 výstavba republikové sítě takových stanic pro 
sledování kosmických spršek i u nás. Tento projekt je zajímavý i svým pedagogickým poslá-
ním – podobně jako v Kanadě, USA, Japonsku a EU je i v České republice cílem zapojit do 
této aktivity i vybrané střední školy a přispět tak ke zlepšení výuky mladých nadaných zájem-
ců o fyziku. Nyní jsou v republice již tři takové stanice, dvě pracují v ÚTEF a na Slezské uni-
verzitě v Opavě, třetí se instaluje na Gymnáziu v Pardubicích. 

V návaznosti na dosavadní působnost řešitelského týmu ÚTEF v astrofyzikálních projektech 
a v evropském projektu 6. RP EU (projekt ILIAS – Integrated Large Infrastructure for Astroparticle 
Science, na léta 2004–9) byl tým z ÚTEF přizván k přípravě nového evropského projektu „ERID“ 
v rámci EU FP6 programu. Jeho cílem je koordinovat aktivity institucí zabývajících se základním 
výzkumem směrem k průmyslovým inovacím v rámci EU.  

 
V aplikovaném výzkumu šlo hlavně o aplikovanou spektrometrii záření alfa, gama, X a o detekci 

neutronů k vývoji nových typů polovodičových detektorů a k testování pixelových detektorů pro 
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zobrazování s pomocí ionizujícího záření. Práce probíhaly v rámci mezinárodních projektů koordi-
novaných prostřednictvím CERN (Medipix2 – „Vývoj pixelových detektorů pro detekci fotonů X-
záření v medicíně“ a RD50 – „Vývoj radiačně odolných polovodičových zařízení pro urychlovače s 
vysokou luminozitou“) a navazovaly na dříve řešený EU FP5 projekt "3D-Radiation Imaging 
Detectors" (koordinován Univerzitou v Glasgow).  

Výsledky vycházejí především z pokroku ve vývoji pixelových polohově citlivých detektorů 
ionizujícího záření, který byl dosažen v projektu Medipix2 (hustota 256 x 256 pixel na 1 cm2) 
a Medipix2-Quad (1024 x 1024 pixel, spolupráce s NIKHEF Amsterdam). V ÚTEF k nim byl vyvi-
nut USB R/O interface pro čtení dat z těchto pixelových detektorů. Tím se systém stal přenosným 
zařízením pro zobrazování s pomocí ionizujícího záření o rozměrech malé digitální fotografické ka-
mery. Tento pokrok umožnil značné množství radiografických měření, testovacích i s reálnými 
objekty. Práce se soustředily na obecný rozvoj tomografických zobrazovacích metod (X-ray tomo-
grafie, neutronová tomografie a komplexní kombinované X-, n- a nγ tomografie). Konkrétně šlo o:  

- tomografické zobrazování pro dynamickou defektoskopii hliníkových slitin a defektoskopii 
kompozitních materiálů,  

- metodický vývoj roentgenovské radiografie s vysokým rozlišením pro mamografii a tomogra-
fie k zobrazování malých biologických objektů tvořených měkkými tkáněmi, 

- tomografické zobrazování s pomocí tepelných a chladných neutronů,  
- adaptaci pixelového detektoru jako polohově citlivého univerzálního monitoru - dozimetru 

záření X, beta, alfa či neutronů s velkým dynamickým rozsahem.  
V rámci projektu RD50 bylo v ÚTEF vybudováno nové zařízení pro testy polovodičových 

mikrostruktur. V laboratořích probíhaly základní i pokročilé testy detektorů a detekčních struktur 
standardních a ozářených křemíkových detektorů a byly měřeny charakteristiky nových typů de-
tektorů (CdTe, GaAs, BN).  

Aplikovaná alfa a gama spektroskopie byla zaměřena jednak na problematiku monitorování 
nízkých koncentrací radonu a thoronu ve vzduchu, jednak na neutronovou instrumentální koinci-
denční aktivační analýzu vzorků s pomocí dvou HPGe detektorů. 

Podstatnou podporu řešeným projektům v této části poskytovala také spolupracující pracoviště. 
Jde například o ÚTAM AV ČR (přístrojové vybavení), ÚJF AV ČR a PSI Villigen, která obě 
poskytla bezplatně neutronové svazky. PSI k tomu umožnil na svém zařízení NEUTRA srovnávací 
měření s jejich dosavadními systémy pro neutronografii. 

Celkově byly výsledky vědecko-výzkumné práce ÚTEF prezentovány v roce 2005 ve formě 
56 článků publikovaných v mezinárodních, recenzovaných a impaktovaných časopisech, přednese-
ny jako 24 příspěvků na mezinárodních konferencích a vydány v 8 reportech zahraničních vědecko-
výzkumných institucí. Doma byly prezentovány v 9 článcích a konferenčních příspěvcích. Vedle 
toho přednesli pracovníci ÚTEF v roce 2005 tři vyzvané přednášky na mezinárodních konferencích 
a měli dalších 32 referátů na zahraničních pracovních poradách či domácích veřejných odborných 
vystoupeních.  

 
 

11.13.4 Zahraniční styky  
ÚTEF udržuje spolupráci a vědecké kontakty nejen s řadou českých skupin z ČVUT (z FS, FJFI, 

FD) a z jiných organizací (ÚJF, ÚTAM, ÚACh, FZÚ, ÚOCHB AV ČR, MFF UK, SU Opava, 
ÚJV), ale i ze zahraničí. V případě zahraničních pracovišť (CERN, SÚJV Dubna, PSI Villigen, ILL 
Grenoble, ESRF Grenoble, Glasgow University, Mid Sweden University Sundsvall, KTH 
Stockholm, Freiburg, TU Mnichov, Napoli, Helsinki, Orsay, Montreal University, Alberta Univer-
sity, TU a KU Bratislava) je spolupráce vázána na výše uvedené společně řešené projekty (např. 
experimenty ATLAS, NEMO, TGV, PICASSO, NALTA/ALTA/CZELTA, MEDIPIX, RD50). 
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Nově se od roku 2005 rozvíjí spolupráce s Brunel University a se SLAC na testování tzv. 3D-
detekčních struktur a s Harvard Medical School, Harvard University (zobrazování biologických 
objektů). 

V pedagogické oblasti pokračovala úspěšně spolupráce mezi ČVUT a Univerzitním centrem 
SÚJV Dubna zajišťovaná z ÚTEF. Příprava studijního programu „Aplikovaná subatomová fyzika“ 
probíhala v součinnosti s profesory ze spolupracujících zahraničních univerzit (Glasgow, Montreal, 
Freiburg, TU Mnichov, Sundsvall, KTH Stockholm, Napoli). 

Mezinárodní úroveň spolupráce dokládá i skutečnost, že v roce 2005 navštívilo ÚTEF 37 zahra-
ničních hostů, a to převážně za účelem společných experimentů, naopak pracovníci ÚTEF uskuteč-
nili v tomto roce 91 zahraničních cest.  
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11.14 Centrum pro radiochemii a radiační chemii 
11.14.1 Rozvoj v roce 2005 

Největší část činnosti Centra v roce 2005 představovala přímé pokračování aktivit zahájených 
zejména v roce 2004 po výrazném úspěchu v grantových soutěžích, kterých se zúčastnili pracovníci 
CRRC v roce 2003. Od 1. ledna 2005 bylo navíc zahájeno řešení Výzkumného záměru „Bezpečnost 
jaderných zařízení“, v jehož rámci CRRC řeší téma „Vývoj pokročilých metod a materiálů pro zpra-
cování radioaktivních odpadů“. Nejvýznamnější rozvojové aktivity v oblasti pedagogické – zavádě-
ní výuky chemie na ČVUT – i vědecko-výzkumné – dobudování společné „Laboratoře TRLFS“ – 
jsou popsány v příslušných kapitolách níže. 
 
 
11.14.2 Hlavní výsledky v pedagogické oblasti  

V roce 2005 byla za podpory rozvojového projektu MŠMT ukončena první fáze zavádění výuky 
chemie na ČVUT. Hlavními výstupy z řešení projektu jsou:  

- Akreditační spisy tří studijních oborů magisterského studijního programu „Chemie v technic-
kých vědách“, konkrétně: 
Stavební chemie. 
Chemie anorganických materiálů. 
Chemie životního prostředí. 
V souvislosti s úvahami o založení Institutu aplikovaných věd jako společného pracoviště 
AV ČR a ČVUT byl navíc připraven koncept dalšího studijního oboru – „Chemie vysokých 
energií“. 

- Pro výuku chemie byly prozatím získány prostory v budově FBMI v Kladně. V těchto pros-
torách bylo koncem roku ukončeno budování a plné vybavení jedné pracovny a dvou che-
mických laboratoří v celkové ceně téměř 2 500 tis. Kč. Do projektu rekonstrukce objektu byly 
zahrnuty požadavky na zřízení pěti chemických laboratoří a rekonstrukci jednoho až dvou 
pater budovy pro výuku chemie. 

Pracovníci CRRC se kromě toho 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 6 doktorandů.  

 
 

11.14.3 Hlavní výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti  
V tomto roce se podařilo dobudovat „Laboratoř TRLFS“ jako společné pracoviště CRRC 

a KJCH FJFI pro aplikace nových speciačních metod využívajících časově rozlišené laserově fluo-
rescenční spektroskopie (Time-Resolved Laser-Induced Fluorescence Spectroscopy – TRLFS). 
Kombinací investičních zdrojů obou pracovišť a několika projektů se ke konci roku 2005 podařilo 
zprovoznit systém jako celek. 

Konkrétními výsledky vědecko-výzkumné činnosti v roce 2005 jsou zejména nové vědecké poz-
natky ve všech čtyřech hlavních oblastech činnosti CRRC, tj. v oblasti 

- studia chování radionuklidů v životním prostředí, 
- vývoje pokročilých metod a materiálů pro zpracování radioaktivních odpadů, 
- radiační chemie, 
- vývoje radioanalytických metod využívajících nových separačních principů. 
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Výstupy a hlavní získané výsledky jsou přehledně shrnuty ve Zprávě o činnosti Centra za rok 
2005 (http://crrc.cvut.cz/Dokumenty/ZprCin/Zprcin05.pdf). 
 
 
11.14.4 Zahraniční styky  

Zahraniční styky byly v roce 2005 realizovány zejména v rámci řešení zahraničních grantů. Dva 
nejvýznamnější jsou:  

• European Research Programme for the Partitioning of Minor Actinides from High Active 
Wastes Issuing the Reprocessing of Spent Nuclear Fuels (EUROPART) (integrovaný projekt 
FI6W-CT-2003-508 854 v rámci 6. RP EU). Na řešení tohoto projektu kooperuje celkem 26 
evropských a 3 zámořská pracoviště. 

• Separation of Radionuclides from Complex Waste Matrices (IAEA RC 12714/R1). Prováděné 
práce jsou součástí mezinárodního výzkumného projektu (CRP) „New Developments and 
Improvements in Processing of ‘Problematic’ Radioactive Waste Streams“ koordinovaného 
Mezinárodní agenturou pro atomovou energii se sídlem ve Vídni (MAAE). Na řešení tohoto 
projektu kooperuje celkem 18 institucí ze 14 zemí. 

Další mezinárodní spolupráce byly realizovány v široké síti excelence 6. RP EU „ACTINET“ 
a při spolupráci na řešení integrovaného projektu 6. RP EU „FUNMIG“. 
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11.15 Česká technika – nakladatelství ČVUT 
Česká technika - nakladatelství ČVUT vznikla transformací původního pracoviště Vydavatelství 

ČVUT v polovině roku 2005. Nakladatelství nadále zajišťuje vydávání učebních textů, vysokoškol-
ských učebnic a odborných monografií a dalších periodických i neperiodických publikací. Do 
poloviny roku zahrnovalo do své činnosti i tvorbu výukových videoprogramů a multimediálních 
interaktivních programů na CD. Prodejna technické literatury, která je součástí nakladatelství, 
nabízí vedle učebních textů, monografií, výukových videoprogramů a multimediálních programů na 
CD i široký sortiment odborné literatury. Oddělení Redakce a DTP připravuje a redakčně i graficky 
zpracovává periodické i neperiodické publikace. Tiskové a knihařské zpracování produkce včetně 
expedice je zajišťováno ve vlastní tiskárně v oddělení výroby. Součástí Nakladatelství bylo do polo-
viny roku rovněž Centrum podpory výuky, které se, kromě tvorby výukových videoprogramů 
a MM programů na CD, zabývá i vzděláváním prostřednictvím počítače, e-learningem. Od 1. 6. 
2005 spadá toto oddělení pod Výpočetní a informační centrum ČVUT. 
Činnost Nakladatelství 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 propagaci 
školy na veletrhu pomaturitního vzdělání Gaudeamus 2005. Elektronická verze časopisu je na 
webových stránkách ČVUT. 

• Časopis Acta Polytechnica. 6x ročně, anglicky psaný profesní časopis. Dvě čísla byla věno-
vána nejlepším příspěvkům z konference Advanced Engineering Design, která je pořádána ve 
spolupráci s univerzitou v Glasgow. Anotace příspěvků lze najít na webových stránkách 
ČVUT.  

• Edice CTU Reports. 1x ročně.  
• Ediční řada „Inaugurační spisy“. Vydáno 11 profesorských a 34 habilitačních přednášek ve 

spolupráci s odborem pro rozvoj. 
• Sborník Workshop 2005. Pro odborný seminář Workshop 2005. 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 elektro-
nická na CD.  

• Výroční zpráva o činnosti 2004. V součinnosti s odborem pro rozvoj byla zhotovena předlo-
ha pro tisk jak v tištěné, tak v elektronické podobě.  

• Učební texty a monografie. Grafické zpracování obálek a předtisková příprava. Sazba a gra-
fické zpracování vybraných monografií. 

• Ostatní tiskoviny, např. pozvánky na akce; Kalendář akcí ČVUT na rok 2005; barevná brožu-
ra o ČVUT; pamětní list – imatrikulace studentů FBMI; barevná skládačka o ČVUT; propa-
gační materiály na Gaudeamus 2005; tisk diplomů a další. 

 
Výroba 

Výroba učebních textů, monografií a dalších tiskovin pro celé ČVUT je zajišťována ve vlastní 
tiskárně. Tiskárna je vybavena třemi ofsetovými stroji japonské výroby pro vyšší náklady, malé ná-
klady jsou tištěny třemi průtiskovými stroji. Tiskařská linka je doplněna plnobarevným digitálním 
tiskovým a kopírovacím strojem Docu Color 2240. Součástí tiskárny je i dobře vybavená knihárna 
s možností šité vazby V1 a lepené vazby V2 realizované belgickou lepičkou knižního bloku. 
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V roce 2005 bylo vydáno a ve vlastní tiskárně vyrobeno 192 titulů učebních textů a monografií 
a 280 ostatních titulů. Celkem bylo vyrobeno 86 992 výtisků učebních textů a monografií. Prodejní 
produkce: 14 275 797 Kč. Průměrná cena učebních textů včetně monografií 169,80 Kč. Průměrná 
cena učebních textů 161,70 Kč a monografií 279,40 Kč. Dále bylo vyrobeno dalších 280 zakázek 
pro ČVUT, případně pro jiné vysoké školy a instituce. Informační brožury pro studenty, propagační 
tiskoviny, sborníky konferencí, brožury pro CŽV, inaugurační spisy a další.  
Modernizace a obnova strojového vybavení: 

Vzhledem k tomu, že není možné obnovit kameru na zhotovování zinkoxidových matric 
z předloh camera ready, protože se již nevyskytuje na trhu, bylo nutné přistoupit k postupné změně 
technologie této části předtiskové přípravy. Pro přípravu tiskových matric byla zakoupena laserová 
tiskárna Xante Plate Maker 4, která potiskuje PET fólie. Takto připravené tiskové matrice jsou pou-
žívány do ofsetových strojů. 

V dokončovací lince byla rovněž obnovena balička na tavnou fólii. Výhledově se připravuje 
obnova jednoho průtiskového stroje a počítá se i s rozšířením barevného malonákladového tisku. 
Strojové vybavení výroby a předběžný návrh obnovy pro nejbližší období: 

Předtisková příprava. Současný stav: dvě kamery na zhotovení tiskových matric, laserová Tis-
kárna Xante Plate Maker 4 pro přípravu polyesterových tiskových matric.  

Tiskové vybavení. Tři ofsetové stroje (dva poloautomatické stroje pro oboustranný tisk, jeden 
stroj pro jednostranný tisk), tři průtiskové stroje, digitální stroj Docu Color. Návrh obnovy: 
zakoupení jednoho průtiskového stroje pro malonákladové tisky, modernizace – zakoupení stroje 
Riso HC 5000 pro plnobarevný malonákladový tisk. Knihárna. Dva snášecí stroje, dokončovací au-
tomat na vazbu V1, dvě řezačky papíru, lepička knižního bloku, falcovačka, laminovací stroj a ba-
lička 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 plánovanou ediční činnost. Ve spolupráci s jed-
notlivými fakultami ČVUT provedla i vyřazení nadbytečných a nevyužívaných zásob učebních tex-
tů. Ve spolupráci s oddělením Redakce a DTP zajišťovala distribuci a prodej učebních textů, mono-
grafií a výukových programů na dnech otevřených dveří jednotlivých fakult, na veletrhu Gaude-
amus 2005 v Brně a na knižním veletrhu Svět knihy 2005 v Praze.  

V roce 2005 činil maloobchodní obrat (tržby) celkem 13 410 000 Kč, prodej učebních textů, 
monografií, výukových videoprogramů a multimediálních programů na CD celkem 10 610 000 Kč 
a prodej ostatní odborné literatury a dalšího sortimentu 2 800 000 Kč. Prodejna se věnuje rovněž 
zásilkovému prodeji a prodeji na faktury. Celkem bylo vyfakturováno zboží za 1 568 000 Kč, zboží 
na dobírku za 86 400 Kč a vnitropodnikově vyfakturováno zboží za 380 000 Kč. Celkem bylo 
expedováno zboží za 2 034 400 Kč. 

Nejvyšší tržby jsou zaznamenávány v začátcích semestrů, kdy například tržba za měsíc říjen 
činila 3 355 975 Kč a v tomto měsíci byla zaznamenána i nejvyšší denní tržba, a to 299 580 Kč. 

 
Centrum podpory vzdělávání (CPV) 

Pracoviště se vedle tvorby výukových videoprogramů a multimediálních programů zabývá i za-
vedením LMS pro podporu výuky na ČVUT a tvorbou eLearning kurzů. Zabezpečuje rovněž 
odborné služby audio, video a foto pro fakulty a součásti. Od 1. 6. 2005 bylo převedeno do Výpo-
četního a informačního centra jako oddělení podpory výuky. 
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Rozpracované programy: 
1. Funkce, další díl cyklu Matematika pro vstup na ČVUT, CD. 
2. Reprezentační CD, česká i anglická verze. 
3. Informační CD, 
4. a další (viz Výroční zpráva VIC). 
 
Další aktivity České techniky – nakladatelství 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 2005 následující konference a semináře: 

• Seminář Využití bentonitu v inženýrské bariéře hlubinného úložiště, 18. 1. 2005, téma setkání: 
oponentury grantových projektů 103/02/0142, 103/02/0143, 25 účastníků (pořadatel: Centrum 
experimentální geotechniky). 

• Seminář Výpočet požární odolnosti konstrukcí podle evropských norem, 17. 2. 2005, téma set-
kání: Požární bezpečnost, zavádění evropských poznatků do české praxe, 255 účastníků (pořa-
datelé: katedra ocelových konstrukcí a mostů, Generální ředitelství HZS MV ČR). 

• Konference BELCOM 05, 21.–22. 2. 2005, téma setkání: vzdělávání s podporou informačních 
a komunikačních technologií, trendy v e-learningu, 120 účastníků (pořadatel: katedra techno-
logie staveb). 

• Přednáška Dokumentace historických památek 3D skenovacími systémy na institutu i3 mainz, 
22. 2. 2005, téma setkání: 3D skenovací systémy pro dokumentaci historických památek, 
účast Egyptologického ústavu FF UK a Archeologického ústavu AV ČR, 25 účastníků (pořa-
datel: katedra mapování). 

• Seminář Příprava projektů podporovaných z prostředků Evropské unie, 9. 3., 20. 4., 27. 4., 
4. 5. 2005, téma setkání: evropské projekty, 90 účastníků (pořadatel: katedra ekonomiky). 

• Seminář Inovace navrhování a provádění vozovek PK, 10. 3. 2005, téma setkání: navrhování 
vozovek pozemních komunikací, nové návrhové metody, 100 účastníků, (pořadatel: katedra 
silničních staveb). 

• Seminář Rozpočtujeme s Callidou, 6. 4. 2005, téma setkání: výuka rozpočtování, soutěž stu-
dentů, 65 účastníků (pořadatelé: katedra ekonomiky, Callida, a. s.). 

• Seminář Aplikované Matematiky, 26.–27. 4. 2005, téma setkání: Aplikovaná matematika, se-
minář ke 100. výročí narození prof. F. Vyčichlo, 52 účastníků (pořadatel: katedra matema-
tiky). 

• Seminář Experiment Mock-Up-CZ, 19. 5. 2005, téma setkání: experiment MOCK-UP-CZ, 
provoz a měření, dismantling, 20 účastníků (pořadatel: Centrum experimentální geotechniky). 

• Seminář Metoda logického rámce projektu (Logframe), 1. 6. 2005, 9 účastníků, (pořadatelé: 
katedra ekonomiky / SPŘ). 

• Konference 13. konference studentů v matematice škol VŠTEZ, 7.–9. 6. 2005, téma setkání: 
odborná konference studentů doktorských studijních programů, 29 účastníků (pořadatelé: ka-
tedra matematiky, JČMF). 

• Seminář Swelling clays in natural and technical pollution barriers („sWELL-clay“), 7. 6. 
2005, 12 účastníků (pořadatelé: Centrum experimentální geotechniky, Universität für Boden-
kultur, Institut für Angewandte Geologie ve Vídni a PřF Komenského univerzity v Bra-
tislavě). 

• Seminář WORKSHOP 2005/1 Seminář studentů doktorského studia oboru „Ekonomika a říze-
ní ve stavebnictví“, 8. 6. 2005, 20 účastníků (pořadatel: katedra ekonomiky). 

• Seminář Studie proveditelnosti, 22. 6. 2005, 24 účastníků (pořadatelé: katedra ekonomiky, 
SPŘ). 

• Seminář kateder stavební mechaniky, 23.–24. 6. 2005, téma setkání: nové trendy v MKP, 
31 účastníků (pořadatelé: katedra mechaniky, FAST VUT Brno, FAST VŠB TU Ostrava, SvF 
STU Bratislava, SvF TU Košice, SvF STU Žilina). 
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• Mezinárodní konference Dynamical Systems, Prague 2005, 17.–24. 7. 2005, téma setkání: Dy-
namické systémy, univerzality entropie, 46 účastníků (pořadatelé: katedra matematiky, Vi-
segradský fond, MFF UK). 

• Seminář 3. letní škola TZB, 7.–9. 9. 2005, téma setkání: řešení energetických systémů budov 
3. tisíciletí, technické problémy, základy psychologie týmové práce, 40 účastníků (pořadatelé: 
Společnost pro techniku prostředí, katedra TZB). 

• Mezinárodní konference 25th Conference on Geometry and Computer Graphics, 12.–16. 9. 
2005, téma setkání: geometrie, počítačová grafika, 84 účastníků (katedra matematiky, JČMF). 

• Mezinárodní konference 16. letní škola „Software a algoritmy numerické matematiky“, téma 
setkání: numerická matematika, algoritmy, 12.–16. 9. 2005, 61 účastníků (pořadatelé: katedra 
matematiky, FAV ZČU, MFF UK). 

• Seminář PHYSICAL AND MATERIAL ENGINEERING 2005, 13.–15. 9. 2005, téma setká-
ní: mezinárodní WORKSHOP o fyzikálním a materiálovém inženýrství, 30 účastníků (pořada-
tel: katedra fyziky). 

• Mezinárodní 29. vědecká konference „Setkání kateder a ústavů pozemního stavitelství ČR 
a SR“, 14.–16. 9. 2005, 50 účastníků (pořadatel: katedra KPS). 

• Seminář Zákon o veřejných zakázkách, obchodní podmínky FIDFIC, 20. 9. 2005, 26 účastníků 
(pořadatelé: katedra ekonomiky, SPŘ). 

• Seminář Finanční analýza projektů, 5. 10. 2005, 18 účastníků (pořadatelé: katedra ekono-
miky, SPŘ). 

• Seminář Navrhování geotechnických konstrukcí (EC 7), 17. 10. 2005, 19. 10. 2005, 21. 11. 
2005, 23. 11. 2005, téma setkání: cyklus seminářů v Praze a Brně, 10/2005–05/2006, 175 
účastníků (pořadatel: geotechniky, Česká geotechnická společnost). 

• Seminář Ekonomická analýza nákladů a přínosů (Cost-Benefit-Analysis, CBA), 19. 10. 2005, 
24 účastníků (pořadatelé: katedra ekonomiky, SPŘ). 

• Seminář Experiment Mock-Up-CZ, 25. 10. 2005, téma setkání: průběh experimentu Mock-Up-
CZ, spolupráce s SKB Stockholm a Geodevelopment AB, Lund, Švédsko, 20 účastníků (pořa-
datel: Centrum experimentální geotechniky). 

• Seminář Problematika oceňování a zadávání veřejných stavebních zakázek, 3. 11. 2005, téma 
setkání: diskuse nad novým zákonem o zadávání veřejných zakázek a oceňováním staveb, 
30 účastníků (pořadatelé: INCHEBA Praha, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, katedra ekono-
miky). 

• Seminář doktorandů katedry speciální geodézie, 22. 11. 2005, 25 účastníků (pořadatel: katedra 
speciální geodézie). 

• Seminář WORKSHOP 2005/2 Seminář studentů doktorského studia oboru „Ekonomika a říze-
ní ve stavebnictví“, 23. 11. 2005, 10 účastníků (pořadatel: katedra ekonomiky). 

• Seminář Setkání uživatelů produktů GEPRO a ATLAS, 28.–29. 11. 2005, téma setkání: pre-
zentace nových produktů v oblasti geoinformatiky a digitální kartografie, 210 účastníků (pořa-
datel: GEPRO, s. r. o., ATLAS, s. r. o., katedra mapování). 

• Seminář Zákon o veřejných zakázkách II (Diskusní fórum), 29. 11. 2005, 9 účastníků (pořada-
telé: katedra ekonomiky, SPŘ). 

• Konference Krajinné inženýrství 2005 – Voda v krajině 21. století, 8.–9. 12. 2005, téma set-
kání: vodní hospodářství malých toků, rybníků a nádrží, vodohospodářské aspekty krajinného 
plánování a pozemkových úprav, udržitelné využívání vody v půdě melioračními stavbami, 
105 účastníků (pořadatelé: Česká společnost krajinných inženýrů při ČSSI, katedra hydrome-
liorací). 
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• Seminář Experiment Mock-Up-CZ, 9. 12. 2005, téma setkání: experiment Mock-Up-CZ, 
20 účastníků (pořadatel: Centrum experimentální geotechniky). 

• Seminář Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New 
Building Materials from Nano- to Macro-level, 12.–14. 12. 2005, téma setkání: přehled vý-
sledků doktorského grantu GA ČR 103/05/H506, 15 účastníků (pořadatel: katedra mecha-
niky). 

• Konference Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ, 15. 12. 2005, téma setkání: zpracování 
digitálního zpracování dat ve fotogrammetrii a DPZ, aplikace GIS, 35 účastníků (pořadatelé: 
Společnost pro fotogrammetrii a DPZ, katedra mapování). 

 
Fakulta strojní pořádala (podílela se) v roce 2005 následující konference a semináře: 

• Seminář Nové přístupy v experimentálním vyšetřování zbytkových napětí a jejich vlivu na in-
tegritu a životnost součástí a konstrukcí (2. část), 25. 1. 2005, Praha.  

• Seminář Nové přístupy v experimentálním vyšetřování zbytkových napětí a jejich vlivu na 
integritu a životnost součástí a konstrukcí (3. část), 17. 5. 2005, Praha.  

• 5. mezinárodní konference Plasty – konstrukční materiály, 10.–11. 3. 2005, Praha. 
• Ph.D. Symposium Buildings & System Simulation, 20. 5. 2005, Praha. 
• X. konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů, 14.–16. 6. 2005, Lázně 

Libverda. 
• Konference Aktuální teorie a praxe řízení podniku, 24. 6. 2005, Praha. 
• The 16th International Symposium on Transport Phenomena, ISTP-16, 29. 8.–1. 9. 2005, 

Praha. 
• Conference on Transient Processes in Internal Combustion Engines and Automotive 

Powertrains TRANSIENTS 2005, 13.–14. 9. 2005, Praha. 
• XXXVI. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů KoKa 2005, 15.–16. 

9. 2005, Praha. 
• 6. mezinárodní konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků, tematicky 

zaměřené na „Manažerské nástroje řízení podniku a jejich integrační role“, doprovodný 
program MSV Brno 2005, 4. 10. 2005, Brno. 

• Meeting of Representatives of Honeywell and FME CTU in Prague, 17. 10. 2005, Praha. 
• Česko-německá konference Zvýšení hodnoty multifunkčních dílů a výrobních postupů při 

zpracování plechu, 18. –19. 10. 2005, Praha. 
• Kolokvium Experiment in Solid Mechanics – Yesterday, Today and Tomorrow, 31. 10. 2005, 

Praha. 
FS ČVUT se v roce 2005 aktivně (s exponáty, případně v hodnotících grémiích) účastnila na 

následujících výstavách a veletrzích: 
• Mezinárodní strojírenský veletrh Brno MSV 2005, 3.–7. 10. 2005, Brno. 
• INOVACE 2005 – Týden vědy, výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 12. ročník mezinárodního 

veletrhu invencí a inovací, 12. mezinárodní sympozium INOVACE 2005, 29. 11–2. 12. 2005, 
Praha. 

 
Fakulta elektrotechnická pořádala (podílela se) v roce 2005 následující konference a semi-
náře: 

• Světový kongres IFAC, 3. 7.–8. 7. 2005. Pracovníci katedry řídicí techniky a výzkumného 
centra aplikované kybernetiky uspořádali v Praze 16. světový kongres Mezinárodní federace 
automatického řízení IFAC. Světový kongres se koná jednou za tři roky a je vlajkovou lodí 
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federace. Tento poslední byl nejúspěšnější a největší akcí v dějinách oboru. Zúčastnilo se ho 
2 500 inženýrů, profesorů a studentů z 63 zemí celého světa. Bylo předneseno přes 2 500 
referátů, které byly vybrány z více než 3 500 zaslaných příspěvků. Hlavním organizátorem 
kongresu byl Michael Šebek, mezinárodní programový výbor řídil Petr Horáček a kongres 
dovršil úspěšné tříleté působení Vladimíra Kučery ve funkci prezidenta IFAC. V rámci 
kongresu se na katedře konala Letní škola pro doktorandy (70 doktorandů z celého světa) 
a Seminář IFAC pro studenty a učitele středních škol (40 středoškoláků a jejich učitelů). 

• IFAC Summer School Control, Computing and Communications, 27. 6.–1. 7. 2005. Organizá-
tor – katedra řídicí techniky za podpory IFAC. 

• Konference 2nd International Conference on Industrial Applications of Holonic and Multi-
Agent Systems, HoloMAS 2005, 29.–31. 8. 2005, Copenhagen Business School, Copenhagen, 
Dánsko. Pořadatelé: DEXA, FAW, University of Linz (Rakousko), ČVUT Praha. Počet účast-
níků: 80. Široká odborná diskuse mezi výzkumnými a vývojovými pracovníky a odborníky 
z praxe v oblasti návrhu a vývoje holonických a multiagentních systémů a jejich uplatnění 
v průmyslové praxi. V centru pozornosti byly zejména teoretické základy agentů a holonů, 
průmyslové aplikace a případové studie holonických a multiagentních systémů, virtuální orga-
nizace a holonické/rekonfigurovatelné továrny, principy multiagentní komunikace, standardy 
a další  související oblasti bádání. Internetová adresa:  
http://www.dexa.org/  http://gerstner.felk.cvut.cz/HoloMAS/2005/. 

• XIII. International Symposium on Electric Machinery in Prague ISEM 2005, 7.–8. 9. 2005, 
K13114, setkání 40 odborníků z oblasti elektrických strojů. 

• Konference COMITE 2005, 26.–28. 9. 2005, Praha, 154 účastníků mimo FEL (25 z FEL), stu-
denti magisterských programů ČVUT přístup zdarma, pořadatelé: katedra elektromagnetic-
kého pole, spolupořadatelé: Společnost pro radioelektronické inženýrství, IEEE/MTT/AP/ED 
chapter československé sekce IEEE, ERA Pardubice, Testcom. Konference COMITE 2005 
byla 13. ročníkem této konference zaměřené na problematiku mikrovlnné techniky, antén, 
šíření elektromagnetického pole, modelování elektromagnetických polí, EMC atd. Konference 
se stala prezentačním fórem pro předvedení výsledků práce doktorandů FEL a byla jedním 
z významných hledisek, která přispěla k tomu, že katedra elektromagnetického pole byla 
zařazena od 1. 1. 2006 do Antenna Centre of Excellence, které sdružuje 53 předních 
univerzitních, průmyslových i výzkumných pracovišť. Antenna Centre of Excellence uvádí 
tuto konferenci jako významný příspěvek k „dissemination activity“. 

• Seminář o problematice bezolovnatého pájení, celostátní seminář 26. dubna 2005 v Praze 
(organizátoři SPOERLE Electronic, spol. s. r. o., a FEL ČVUT, katedra elektrotechnologie, 
59 účastníků, převážně z řad výrobců investiční elektroniky). Seminář se zabýval zaváděním 
ekologicky přijatelných měkkých pájek bez olova do elektrotechnické a elektronické výroby. 
Spolupořádající firma SPOERLE je významný dovozce a distributor součástek v ČR. 

• Zasedání pracovní skupiny ISO TC108/SC2/WG7 Vibration of machines with magnetic 
bearings, 9. 5. a 10. 5. 2005, organizátor K13114. Pracovní skupina WG7 se schází pravidelně 
dvakrát ročně na různých místech. Její pracovní náplní je příprava odborného obsahu norem 
ISO z oblasti vibrací strojů na aktivních magnetických ložiscích. V roce 2004 se uskutečnila 
zasedání v Káhiře v Egyptě ve dnech 29.–30. března při příležitosti zasedání ISO/TC108/SC2 
a v Tsuchira v Japonsku 6. října při příležitosti NEDO-ISO Joint Workshopu. Na zasedání 
v Káhiře předal prof. Pavelka oficiální pozvání pro WG7 do Prahy od děkana fakulty. 

• 28. mezinárodní seminář radioelektronických kateder ČR a SR, 16.–18. 5. 2005, pořadatel ka-
tedra elektromagnetického pole, spolupořadatel: Společnost pro radioelektronické inženýrství, 
Hrubá Skála, 50 účastníků z 8 pracovišť. 
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• Seminář Prague Post Genome Technology Workshop 2005 (PPGT 2005), 6.–7. 6. 2005 Praha, 
pořadatel: Česká společnost pro kybernetiku a informatiku, spolupořadatel: ČVUT. Počet 
účastníků: 40. Podpora vědecké diskuse o genomických technologiích v postgenomické době 
a jejich vztah k nanovědě. Vytvoření mostu mezi českými výzkumníky v této oblasti a jejich 
partnery ze zahraničí. Internetová adresa: http://cmp.felk.cvut.cz/ppgt2005/. 

• MESAQIN 2005 - Measurement of Speech and Audio Quality in Networks, konference, 9.–10. 
června 2005, Hilton Praha, FEL CVUT, K13138, cca 50 účastníků, zahrnovalo i on-line 
workshop a diskusi. 

• Letní konverzační kurz angličtiny 2005, 13. 6.–1. 7. 2005, FEL, doktorandi a zaměstnanci 
všech fakult ČVUT, počet účastníků 129, výuku provádělo 8 amerických lektorů, organizátor 
akce: katedra jazyků FEL. Jazykový kurz je tradiční akcí pořádanou FEL, v posledních dvou 
letech se kurz koná nejen pro účastníky z FEL, ale byl rozšířen na všechny fakulty. O kurz je 
stále stoupající zájem.  

• Czech – Argentina Biennale Workshop on Interdisciplinary Aspects of Human-Machine Co-
existence and Co-operation, seminář, 3.–5. 7. 2005, Praha, pořadatel: AV ČR, ČVUT v Praze, 
University of Buenos Aires, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo kultury Argentinské 
republiky, počet účastníků: 100. Myšlenky a úvahy, které reflektují určitou transformaci nebo 
paralelu mezi pradávnou představou o Golemovi jako antropomorfní umělé bytosti a dnešní 
vizí informatiky a umělé inteligence. První česko-argentinský bienále seminář se konal v rám-
ci doprovodného programu 16. světového kongresu IFAC, konaného v Praze v roce 2005. 

• Kolokvium vestavných systémů, 25.–26. 10. 2005. Organizátor – Centrum aplikované kyberne-
tiky za podpory projektu ARTIST2 (Network of Excellence on Embedded Systems Design, 
IST-004527 ARTIST2). 

• Konference 3rd European Medical and Biological Conference, EMBEC´05 IFMBE Regional 
Conference, 20.–25. 11. 2005, Pražské kongresové centrum, třída 5. května 65, Praha 4, 
v prostorách ČVUT proběhly vybrané tutorialy. Pořadatel: Česká společnost biomedicínského 
inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP. Spolupořadatelé: ČVUT v Praze, European 
Society for Engineering and Medicine, IEEE, IMEKO TC13, počet účastníků: cca 1 000. 
Významné mezinárodní fórum s cílem zveřejnění výzkumu v oblasti biomedicínského 
inženýrství. Byly zde prezentovány výsledky řešitelského kolektivu výzkumného záměru 
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství. V tomto projektu se kon-
centrují veškeré aktivity z oblasti biomedicínského inženýrství na ČVUT, a pokud se má napl-
ňovat horizontální spolupráce jednotlivých součástí ČVUT, pak je toto názorným příkladem. 
Tato konference se konala v ČR poprvé. V programovém a organizačním výboru byli pracov-
níci katedry kybernetiky FEL a FBMI. O jejím významu svědčí i to, že tento ročník konferen-
ce byl poprvé uveden jako konference IFMBE (International Federation for Medical and 
Biological Engineering), což je celosvětová organizace. Předchozí dva ročníky konference 
EMBEC se uskutečnily ve Vídni v letech 1999 a 2002. Internetová adresa: www.embec05.org 

• Doktorandský kurz Dr. Didiera Henriona a Dr. Michala Kočvary Lineární a bilineární matico-
vé nerovnosti v řízení. Kurz inzerován v IEEE periodikách a účastnili se i doktorandi i inže-
nýři ze zahraničí. 

 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská pořádala (podílela se) v roce 2005 následující konfe-
rence a semináře: 

• 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 4krát ročně s účastí 
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cca 35 účastníků. Kolokvia se konají 1krát ročně, jsou to akce týdenní s účastí 70 až 120 
účastníků. 

• 14th Student Winter School on Mathematical Physics, Horní Polubný, 24.–30. 1. 2005, 
46 účastníků. 

• Významné setkání zástupců 10 kateder a ústavů z českých vysokých škol zabývajících se výu-
kou a výzkumem v oblasti jaderného inženýrství, 3. 5. 2005. Zástupci institucí se dohodli na 
spolupráci a podepsali zakládací listinu a status Sdružení CENEN (Czech Nuclear Education 
Network) a zvolili si předsednictvo. Předsedou Sdružení CENEN se stal prof. Karel Matějka 
z KJR. 

• Návštěva doc. I. Jordanové z Fyzikální fakulty Sofijské státní univerzity v době od 19. do 25. 
května 2005 na KIPL FJFI. Posouzení výsledků experimentů provedených v rentgenostruktur-
ní laboratoři KIPL a příprava společné publikace. Byl připraven návrh smlouvy o spolupráci 
mezi FJFI ČVUT a Fyzikální fakultou Sofijské státní univerzity v oblasti pedagogické a vě-
decko výzkumné činnosti. 

• Konference Path Integrals. From Quantum Information to Kosmology, 6. 6. 2005. 
• Konference International Colloquium on Integrable Systems (ISQS-14), 16. 6. 2005. 
• Odborný seminář RADIOANALYTICKÉ METODY IAA ´05, 22. 6. 2005. Seminář byl zaměřen 

na metodický rozvoj radioanalytických metod instrumentálních a radiochemických, pořádala 
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci a Odborná skupina instrumentálních radioana-
lytických metod Česká společnost chemická Odborná skupina jaderné chemie na KJR FJFI. 

• 50 let od založení katedry a 15 let od spuštění školního reaktoru VR-1 bylo připomenuto na 
odpoledním setkání absolventů katedry jaderných reaktorů a zástupců spolupracujících institu-
cí v areálu MFF v Tróji, 27. 6. 2005. Setkání se zúčastnilo mnoho významných pracovníků 
institucí a absolventů FJFI. Setkání bylo spojeno s exkurzí na školní reaktor VR-1. 

• Konference XXV Physics in Collision, 6. 7. 2005. 
• Konference Advanced Studies Institute -- Symmetries and Spin, 25. 7. 2005. 
• Konference Mathematical Modelling Group, 30. 7. 2005. 
• Konference International Symposium on Multiparticle Dynamics 2005, 9. 8. 2005. 
• XXXV International Symposium on Multiparticle dynamics, Kroměříž, 9.–15. 8. 2005, 100 

účastníků. 
• Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy, Kroměříž, 15.–17. 8. 2005, 62 účastníků. 
• Katedra materiálů ve spolupráci s ÚJV Řež uspořádala Fraktografický seminář, na kterém 

kromě pracovníků katedry vystoupil s příspěvkem Dr. Stan Lynch, přední světový odborník 
na analýzu poruch z Defence Science & Technology Organisation, Melbourne, Australia. 

• Konference 11th International Meeting on Ferroelectricity, Iguassu do Foz, Brazílie (5.–9. 9. 
2005), 2 orální příspěvky, navázána spolupráce s TU Dresden (prof. G. Suchaneck) při výzku-
mu tenkých vrstev feroelektrik. 

• Účast na Mezinárodní vědecko-technické konferenci UNITECH´05 pořádané Technickou uni-
verzitou v Gabrovu ve dnech 23.–26. 11. 2005 s původním příspěvkem. Přijetí u prof. J. Ma-
ximova, vyhodnocení prvních výsledků společných experimentů rentgenostrukturní laboratoře 
KIPL a katedry aplikované mechaniky Strojní fakulty TU Gabrovo v oblasti modelování 
a analýzy zbytkových napětí. Doktorandka TU Gabrovo bude pracovat na této problematice 
v rtg. laboratoři KIPL ve druhém čtvrtletí 2006 v rámci smlouvy SOCRATES uzavřené mezi 
ČVUT a TU Gabrovo. 

• Odborný seminář Výuka, vzdělávání a experimenty na výzkumných reaktorech, 1. 12. 2005, 
kterého se zúčastnili i přednášející ze zahraničí. 
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• 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 rigorozní 
kvantové fyziky (pravidelně v úterý, 14.30 hod.). 

• Mezinárodní styky v rámci programu ATHENS (cca 10 univerzit, program v rámci 
ERASMUSu) – pořádání týdenního kurzu pro zahraniční studenty (15 účastníků) ohledně 
koncepce postmoderní fyziky (doc. Drška).  

 
Fakulta architektury pořádala (podílela se) v roce 2005 následující konference a semináře: 

Zahraniční výstavy konané v ČR, na nichž se FA organizačně podílela 
• Práce tam zvenku (ze zahraničních stáží 003-04, Praha – Cáchy, Erasmus, KSU USA) FA 
ČVUT, březen 2005. 

• TU Dresden – výstava diplomních projektů, FA ČVUT, červen 2005. 
Mezinárodní výstavy vytvořené za účasti pedagogů FA 
• Passagen Prag, autor doc. Brožová, Vídeň, Ringturm, únor 2005. 
• Prague Arcades, autor doc. Brožová, Bratislava, březen 2005. 
• J. H. Pokorný, autoři P. Kratochvíl – V. Šlapeta, Fragnerova galerie, Praha, duben 2005; Brno, 

VUT. 
• Lubomír Šlapeta 1908–1983, Čestmír Šlapeta 1908–1999 
• čeští žáci Hanse Scharouna, autoři P. Zatloukal – V. Šlapeta, ve spolupráci s Muzeem umění 

Olomouc. SARP Waršava, leden 2005; ETH Zurich: květen – červen 2005; Dům umění Petsz, 
říjen – listopad 2005. 

 
Fakulta dopravní pořádala (podílela se) v roce 2005 následující konference a semináře: 

• Mezinárodní konference ITS´05 Praha, pořádala Fakulta dopravní ČVUT ve spolupráci se 
sdružením pro dopravní telematiku ČR. Jejím cílem bylo umožnit výměnu informací a zkuše-
ností v oblasti telematiky na mezinárodní úrovni, zvláště v oblasti zemí Střední a Východní 
Evropy. 

• Mezinárodní vědecký seminář Nové trendy v civilním letectví – 2005. Cílem semináře bylo 
prezentovat nové výsledky vědního oboru se zaměřením na optimalizaci vazeb mezi jednotli-
vými oblastmi civilního letectví. Seminář byl určen především pro rozšíření poznatků a infor-
mací doktorského studia a rozšíření možností zpracování doktorských prací. 

• Mezinárodní konference IRCOBI 2005 zaměřená do oblasti poranění, bezpečnosti v dopravě 
a pasivní bezpečnosti vozidel, pořádána ve spolupráci s International Research Council on the 
Biomechanice of Impact.  

• Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací FD pořádala konferenci Pod-
niky MHD, dopravní systém města a udržitelná mobilita. Tématem konference byla veřejná 
doprava v systému města, strategie a záměry, hospodaření dopravního podniku, integrovaná 
doprava a mobilita obyvatel. 

 
Fakulta biomedicínckého inženýrství pořádala (podílela se) v roce 2005 následující konfe-
rence a semináře: 

• FBMI prezentovala možnosti studia na veletrhu Gaudeamus 2005 ve dnech 1.–4. 11. 2005. 
Akci lze označit za úspěšnou, protože z průzkumu FBMI, který byl proveden na dni otevře-
ných dveří vyplynulo, že 7 % potenciálních uchazečů se dozvědělo o možnosti studia na 
FBMI právě na tomto veletrhu. 
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• 13. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky AMPER 2005, 5.–8. 4. 2005, PVA 
Letňany v Praze, pořadatel Terinvest, spol. s r. o. FBMI organizovalo stánek ČVUT – účast 
Fakulty strojní, FEL a FBMI. 

• 27. mezinárodní zdravotnický veletrh PRAGOMEDICA 2005, 19.–22. 4. 2005, Výstaviště 
Praha, pořadatel Incheba Praha, spol. s r. o. FBMI organizovalo stánek ČVUT – účast Fakulty 
strojní, FEL a FBMI. 

• 47. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, 3.–7. 10. 2005, Výstaviště Brno, pořadatel BVV 
Veletrhy Brno – účast FBMI na stánku ČVUT (organizoval odbor vědy a výzkumu ČVUT). 

• 3rd European Medical and Biological Engineering Conference EMBEC 2005, výstava spojená 
s významnou mezinárodní konferencí, 20.–25. 11. 2005, Kongresové centrum Praha, pořada-
tel IFMBE – International Federation for Medical and Biological Engineering/ČVUT – před-
stavení nové FBMI se svojí spin-off firmou Clever Technologies, s. r. o., v samostatném stán-
ku na významné mezinárodní konferenci EMBEC 2005.   

 
Kloknerův ústav pořádal (podílel se) v roce 2005 následující konference a semináře: 

• Konference 4th European and African Conference on Wind Engineering, 11.–15. 7 2005, 
Praha – KÚ spolupořadatel. 

• Konference SPECIÁLNÍ BETONY 2005 VLASTNOSTI – TECHNOLOGIE – APLIKACE, 
29. 9.–1. 10. 2005, Malenovice, KÚ spolupořadatel, počet účastníků 130. 

• Regenerace panelové výstavby, 7.–8. 12. 2005, Hradec Králové, KÚ spolupořadatel, počet 
účastníků 300. 

• Konference Plasty a kompozity 2005, 4. 10. 2005 Brno, KÚ spolupořadatel, počet účastníků 
70. 

 
Masarykův ústav vyšších studií pořádal (podílel se) v roce 2005 následující konference a semi-
náře: 

• Mezinárodní seminář New Trends in Engineering Education, 16.–17. 4. 2005, 30 zahraničních 
účastníků, 10 účastníků tuzemských, účast expertů Mezinárodní společnosti pro inženýrskou 
pedagogiku k revizi standardů a kurikulí inženýrsko-pedagogického studia. Článek o konfe-
renci vyšel v časopisu Aula 2/2005, s. 46. Sborník k této konferenci vyjde v únoru 2006. 
Organizace, moderování konference, článek v časopisu Aula a editor sborníku PhDr. Dana 
Dobrovská. 

 
Výzkumné centrum průmyslového dědictví pořádalo (podílelo se) v roce 2005 následující kon-
ference a semináře: 

• Výstava Meziválečná průmyslová architektura v Československu v rámci Stavebních veletrhů 
(pavilon G, Brněnské výstaviště, 18. 4.–23. 4. 2005; Stavební centrum Brno, květen 2005); 
z výsledků výzkumu VCPD ČVUT byla ke Stavebním veletrhům vydána publikace Stavební 
kniha 2005 – Meziválečná průmyslová architektura (Expo Data, Brno 2005, 214 str.). 

• 3. mezinárodní bienále Industriální stopy (mezinárodní odborná konference o identifikaci 
průmyslového dědictví v evropském kontextu a série výstav a mezioborových akcí doplně-
ných publikacemi prezentujícími výsledky výzkumu VCPD ČVUT). 19.–24. září 2005, Stará 
kanalizační čistírna v Praze-Bubenči, bývalá Vojtěšská huť Kladno. Organizovalo VCPD 
ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČSSI a ČKAIT, Statutárním 
městem Kladno, Českým národním komitétem ICOMOS, s podporou stavovských inženýr-
ských organizací zemí Visegradské čtyřky a pod patronací ministra kultury ČR (blíže viz kap. 
11 – VCPD).  
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Centrum radiochemie a radiační chemie pořádalo (podílelo se) v roce 2005 následující konfe-
rence a semináře: 

• CRRC se jako spoluorganizátor podílelo na zajištění pravidelného pololetního setkání řešitelů 
projektu 6. RP EU EUROPART, které proběhlo ve dnech 27.–30. června 2005 na Masarykově 
koleji ČVUT Praha. Setkání se zúčastnilo 74 odborníků z 12 evropských zemí a tři účastníci 
ze zámoří. Bylo předneseno celkem 63 přednášek, které byly vydány na CD ROM. 

 
Česká technika – nakladatelství ČVUT pořádala (podílela se) v roce 2005 následující konfe-
rence a semináře: 

• 10. seminář vysokoškolských vydavatelů a nakladatelů, 9.–10. 3. 2005, Olomouc. Problemati-
ka tzv. šedé literatury a elektronické publikování. 

• 12. mezinárodní specializovaný veletrh Schola Nova´05, 8.–10. 3. 2005, Praha, účast v pří-
pravném výboru a práce v hodnotitelské komisi soutěže o nejlepší exponát. 

• Mezinárodní knižní veletrh v Lipsku, 17.–20. 3. 2005, výstava produktů Vydavatelství ČVUT. 
• Odborný seminář ZČU Plzeň, 6. 4. 2005. Autorský zákon a autorská práva. 
• Festival animované tvorby ANIFEST, 5.–7. 5. 2005, Třeboň. Přednáška o Centru podpory 

výuky a tvorbě MM programů na ČVUT v Praze, ukázky produktů. 
• Mezinárodní veletrh Svět knihy 2005, 5.–8. 5. 2005, Praha, společný stánek vysokoškolských 

vydavatelů. 
• Spoluorganizátor 1. ročníku mezinárodní konference EMTECH 05, konaného ve dnech 6. a 7. 
června 2005 v Masarykově koleji v Praze. Hlavním organizátorem a odborným garantem bylo 
ČVUT v Praze, akce probíhala pod záštitou rektora prof. Witzanyho. Konferenci připravilo 
Centrum podpory výuky (zejména program, protokol, účast zahraničních hostů), FEL – kated-
ra telekomunikační techniky a CELN. Hlavním tématem byl současný a budoucí vývoj pro-
středků pro podporu výuky na našich školách.  

• Seminář vysokoškolských vydavatelů a nakladatelů v rámci veletrhu INVEX, 24. a 25. 10. 
2005, Brno. 

• Evropský veletrh pomaturitního vzdělání GAUDEAMUS, 1.–4. 11. 2005, Brno, prodej vybra-
né produkce, příprava propagačních materiálů. 

• 13. mezinárodní knižní veletrh Bibliotéka – Pedagogika, 10.–13. 11. 2005, Bratislava, společ-
ná prezentace vysokoškolských vydavatelů včetně prodeje. Nakladatelství ČVUT vystavovalo 
20 knižních titulů. 

• 43. ročník mezinárodního festivalu filmů o vědě, technice a umění TECHFILM 2005, 7.–10. 
11. 2005, Hradec Králové, odborný garant ČVUT. Příprava tiskových materiálů. 

 
 

12.2 Čestné doktoráty, ocenění studentů a pracovníků 
Fakulta stavební 

V prosinci 2005 bylo oceněno děkanem Fakulty stavební celkem 39 pracovníků za vynikající 
výsledky v pedagogické činnosti a 20 pracovníků za vynikající výsledky ve vědecko-výzkumné čin-
nosti. Za vynikající studijní výsledky byli odměněni studenti bakalářského, magisterského i doktor-
ského studia. 

Ke zvýšení kvality práce studentů doktorského studia přispělo jejich každoroční hodnocení reali-
zované od roku 2003 formou dotazníků, v nichž se zohledňují aktivity publikační, pedagogické, 
prezentační a celkový přístup k vlastnímu studiu. 

Pracovníkům Fakulty stavební byly v roce 2005 uděleny 2 Felberovy medaile, 3 Šolínovy me-
daile a 1 Medaile ČVUT v Praze.  
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Na festivalu Techfilm 2005 udělila odborná porota Cenu Microsoftu za e-learningový program 
FUNKCE autorů doc. RNDr. J. Černého, CSc., a doc. RNDr. M. Kočandrlové, CSc., v realizaci 
CPV (Ing. Zochová, Ing. Sýkora).  

Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre udělila doc. Ing. Karlu Vránovi, CSc., pamětní 
medaili za rozvoj FZKI SPU Nitra.  

Ing. Pavel Novák z FSv obdržel Cenu Josefa Hlávky za rok 2005 od nadace Nadání J., M. a Z. 
Hlávkových. 

V soutěži o Zlatou pečeť 2005 za odbornou publikaci z oblasti stavebně technické hlavní cenu 
obdrželo dílo J. Bartáka a kol.: Tunel Mrázovka a čestná uznání získaly publikace J. Němce: Dřevo 
– historický lexikon a L. Svobody a kol.: Stavební hmoty. 
 
Fakulta strojní 
Z rezervy rektora byla v roce 2005 přiznána mimořádná podpora pro vědecké týmy, vedené: 

• prof. Ing. Jiřím Bílou, DrSc., 
• prof. Ing. Janem Mackem,DrSc., 
• doc. Ing. Richardem Novým, CSc., 
• prof. Ing. Josefem Steidlem, CSc. 

Z rezervy rektora byli v roce 2005 oceněni tito významní vědečtí pracovníci: 
• prof. Ing. Jiří Nožička, CSc., 
• doc. RNDr. Pavel Burda, CSc., 
• doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., 
• prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., 
• prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc., 
• Ing.Tomáš Marzi, Ph.D. 

V roce 2005 byly na základě návrhu Fakulty strojní uděleny následující medaile ČVUT a Fakulty 
strojní: 
Felberova medaile I. stupně   prof. Ing. Karel Macík, CSc. 
Pamětní Hýblova medaile   prof. Ing. Zdeněk Dvořák 
Pamětní Hasova medaile   prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc. (MFF UK) 
Medaile Fakulty strojní ČVUT v Praze Ing. František Pazdera,CSc. (ÚJV Řež) 
      prof. Ing. Josef Vačkář, CSc. (FSI VUT Brno) 
V rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2005 bylo uděleno Čestné uznání týmu FS pod vedením doc. 
Ing. Jaromíra Volfa, DrSc., za vývoj měřicího přístroje PLANTOGRAF V05. 
 
Fakulta elektrotechnická 

• Dr.h.c. udělil rektor ČVUT Philippu Busquinovi - členu Evropské komise zodpovědnému za 
výzkum, na návrh Fakulty elektrotechnické. 

• Dr.h.c. byl udělen prof. Ing. Vladimíru Kučerovi, DrSc., na Universitě Henri Poincare, Nan-
cy ve Francii. 

• Cena Siemens za diplomovu práci „Automatická klasifikace vad v diagnostice vířivými 
proudy“, Ing. Adam Dočekal. 

• Za inovativní přístup k řešení problému ovládání počítače bezdotykově (projekt I4Control) 
byl kolektiv mladých pracovníků a doktorandů katedry vedený Ing. Fejtovou nominován mezi 
20 kandidáty na prestižní Velkou evropskou cenu za informační technologie (Grand 
European IST Prize 2006) jako jediný výsledek z nově asociovaných zemí EU. Evropská 
komise hodnotila ze 213 projektů z 29 zemí. Prezentace výsledku se v Bruselu mimo jiné zú-
častnil i komisař EU Vladimír Špidla. Vyhlášení vítězů bude v roce 2006. 
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Ocenění na konferencích: 
• 2. místo v soutěži Computer Vision Contest (3D rekonstrukce) v rámci 10. Mezinárodní kon-

ference počítačového vidění (ICCV 2005): tým Centra strojového vnímání: D. Martinec, 
M. Perďoch, O. Chum, S. Obdržálek, T. Werner, Team Advisors: J. Matas, T. Pajdla. 

• Nejlepší příspěvek na Britské konferenci strojového vidění (British Machine Vision Confe-
rence 2005) - Š. Obdržálek, J. Matas („Sub-linear Indexing for Large Scale Object Recog-
nition“). 

• Oceněné příspěvky COMITE: cena EuMA pro mladé vědce – European Microwave 
Association: Ing. Pavel Hazdra, Ing. Stanislav Zvánovec, Ing. Marika Pourová. 

• Nejlepší příspěvek na 12th International Student Seminar on Microwave Applications of 
Novel Physical Phenomena (St. Petersburg, 2005), Lukáš Jelínek.  

• Nejlepší demonstrační prototyp na Mezinárodní konferenci inteligentních agentních techno-
logií (2005 IEEE / WIC / ACM International Conference on Intelligent Agent Technology): 
D. Šišlák, M. Rehák, M. Pěchouček. 

• Nejlepší poster v kategorii „Young scientist“ na mezinárodní konferenci SIITME 2005 
(International Symposium for Design and Technology of Electronic Packaging, Cluj-Napoca, 
Rumunsko) „Statistically Simulated Voltage Distribution of the Serial Connected Diodes 
in Stack“: D. Šámal, Vít Sopko, advisor P. Mach. 

 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
Ocenění pracovníků (mimo ČVUT): 

• Udělení medaile Bernarda Bolzana Společnosti pro dějiny věd a techniky prof. RNDr. Ivo 
Krausovi, DrSc. 

• Udělení medaile V. Náprstka AV ČR za popularizaci vědy, zvláště fyziky prof. RNDr. Ivo 
Krausovi, DrSc. 

Ocenění pracovníků (v rámci ČVUT): 
• Ocenění rektora ČVUT za vynikající výsledky ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti: 1  
• Ocenění rektora ČVUT úspěšného školitele doktorandů: 1 

Medaile FJFI ČVUT: 
• prof. Ing. J. Tolar, prof. W. Schleich, prof. G. Alber – stříbrná medaile. 
• prof. J. Patera (Univ. Montreal) – čestný doktorát ČVUT v Praze. 

 
Fakulta architektury 
Prof. Ing. arch. J. H. Pokorný – čestný doktorát. 
 
Fakulta dopravní  

• V roce 2005 FD vyznamenala fakultním vyznamenáním Medailí Františka Josefa Gerstnera 
město Děčín za zásluhy o rozvoj fakulty. 

• Pěti studentům fakulty dopravní byla udělena cena firmy SKANSKA ŽS Praha, a. s., za nej-
lepší diplomovou práci v oboru Dopravní infrastruktura. 

• V roce 2005 navrhla fakulta na udělení Ceny Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových jednoho 
studenta magisterského studijního programu.  

• Třem studentům při slavnostní promoci v únoru a třem v září 2005 udělila fakulta Cenu prof. 
Ing. Dr. Jaroslava Vlčka, DrSc., za nejlepší diplomovou práci. 
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Fakulta biomedicínského inženýrství 
• Cena rektora I. stupně za aplikaci výzkumné práce v praxi za modulární mobilní telemetrický 

systém – uděleno 6. 12. 2005 kolektivu: Ing. Jan Kašpar, Ing. Karel Hána, Ph.D., Ing. Pavel 
Smrčka, Ph.D. (řazeno abecedně podle křestních jmen). 

 
Ústav technické a experimentální fyziky  

• Jan Jakubek, Carlos Granja, T. Holý, E. Lehmann, V. Linhart, S. Pospíšil, J. Uher, J. Vacík, 
D. Vavřík, Z. Vykydal, M. Cevallos: Neutron Imaging and Tomography with Medipix2 and 
Dental Micro–roentgenography. Přednáška přednesená Ing. C. Granjou, PhD., na 3rd 
International Conference on Imaging Technologies in Biomedical Sciences - ITBS2005, 25.–
28. 9. 2005, Milos, Řecko. Cena za nejlepší přednášku na konferenci. 

• 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 Výročí 
Fakulta stavební 

Na Fakultě stavební k významným událostem roku 2005 patřilo výročí 85 let význačného profe-
sora ČVUT prof. Schindlera, při jehož příležitosti byl uspořádán Seminář NFF 13. 4. 2005. Seminář 
byl rovněž uspořádán u příležitosti 100. výročí narození profesora Vyčichlo v dubnu 2005. 

 
 
12.4 Další nepedagogické aktivity 
Fakulta stavební  

V dubnu 2005 byl slavnostně v Betlémské kapli založen Spolek absolventů a přátel Stavební 
fakulty ČVUT v Praze. Jeho základním posláním je podpora činnosti fakulty sdružováním absol-
ventů a přátel fakulty, kteří mají zájem o minulost, současnost i budoucnost fakulty, chtějí přispět 
k jejímu rozvoji a dobrému jménu, chtějí podporovat její pedagogickou a vědeckou činnost pořádá-
ním kulturních, společenských a odborných akcí, přátelských a informativních setkání pro své čle-
ny, poskytováním informací o činnosti a životě fakulty, vydáváním vlastních informačních materi-
álů, popularizací významných výsledků vědecké a pedagogické činnosti, spoluprací s různými 
vědeckými, odbornými, kulturními společnostmi a s obdobnými spolky v zahraničí. 

Na Fakultě stavební se v měsíčních frekvencích uskutečňovala v roce 2005 např. odborná setkání 
SEDM - SEminář Dějin Matematiky nebo Geotechnické pondělky (semináře z Inženýrské geologie 
a geotechniky), navštěvované zejména odbornou veřejností. 
 
Fakulta strojní 

• Pod záštitou děkana fakulty se 4. března 2005 uskutečnil reprezentační ples fakulty v Masary-
kově koleji. 

• Konference Studentské tvůrčí činnosti na FS ČVUT v Praze dne 26. dubna 2005. 
• Tradiční jarní a podzimní komorní koncerty se uskutečnily v Betlémské kapli 13. dubna a 19. 
října 2005. 

• Dne 24. října 2005 se uskutečnila již tradiční beseda s legendárními letci a dalšími válečnými 
veterány.  
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• Komorní koncert Fakulty strojní a Inženýrské akademie ČR, spojený s předáním cen IA ČR, 
se uskutečnil 30. listopadu 2005 rovněž v prostorách Betlémské kaple. 

• V rámci činnosti Asociace strojních inženýrů (ASI) a Klubu seniorů (S – klub) se na Fakultě 
strojní pravidelně koná řada odborných přednášek a vzpomínkových akcí. 

• Tradiční vánoční koncert v Betlémské kapli „Pojďte s námi do Betléma“, pořádaný z inici-
ativy sbormistra doc. Ing. J. Zichy, CSc., se uskutečnil 21. prosince 2005 a jeho výtěžek byl 
věnován na léčení poruchy krvetvorby ve FN Motol. 

 
Fakulta elektrotechnická 

• Profibus International Competence Center – certifikované kompetenční centrum Profibus, kte-
ré poskytuje konzultace při analýze a vývoji komunikačních celků i jednotlivých zařízení, pra-
cujících s protokolem Profibus. 

• Realizace palubního počítače v prototypu vírníku – záznam letových veličin a jejich zpros-
tředkování přes audio/video výstup. 

• Optimalizovaná implementace estimátoru pro 4G mobilní komunikace, realizovaná v FPGA. 
Prezentováno na IEEE 2005 Workshop on Signal Processing Systems, Řecko. 

• Komunikační protokol pro Specific Transmission Module (STM) v rámci evropského projektu 
European Vital Computer pro společnost AŽD Praha. Modul STM bude použit v novém 
modelu lokomotivy pro České dráhy. 

• Organizace zasedání Technického výboru IFAC Mechatronic Systems při příležitosti 16. svě-
tového kongresu IFAC v Praze (K. Hyniová). 

• Organizace celosvětového setkání Women in Control - setkání žen pracujících v oboru auto-
matického řízení - při příležitosti 16. světového kongresu IFAC v Praze (K. Hyniová). 

• Účast fakulty ve výzkumném centru spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka je pod 
vedením prof. Ing. Zdeňka Čeřovského, DrSc., zaměřeno na výzkum alternativních pohonů 
automobilů, zejména pak na hybridní pohony. 

• Byla uzavřena trojstranná dohoda mezi ŠKODA Electric, ČVUT Praha – K 13114 a ZČU 
Plzeň o zřízení společných pracovišť vysokých škol a ŠKODA Electric za účelem prohloubení 
vzájemné spolupráce a efektivnějšího využívání vědecko-výzkumného potenciálu zúčastně-
ných institucí. 

• Byla započata vzájemná spolupráce mezi katedrou elektrických pohonů a trakce a firmou 
MOELLER v oblasti vývoje a aplikací programovatelných elektrických přístrojů. 

 
Fakulta dopravní 

V roce 2005 pokračovala Fakulta dopravní ČVUT (prof. Ing. Petr Moos, CSc. - viceprezident 
EURNEX Council) na výzkumné a vědecko-organizační práci v 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 
rozdělena do 10 hlavních řešitelských okruhů, tzv. POLE (P). Fakulta dopravní je koordinátorem 
řešení P 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.  

Byl připraven společně s Fakultou stavební ČVUT návrh úkolu do integrovaného projektu FP6-
2005-Transport-4 s názvem Innovative Track Systems, který sdružuje 32 partnerů z celé Evropy, 
z čehož do řešení za partnery byly přijaty pouze 3 evropské univerzity (mezi nimi ČVUT-FD a FSv) 
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a sdružení 4 univerzit z Velké Británie. V současné době byl projekt schválen komisí EU a bude 
zahájeno řešení. 

 
Fakulta biomedicínského inženýrství 

Na FBMI se daří stmelovat studenty a akademické i neakademické pracovníky formou společ-
ných aktivit, jakou byla např. kulturně poznávací akce do skanzenu dolu Mayrau v Kladně. 

 
 

12.5 Činnost odboru vnějších vztahů 
V průběhu roku 2005 odbor vnějších vztahů (OVV) organizačně zajišťoval přípravu a realizaci 

následujících akcí: 
Významná společenská setkání (organizace akcí): 

• Koncert Jarní pohlazení dne 21. 3. 2005 v Betlémské kapli, vystoupilo kvarteto členek or-
chestru opery Národního divadla a sólisté Národního divadla. 

• Koncert k příležitosti zakončení akademického roku 2004/05 s vyhlášením Stipendií 
McKinsey dne 6. 6. 2005, vystoupila Irena Budweiserová.  

• Koncert k příležitosti ukončení letního semestru akademického roku 2004/05 a slavnost-
ního zasedání Vědecké rady ČVUT dne 29. 6. 2005 v Betlémské kapli, vystoupil Thuri 
Ensemble. 

• Slavnostní zahájení Setkání studentů Evropské unie dne 11. 9. 2005 v Betlémské kapli, 
vystoupila Lenka Dusilová & band. 

• Slavnostní shromáždění k zahájení akademického roku 2005/06 na českých vysokých 
školách dne 26. 9. 2005 v Betlémské kapli za účasti předsedy vlády Ing. Jiřího Paroubka, 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR JUDr. Petry Buzkové a rektorů českých vyso-
kých škol. 

• Slavnostní koncert k zahájení akademického roku 2005/06 na českých vysokých školách 
dne 27. 9. 2005, vystoupil Talichův komorní orchestr.  

• Vánoční koncert Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a ČVUT dne 7. 12. 
2005 v Betlémské kapli, vystoupil Aurelius String Quartet. 

• Vánoční koncert dne 13. 12. 2005 v Betlémské kapli, vystoupila Komorní filharmonie Pardu-
bice, Kühnův dětský sbor a Canti di Praga. 

 
Komunikace s veřejností 
Střední školy  

• Písemná anketa informovanosti středoškoláků v maturitních ročnících devíti pražských a tří 
středočeských technicky zaměřených středních škol o ČVUT – účast celkem 687 studentů – 
v rámci rozvojového projektu OVV Marketingová podpora strukturovaného studia – infor-
mační materiály.  

• XII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2005 v Brně ve dnech 
1.–4. 11. 2005. Plocha stánku ČVUT celkem 91 m2, bohatě personálně obsazen pracovníky 
fakult i dalších součástí. Na veletrhu byla celková účast 99 samostatných vystavovatelů 
a 29 460 návštěvníků. 

• Seminář o studiu a perspektivách absolventů ČVUT na trhu práce dne 11. 10. 2005 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, 
pedagogičtí proděkani fakult, za Studentskou unii prezident ISC, zástupce SÚZ), možnosti 
uplatnění absolventů ČVUT v několika podnicích (účast zástupců-absolventů ČVUT, 
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společností Komerční banka, Eurotel, Siemens, Škoda Auto, Skanska, IBM), živá diskuse. 
Účast 200 studentů a 35 výchovných poradců z 35 středních škol.  

• Spolupráce s fakultami ČVUT na dnech otevřených dveří. 
• Produkce tištěných materiálů, propagačních materiálů a informačních CD-ROM pro zájemce 

o studium na ČVUT v češtině a angličtině. 
• Produkce náborového filmu o studiu na ČVUT. 
• Inzerce o možnostech studia a celoživotního vzdělávání na fakultách ČVUT ve speciálních 

přílohách denního tisku věnovaných studiu na vysokých školách. 
 
Komunikace s médii 

Informace o dění na fakultách, o novinkách v nabídce studia, seminářích a přednáškách studentů 
zveřejňoval OVV v podobě tiskových zpráv na internetových stránkách, prostřednictvím servisu 
ČTK a spolupracujících novinářů. Dále 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, distribuce Kalendáře 
akcí ČVUT na instituce a vysoké školy, shromažďování významných vědecko-výzkumných výsled-
ků z pracovišť a jejich další šíření prostřednictvím médií. 

Za rok 2005 byla zmínka o ČVUT v 421 zprávách ČTK (193 x Avízo, Deník nebo Plán, ve zby-
lých 228 zprávách šlo buď přímo o dění z ČVUT, případně o zmínku u některé osoby – absolventa 
ČVUT).  

Mediální archiv Newton I. T. obsahuje za stejné období 1 596 záznamů (celostátní a regionální 
tisk, televize a rozhlas). 

Tisková setkání 2005:  Tisková konference na ČVUT k Workshopu 2005. 
Tisková konference k UNI 2005 – Setkání studentů evropských uni-
verzit (8. 9. 2005). 

 
Instituce 

• Asociace malých debrujárů ČR – organizace Vánoc malých debrujárů na ČVUT dne 9. 12. 
2005, exkurze dětí z Asociace malých debrujárů ČR a Francie na Fakultu elektrotechnickou 
ČVUT a Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT. Příprava dětských propagačních 
materiálů pro tuto akci. 

• Velvyslanectví Francouzské republiky – organizace akce Salon 2005 Studium ve Francii 
dne 10. 11. 2005 v Betlémské kapli, veletrh o studiu a zaměstnání pro studenty vysokých škol 
ve Francii. 

• Campus International, s. r. o. – zpracování podkladů o ČVUT pro vydání brožury Profily 
veřejných, státních a soukromých univerzit, vysokých škol a akademií v České republice 2006. 

 
Vysoké školy 

• Účast na semináři Casprio 2005 ve dnech 13.–14. 10. 2005 na Západočeské univerzitě v Plzni 
(setkání zástupců vysokých škol z celé České republiky týkající se public relations a komuni-
kace našich vysokých škol s veřejností). 

• Příprava meziuniverzitního rozvojového projektu pro rok 2006 Příprava absolventa na vstup 
do zaměstnání (společně s Vysokým učením technickým v Brně a VŠB – TU Ostrava). 

• Návštěva na Královském technickém institutu (KTH) ve Stockholmu a navázání kontaktu 
s místním Kariérním centrem a Alumni. 
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Spolupráce s podniky a firmami 
• Nejvýznamnějším partnerem v roce 2005 byla společnost Komerční banka, a. s., podpořila 

finančně několik projektů (studijní pobyt studentů v zahraničí v rámci programu ATHENS, 
Vánoční koncert). Druhým významným partnerem byla společnost Škoda Holding, a. s. (sti-
pendium Emila Škody, trainee program, exkurze, přednášky na ČVUT). Dále pak Škoda Auto, 
a. s. (veletrh Gaudeamus 2005, Seminář o studiu a perspektivách absolventů ČVUT na trhu 
práce), Skanska, Eurotel, IBM a Siemens se zúčastnily Semináře o studiu a perspektivách 
absolventů ČVUT na trhu práce. 

• OVV vypracoval na jaře 2005 anketu pro členy Svazu průmyslu a dopravy ČR. Firmy, 
které poslaly pozitivní reakci na spolupráci s ČVUT: Lux, s. r. o. – Jablonné nad Orlicí, IBM, 
s. r. o., Elektronické součástky CZ, a. s. – Ostrava, Královopolská Ria, a. s., Brno, Tesla, a. s., 
Praha 9, Tesla Jihlava, a. s., OEZ, s. r. o., Letohrad, ZPA CZ, s. r. o., Trutnov, Osram Bruntál, 
s. r. o. 

• Zprostředkování kontaktu mezi ZPA Trutnov a Fakultou elektrotechnickou – řešení 11 tech-
nických úkolů. 

• Uzavřeny smlouvy o spolupráci – McKinsey, Hochtief, Skanska, Procter and Gamble.  
• Stipendium McKinsey – zajištění průběhu stipendií na ČVUT (jednání s fakultami, agenda). 
• Ve spolupráci se společnostmi IBM, McKinsey, Komerční banka, Eurotel, Škoda Holding, 

Honeywell, VCES, FOXCONN, Strabag, Silicon & Software Systems CR, Bohemia Institut, 
Ericsson, Procter and Gamble zahájil OVV v prosinci 2005 přípravu brožury o oborech na 
ČVUT, která bude distribuována na střední školy v ČR. 

• Ve spolupráci se studentskou organizací IAESTE založil OVV Kariérní centrum ČVUT.  
 
Další významné aktivity 

• Sportovní rektorský den – ve spolupráci s katedrami tělesné výchovy fakult příprava a reali-
zace akce. 

• Grafický manuál identity ČVUT (GMI).  
• Setkání studentů univerzit Evropské unie – ve spolupráci se Studentskou unií organizace 

akce. 
• Oslavy 300 let ČVUT – zpracován program oslav, jednání s fakultami a pracovišti ČVUT, 

kontakty a jednání z externími institucemi (např. Universita v Cambridge, Městská část Praha 
6, Magistrát hlavního města Prahy, Česká národní banka, Česká komise při UNESCO, Minis-
terstvo informatiky ČR, Český rozhlas, Česká televize, Šachový svaz ČR, společnost Mensa 
ČR, Asociace malých debrujárů a řada dalších) a podniky (Komerční banka, ČEZ, Eurotel, 
Škoda Holding, Siemens, Honeywell, Procter and Gamble, Tesla, McKinsey, Škoda Mladá 
Boleslav, Pricewaterhouse Coopers), příprava tištěných materiálů pro oslavy (brožura Oslavy 
300 let ČVUT, brožura o Betlémské kapli Příběh o Betlémské kapli) a jejich koncepce 
(pamětní list, reedice publikace Česká technika, publikace Praha a technika, nová řada mono-
tematických publikací, pohledy ČVUT, barevný komiks pro základní školy). 

• Orchestr ČVUT a Pěvecký sbor ČVUT – podpora aktivní činnosti, v průběhu roku proběhlo 
několik setkání se zástupci orchestru ČVUT.  

• Produkce reprezentativních tiskových a propagačních materiálů o ČVUT – ve spolupráci 
s Vydavatelstvím a externími firmami. 

• Prague Business Journal – zpracování podkladů o ČVUT pro seznam Vyšší a vysoké školy 
v Praze do Knihy seznamů/Book of Lists 2006. 
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13. Péče o studenty  
13.1 Změny v ubytování v souvislosti se změnou financování  

(zájem studentů, zvýšení cen kolejného) 
Správa účelových zařízení ČVUT v Praze postupovala od 1. 10. 2005 v souladu s platnou legis-

lativou a řídila se změnami i rozpočtovými pravidly, souvisejícími se způsobem financování a pos-
kytováním dotací MŠMT podle zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách. V souvislosti s úpravami 
cen kolejného k 1. 10. 2005, které v sobě již nezahrnovaly výši poskytované dotace jako v minulých 
letech, byl zájem o ubytování studentů v kolejích ČVUT v porovnání z rokem 2004 v počtu po-
daných žádostí přibližně o 4 % nižší, přesto počet podaných žádostí o ubytování převyšoval počet 
studentských lůžek na kolejích. Vyřizování žádostí o ubytování probíhalo standardním způsobem 
v souladu se Scénářem ubytování na ak. rok 2005/06. Finančně dostupná výše cen kolejného 
k 1. 10. 2005 umožnila většině žadatelů akceptovat přidělenou kategorii ubytování dle jejich 
požadavků. Část studentů, kterým byla v této době kolej přidělena, nevyužila možnosti ubytovat se 
v kolejích SÚZ ČVUT v Praze, jednalo se přibližně o 10,6 % žadatelů z počtu žádajících studentů, 
kterým bylo ubytování přiděleno. K 7. 11. 2005 byly kladným způsobem vyřízeny všechny podané 
žádosti o studentské ubytování, přičemž zájem studentů ČVUT o přidělené ubytování již v tomto 
období poklesl. Počet disponibilních lůžek se postupně zvyšoval, což umožnilo studentům výběr 
a kategorii ubytovacích zařízení v rámci SÚZ a možnost poskytnout zároveň ubytování studentům 
ostatních pražských univerzit a tím postupně doplnit nevyužitou kapacitu na kolejích ČVUT.  

 
13.2 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 prvních studijních 
programech, studentů sociálně slabších a studentů s nadprůměrnými studijními výsledky a který 
zprůhledňuje postupy při přidělování ubytování. I nadále byly rozšiřovány informační služby stu-
dentům 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 a průměrná výše kolejného dle kategorií jsou uvedeny v tabulce 13.2.1.  

 
Tab. 13.2.1: Péče o studenty - ubytování 

Vysoká škola: České vysoké učení technické v Praze - Správa účelových zařízení 

 Lůžková kapacita kolejí VŠ celková 8 575 
 Počet lůžek určených k ubytování studentů  8 077 
 Počet lůžek určených k ubytování zaměstnanců 95 
 Počet lůžek k příležitostnému ubytování hostů školy 403 
 Počet lůžek v pronajatých zařízeních 0 
 Počet podaných žádostí o ubytování v příslušném ak. roku 9 344 
 Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31. 12. 2005 9 344 
 Výše kolejného v Kč za 1 měsíc podle kategorií studenti zaměst. VŠ ostatní 
 A - buňkový systém 68,-/2 040,- 70,-/2 100,- 225,-/6 750,- 
 B - vícelůžkové pokoje 56,-/1 680,- 60,-/1 800,- 130,-/3 900,- 
 C - ostatní 41,-/1 230,- 45,-/1 350,- 450,-/13 500,- 

Pozn.: Péče o studenty - stravování - navazuje tab. 13.3.2. 
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Tab. 13.2.2: Adresy, kontakty a kapacity ubytovacích zařízení v rámci SÚZ ČVUT v Praze  

Objekt ČVUT Adresa objektu Telefon Kapacita 

Strahov / blok 2 Vaníčkova 7  
160 17  Praha 6 

234 678 346 
234 678 222 472 

Strahov / blok 3 Vaníčkova 7  
160 17  Praha 6 

234 678 346 
234 678 223 477 

Strahov / blok 4 Vaníčkova 7 
160 17  Praha 6 234 678 224 485 

Strahov / blok 5 Vaníčkova 7 
160 17  Praha 6 

234 678 346  
234 678 225 526 

Strahov / blok 6 Vaníčkova 7 
160 17  Praha 6 

234 678 229 
234 678 226 478 

Strahov / blok 7 Vaníčkova 7 
160 17  Praha 6 

234 678 229 
234 678 227 486 

Strahov / blok 8 Vaníčkova 7 
160 17  Praha 6 

234 678 229 
234 678 228 353 

Strahov / blok 9 Vaníčkova 7 
160 17  Praha 6 

234 678 224 
234 678 229 482 

Strahov / blok 10 Vaníčkova 7 
160 17  Praha 6 

234 678 346 
234 678 230 516 

Strahov / blok 11 Vaníčkova 7 
160 17  Praha 6 234 678 346 386 

Strahov / blok 12 Vaníčkova 7 
160 17  Praha 6 234 678 346 52 

Masarykova kolej*** Thákurova 1 
160 00  Praha 6 

233 051 111 
233 051 240 718 

Sinkuleho kolej Zikova 702/13 
166 06  Praha 6 

224 317 174 
224 321 297 361 

Dejvická kolej Zikova 538/19 
160 00 Praha 6 

224 317 174 
224 321 297 132 

Bubenečská kolej Terronská 28  
160 00  Praha 6 

233 342 806 
224 311 105 534 

Orlík kolej Terronská 694/6 
166 05  Praha 6 

233 340 847 
224 311 240 173 

Hlávkova kolej Jenštejnská 1966/2 
120 00  Praha 2 

224 918 647 
224 922 437 235 

Podolí kolej Na Lysině 772/12 
147 45  Praha 4 

261 227 816 
261 211 776-8 1 294 

Děčín kolej Nároží 1265/21 
405  01 Děčín 412 513 481-2 85 

Horský hotel Prenet** Hojsova Stráž 153 
340 22 Nýrsko 

376 390 029 
606 627 327 40 

Novoměstský hotel*** Řeznická 1890/4 
110 00 Praha 1 222 231 498-9 68 

Krystal hotel*** J. Martího 2/407  
162 00 Praha 6 

234 678 232 
257 212 397 222 

 
 

184 



13. Péče o studenty  

13.3 Stravovací zařízení ČVUT 
Z celkového počtu jídel vydaných ve stravovacích zařízeních SÚZ bylo 52 % vyrobeno ve vý-

robně zchlazené stravy v menze STRAHOV.  
 
Tab. 13.3.1: 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. 13.3.2: Péče o studenty - stravování   

studenti zaměst. VŠ ostatní 
Výše stravného v Kč za 1 hlavní jídlo  

30,90 max. 33,90 77,40 

 Z toho: 

studenti zaměst. VŠ ostatní Počet hlavních jídel vydaných v příslušném ak. roku celkem 

1 428 850 177 577 303 862 

 
V roce 2005 bylo studentům vydáno 1 428 850 jídel. Proti roku 2004 je to o 147 549 jídel méně, 

což představuje pokles počtu vydaných jídel o 9,36 %. Hlavní příčinou tohoto poklesu je vyšší cena 
jídel, způsobená zdražením energií a surovin. 

 
 

13.4 Stipendia 
Stipendia jsou studentům udělována v souladu se Stipendijním řádem ČVUT. Podle tohoto řádu 

mohou fakulty udělovat stipendia za vynikající studijní výsledky (označovaná také jako prospě-
chová) a stipendia účelová. Účelové stipendium může být přiznáno za vynikající vědecké, výzkum-
né a další tvůrčí výsledky, za zcela výjimečné studijní výsledky, v případě tíživé sociální situace 
studenta, na podporu výměnných studentských projektů (studium na zahraniční univerzitě), jako 
stipendium sportovní apod. MŠMT poskytuje účelovou dotaci ze státního rozpočtu na stipendia 
doktorandů.  

V roce 2005 poskytlo účelovou dotaci 97 883 tis. Kč. 
 

Tab. 13.4.1: Stipendia vyplacená v roce 2005 v tis. Kč 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 KÚ MÚVS R 

Stipendia celkem: 39 716 27 240 48 370 18 384 7 890 10 413 620 954 7 35 814 

v tom:  
DSP-doktorandi 25 179 20 020 26 584 11 931 6 040 7 246 0 862 0 23 

prospěchová 4 781 1 544 5 768 1 032 270 1 301 0 0 0 186 

účelová 8 897 4 258 11 341 4 715 1 505 1 720 578 92 7 35 604 
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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, 
Zvoníčkova nadace na Fakultě strojní. Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových přispívá 
vynikajícím doktorandům nebo akademickým vědeckým pracovníkům na ubytování v Hlávkově 
koleji. Prestižní záležitostí pro vynikající studenty je udělení Ceny Josefa Hlávky.  

Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla uděloval stipendia poprvé v roce 2000. O udělení 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 2005 udává tabulka 13.4.2. 

 
Tab. 13.4.2: Stipendia Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla v roce 2005 

Fakulta Počet žádostí Počet udělených stipendií Celkem vyplaceno 
Kč 

stavební 2 1 10 000 
strojní 2 1 10 000 
elektrotechnická 3 3 30 000 
jaderná a fyzikálně inženýrská 2 2 20 000 
architektury 1 0 0 
dopravní 0 0 0 
biomedicínského inženýrství 0 0 0 

Celkem 10 7 70 000 

 

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 2005 uvádí tabulka 13.4.3.  

 
Tabulka 13.4.3: Stipendia Nadace PRECIOSA v roce 2005 

Počet žádostí Počet udělených stipendií Fakulta 

Inženýrský 
stud. program 

Doktorský 
stud. program

Inženýrský 
stud. program

Doktorský 
stud. program 

Celkem 
Kč 

stavební 18 7 2 3 34 000 
strojní 4 23 4 16 86 000 
elektrotechnická 4 3 2 1 12 000 
jader.a fyz. inženýrská 4 1 2  12 000 
architektury 10 1 2  10 000 
dopravní 14 2 3 1 16 000 

Celkem 54 37 15 21 170 000 

 
Uvedené údaje se týkají stipendií udělených ve 2. kole výběrového řízení akademického roku 

2004/05 a stipendií udělených v 1. kole výběrového řízení pro akademický rok 2005/06. 
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13.5 Informační a poradenské služby - CIPS 
Centrum informačních a poradenských služeb v roce 2005 pokračovalo ve své činnosti v provi-

zorním prostoru v Zikově ulici. 
Činnost centra byla nadále zajišťována stálou pracovnicí, která měla na starosti v omezeném roz-

sahu informační služby a studijní poradenství pro studenty univerzity i pro zájemce mimo univer-
zitu. Dále v centru působili externisté pro psychologické poradenství a pro sociálně-právní poraden-
ství. Duchovní poradnu vedl pracovník se zkráceným pracovním úvazkem. 

Centrum kontaktovalo během letního a zimního semestru celkem 810 studentů a zájemců mimo 
univerzitu. Psychologickou poradnu navštívilo v roce 2005 95 studentů, sociálně-právní 85 studentů 
a duchovní poradnu 80 studentů. 550 dotazů a konzultací směřovalo do oblasti studijní. 

Centrum nadále rozvíjelo spolupráci se studentskou organizací IAESTE a společně organizovaly 
semináře, besedy a přednášky, jejichž obsah vyplýval jednak z návrhů studentů, jednak rozšiřoval 
činnost poraden působících v CIPS. Celkem bylo uspořádáno v letním a zimním semestru 15 besed 
a seminářů.  

Centrum opět pomáhalo při tvorbě a organizačním zajištění Prvákova průvodce 2005.  
Na základě projektu Rozvoj profesního poradenství na ČVUT byly doc. Přeučilem instalovány 

nové webové stránky centra.  
Odbor pedagogiky vypracoval projekt FRVŠ – Modernizace a rozšíření činnosti Centra infor-

mačních a poradenských služeb na ČVUT. 
Podle ideového návrhu fungování centra v nových prostorách, vypracovaného v CIPS, bylo za-

dáno v Ústavu interiéru a výstavnictví na FA téma seminární práce a vzniklo tak 5 velmi zajíma-
vých návrhů na umístění a vzhled samostatného pavilonu informačních a poradenských služeb 
v dejvickém areálu ČVUT. 

Zároveň byl v letním semestru dokončen podle stejného ideového návrhu projekt prof. Dudka na 
rekonstrukci výstavní síně ve Studentském domě pro nové prostory CIPS. Zástupci centra byli 
účastni na konzultacích a spolupracovali při tvorbě projektu. 

Od července do září 2005 probíhala rekonstrukce prostor výstavní síně Studentského domu, na 
jejíž organizaci se CIPS také podílelo. 

Během podzimu probíhaly přípravné práce pro začátek působení centra v nových prostorách. 
Na konci roku 2005 se CIPS přestěhovalo do nových prostor. 
Centrum spolupracovalo během roku se studentskými organizacemi na ČVUT – s IAESTE, se 

Studentskou unií a s ISC. Informovalo o své činnosti na studentském informačním serveru Student. 
Tradičně CIPS spolupracuje s Informačně-poradenským centrem UK. 
 

Lokální informační střediska 
Informační středisko Fakulty strojní 
Dny otevřených dveří 

V roce 2005 byla na ČVUT FS pořádána 2 kola Dnů otevřených dveří (dále DOD), a to 1. 2. 
a 2. 2. 2005 pro zájemce o studium v akad. roce 2005/06 (2. kolo) a 30. 11. a 1. 12. 2005 pro zájem-
ce o studium v akad. roce 2006/07 (1. kolo). 

• Účast na 2. kole DOD (pro akad. rok 2005/06) - 578 osob. 
• Účast na 1. kole DOD (pro akad. rok 2006/07) - 613 osob. 
V první části Dnů otevřených dveří byli zájemci o studium seznámeni se studijními programy, 

formami studia a přijímacími podmínkami ke studiu na FS a také s výhledem uplatnění jejích absol-
ventů v praxi. V druhé části navštívili účastníci DOD podle zvolené sféry zájmu vybrané laboratoře 
FS, kde byli doktorandy a pedagogy seznámeni s náplní práce jednotlivých laboratoří a byly jim 
zodpovězeny případné dotazy. 
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Jak ukázaly výsledky šetření, jsou DOD uchazeči o studium přijímány pozitivně a přispívají ke 
zvyšování zájmu o studium na fakultě. 
 
Propagace 

• Informační středisko (dále IS) úzce spolupracovalo se studijním oddělením fakulty jednak na 
tvorbě databáze odpovědí na často kladené otázky (FAQ), která byla průběžně aktualizována 
jednak zveřejňováním aktuálních přijímacích podmínek na www stránkách fakulty. IS se rov-
něž značnou měrou podílela na podávání informací zájemcům o studium, ať již pomocí elek-
tronické pošty či telefonicky. 

• IS se svým útvarem DTP vydávala nejen propagační materiály, jejichž je samo autorem, ale 
i materiály (poutače, postery, přání, diplomy a jiné publikace) pro ostatní útvary fakulty. V ro-
ce 2005 byly inovovány propagační skládané prospekty pro zájemce o studium na FS jak 
v české tak anglické verzi a byly započaty práce na vydání reprezentativnějšího bookletu 
o ČVUT FS umožňující připojení Video-CD nebo DVD. IS rovněž zajišťovalo propagaci 
DOD v řadě médií formou inzerce (LN, Mladá fronta DNES, METRO, teletext TV NOVA). 

• IS se podílelo na tvorbě fotodokumentace z významných odborných a kulturních akcí FS 
(imatrikulace, promoce, koncerty, konference atp.). 

• IS provozovalo světelné noviny, zatím však jen v objektu Dejvice (na Karlově náměstí 
v důsledku rekonstrukce jsou tyto noviny mimo provoz). Na světelné noviny se umisťovaly 
aktuální a zvlášť významné informace jak o studijních a organizačních záležitostech, tak 
o kulturních akcích. 

• IS informovalo veřejnost o cyklech přednášek v rámci Univerzity třetího věku (U3V). Přijíma-
lo přihlášky a vedlo příslušnou administrativu. 

 
Přehled dalších akcí FS zajišťovaných IS v roce 2005 

4. 3.  Ples FS. 
30. 3.  Koncert pro Indonésii. 
14. 6.–16. 6. Konference „Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů“ – Lázně 

Libverda. 
29. 8.–1. 9. ISTP 2005. 
5. 9.–14. 9. Mezinárodní konference EUROMAT 2005. 
12. 9.–14. 9. TRANSIENTS. 
15. 9.–16. 9. KOKA. 
3. 10.–5. 10. Jednání “Research Consulting Meeting on Evaluation of New Software for 

Radiotracer and Sealed Source Technology“. 
18. 10.–19. 10. Česko-německá konference „Zvýšení hodnoty multifunkčních konstrukčních 

dílů a výrobních postupů při zpracování plechu“. 
21. 12.  Vánoční koncert „Pojďte s námi do Betléma“ v Betlémské kapli. 

 
 
13.6 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. 
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Fakulta stavební 
Katedra tělesné výchovy na FSv byla organizátorkou řady sportovních akcí nejen pro studenty, 

ale i zaměstnance, jako např.  
- TECHNICA OPEN 2005 – floorbalový turnaj s mezinárodní účastí, 20.–21. května 2005, 105 

účastníků (6 družstev), 
- I. univerzitní mistrovství Evropy – v Cardiffu, 25. července 2005, osmiveslice studentů ČVUT 

obsadila 1. místo (zlatá medaile),  
- Děkanský sportovní den, 7. listopadu 2005, cca 320 účastníků v 8 sportovních soutěžích, 
- 43. ročník Akademické mistrovství ČR v přespolním běhu a 53. ročník Běhu 17. listopadu, 

dne 19. listopadu 2005, 216 závodníků.  
 

Fakulta strojní 
Tělesná výchova na FS má nezastupitelné místo v denním režimu vysokoškoláků. Studenti se vě-

nují 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 FS 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 semestrální výuky mají studenti k dispozici výběr z následujících tělovýchovných akti-
vit: plavání, fotbal, basketbal, volejbal, házená, nohejbal, softbal, floorbal, kendó, sjezdové lyžová-
ní, 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 
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, 
Kendó   - 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 2005 vyslala katedra studenty do oblastních VŠ soutěží v lyžování, kopané, volejbalu 
a hokeji. Celkem se tak těchto soutěží zúčastňovalo více než 60 studentů. Na Českých akademic-
kých hrách v Olomouci reprezentovalo FEL 20 sportovců. Katedra tělesné výchovy také pořádala 
nebo se podílela na pořádání sportovních akcí pro studenty a učitele školy (oblastní přebory v lyžo-
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vání, turnaj v softbalu, řada sportovních akcí v rámci rektorského dne, UNI 05) za celkové účasti 
více než 500 studentů. 

 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

Tělesná výchova patří na FJFI v posledních letech k nepovinným předmětům. Zdaleka ne všichni 
studenti se tak organizovaného sportování účastní. 

Jako protiváhu této ne příliš povzbudivé skutečnosti je pak třeba zmínit, že na FJFI dlouhodobě 
a velmi úspěšně funguje Studentská Unie. V roce 2005 byli členy SU FJFI zorganizovány čtyři již 
standardní akce: 

• XII. Všejaderná fúze (28. 4. 2004),  
• Víkendovka pro prváky 2005 (24. 9.–25. 9. 2004),  
• 7. Jaderná drakiáda (15. 10. 2005),  
• Bažantrikulace 2005 (24. 11. 2005). 

Zejména Všejaderná fúze (studenty napsané, nacvičené a předvedené divadelní představení ná-
sledované plesem) si postupně vydobyla nezastupitelné místo v srdcích studentů i pedagogů. 

 
Fakulta biomedicínského inženýrství 

V listopadu 2004 studenti ÚBMI požádali VIC o připojení k  síti a založili v Domově mládeže 
v Kladně (který slouží jako studentská kolej) počítačový klub Bion (http://www.bion.cvut.cz/). 
Klub byl slavnostně zahájen 7. února 2005. Studenti se aktivně a zodpovědně zapojili i do přípravy 
plesu, který se uskuteční 24. 2. 2006 v Kladně.  

 
Umělecká činnost 

V atriu Fakulty stavební probíhají pravidelné výstavy fotografií ze zajímavých cest studentů, 
výstavy studentských prací (zejména v architektuře) a studentské soutěže (např. soutěž Hala roku). 
Několik desítek studentů se účastnilo konkurzu na praxi v pozici asistenta stavbyvedoucího pořáda-
ného a. s. Metrostav. Pravidelně probíhá soutěž o nejlepší diplomovou práci pořádaná ve spolupráci 
s firmou SKANSKA CZ, a. s.  

V roce 2005 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 SVOČ studentů stavebních fakult, doktorandi se zúčastnili ve velkém počtu vědecké konference 
uskutečněné pod názvem Juniorstav 2005. 
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14. Rozvoj ČVUT  
14.1 Účast státního rozpočtu na financování reprodukce  majetku 

Účast státního rozpočtu na financování reprodukce majetku ČVUT probíhala v roce 2005 na 
základě programu 233320 – Rozvoj materiálně technické základny ČVUT. 

Realizace investičních akcí zařazených v tomto programu byla zajišťována Útvarem výstavby 
a investiční činnosti. Celkem bylo s účastí státního rozpočtu realizováno nebo realizace zahájena 
u 35 akcí o celkovém objemu 375 622 tis. Kč. Účast státního rozpočtu na financování reprodukce 
majetku byla v roce 2005 ve výši 351 478 tis. Kč. Z vlastních zdrojů bylo do uvedených akcí 
vloženo 24 144 tis. Kč. 

 
Dokončeny byly v roce 2005 akce uvedené v následující tabulce. 
 
Tab. 14.1.1: Akce s účastí státního rozpočtu dokončené v roce 2005 (v tis. Kč) 

 Název SD VZ Celkem

1 Modernizace bloku "C" Podolí  43 172 3 999 47 171
2 Rekonstrukce bloku D3 - Dejvice  38 023 1 349 39 372
3 Obnova a úprava bývalého jezuitského gymnázia v Telči 14 000 8 665 22 665
4 Rekonstrukce Dejvické koleje 22 555 0 22 555
5 Rekonstrukce 2. a 3. podlaží objektu ČVUT Juliska 7 470 4 857 12 327
6 Studentský dům II. etapa 10 761 806 11 567
7 Rekonstrukce výměníkové stanice - budova A 9 515 0 9 515
8 Rekonstrukce el. rozvodů Horská 4 201 0 4 201
9 Rekonstrukce silnoproudých rozvodů Strahov - blok 11 2 378 0 2 378

10 Rekonstrukce výměníkové stanice bloku A4 A3, Dejvice 2 371 0 2 371
11 Výměna krytiny objektu G, Karlovo náměstí 13 2 365 0 2 365
12 Vybavení kanceláří a učeben, FS, Dejvice 2 327 0 2 327
13 Havarijní oprava a výměna nábytku na blocích 6, 7 Strahov 2 300 0 2 300
14 Přednáškový a konferenční sál Konvikt 2 261 0 2 261
15 Modernizace vstupů budovy Horská 1 995 0 1 995
16 Laboratoř biochemie FBMI Kladno 1 919 0 1 919
17 Plošné ozvučení - požární rozhlas, monoblok, Dejvice  871 938 1 809
18 Nová trafostanice Konvikt 1 700 64 1 764
19 Revitalizace areálu KN 4 a 5 NP, EZS, EPS, AVT a MaR 1 672 0 1 672
20 Přístupový systém na monobloku Dejvice 1 615 0 1 615
21 Rekonstrukce klimatizace servrovny - havárie FS 1 472 0 1 472
22 Dveřní clony FSv, budova C 1 385 0 1 385
23 Rekonstrukce spojovacího krčku B3, Dejvice 1 032 0 1 032
24 Rekonstrukce spojovacího krčku B1, Dejvice 1 012 0 1 012
25 Generel areálů kolejí Strahov a Podolí 637 0 637

 Celkem 179 008 20 678 199 686
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Akce většího finančního rozsahu dokončené v roce 2005: 

• Modernizace bloku "C" Podolí 
V rámci modernizace byla provedena renovace umýváren, WC a kuchyněk, vybudování struk-
turované kabeláže, zabezpečovacích systémů a výtahu, provedení půdní vestavby a komplexní 
zateplení obvodového pláště objektu. 

• Rekonstrukce bloku D3 – Dejvice 
V rámci této akce byla provedena komplexní rekonstrukce této části objektu. Jednalo se pře-
devším o modernizaci obou poslucháren včetně jejich vybavení technikou umožňující audio-
vizuální propojení obou poslucháren.  

• Obnova a úprava bývalého jezuitského gymnázia v Telči 
Cílem byla úprava historického objektu v centru Telče pro zabezpečení výuky v rámci studij-
ních programů bakalářského studia. Předmětem rekonstrukce byla kompletní výměna inženýr-
ských sítí a úprava vnitřních prostor objektu. 

• Rekonstrukce Dejvické koleje 
Cílem rekonstrukce byla změna vnitřního uspořádání koleje na buňkový systém. S tím souvi-
sela celková rekonstrukce inženýrských sítí a vnitřního uspořádání objektu. V rámci rekon-
strukce byla z objektu přemístěna výdejna zaměstnaneckých karet a celý objekt je tak 
využíván jako kolej. 

• Studentský dům II. etapa 
V rámci této etapy byly v objektu vybudovány prostory pro výdejnu zaměstnaneckých karet 
(zrušena v Dejvické koleji) a informační centrum ČVUT. 

• Rekonstrukce 2. a 3. podlaží objektu ČVUT Juliska 
Rekonstrukce navázala na předchozí etapu přeměny těžkých halových laboratoří na sportovně 
rehabilitační centrum. V rámci této etapy bylo dokončeno zázemí pro pedagogické pracovníky 
a vybudována zdravotně-rehabilitační část objektu. 

Dále jsou v tabulce uvedeny další investiční akce menšího charakteru směřující k postupné revi-
talizaci a modernizaci objektů, výukových prostor a zisku nových ploch určených pro výuku a vý-
zkum. 

Zároveň s akcemi dokončenými v roce 2005 probíhala realizace dalších akcí dlouhodobějšího 
charakteru a příprava akcí k realizaci v roce 2006. Výběr ze seznamu těchto akcí je uveden v násle-
dující tabulce. 

 
Tab. 14.1.2: Akce s účastí státního rozpočtu zahájené v roce 2005 (v tis. Kč) 

 Název SD VZ Celkem 

1 Požární zajištění budov A, B, C, D, Dejvice 65 711 0 65 711
2 Rekonstrukce fasády monobloku Dejvice - 1. etapa 39 361 0 39 361
3 Revitalizace areálu KN II. etapa,1. část reko. budovy D 20 570 270 20 840
4 Rekonstrukce prostorů FD - kotelna 19 580 84 19 664
5 Trojanova 13, laboratoře laserové optiky 10 557 2 165 12 722
6 Rekonstrukce patrových rozvodů budovy B 8 140 0 8 140
7 Rekonstrukce budovy E Karlovo nám. 5 213 755 5 968
8 Rekonstrukce ozvučení Betlémské kaple 2 177 192 2 369
9 Knihovna pro FD ČVUT v Praze 1 060 0 1 060

10 Orientační systém sportovní areál Juliska 101 0 101

  Celkem 172 470 3 466 175 936
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Mezi nejvýznamnější akce patří zahájení rekonstrukce Požárního zajištění budov A, B, C, D 
v Dejvicích, rekonstrukce fasády monobloku Dejvice, rekonstrukce pláště objektu E na Karlově 
náměstí, rekonstrukce prostorů FD – kotelna, rekonstrukce laboratoří laserové techniky Trojanova. 

V rámci přípravy rekonstrukcí dalších objektů byly za účasti státního rozpočtu zpracovány studie 
využití areálů Strahov a Podolí.  

 
 

14.2 Další investiční aktivity ČVUT 
ČVUT prostřednictvím Útvaru pro výstavbu a investiční činnost realizovalo v roce 2005 akce 

celoškolského významu uvedené v následující tabulce: 
 

Tab. 14.2.1: Akce celoškolského významu (v tis. Kč) 

 Název Celkem 

1 Sportoviště Strahov  19 143 
2 Ozvučení Betlémské kaple 1 833 
3 Rekonstrukce Trafostanice a kolektor Karlovo náměstí 525 
4 Rekonstrukce fasády monobloku Dejvice II. etapa 446 
5 Generel ČVUT 1 218 
6 Studentský dům studie proveditelnosti rekonstrukce 20 
7 PD II. etapa fasáda monobloku Dejvice 446 
8 PD II. etapa rekonstrukce objektu E KN 930 
9 Revitalizace areálu Karlova náměstí 637 

10 Studie maximálního využití areálu Dejvice 60 
11 Studie využitelnosti objektu ve Střešovicích 30 
12 Bezdrátové spojení Betlémské kaple - Konviktská 140 
13 II. etapa rekonstrukce koleje Orlík 63 
14 Nové pódium do Betlémské kaple 45 

 Celkem 25 535 

 
V oblasti akcí realizovaných jednotlivými fakultami a součástmi ČVUT byly v roce 2005 ještě 

další akce investičního charakteru směřující k obnově a modernizaci materiálně technické základny. 
Pro přehlednost je seznam realizovaných a započatých akcí uváděn dle jednotlivých součástí. 
Náklady jsou uvedeny v tis. Kč. 

 
Fakulta stavební 

- instalace fotovoltaického systému - budova B, areál Dejvice (dokončení 2006)  194,-  
- patrové rozvody budovy A - areál Dejvice (projekt)      391,-  
- rekonstrukce a rozšíření prostor stravování  budova B, areál Dejvice (studie)   465,-  

 
Fakulta stojní 

- rekonstrukce VZT poslucháren 436, 438 monobloku Dejvice   1 997,- 
- zpracování proj. dokumentace rek. objektu Horská     1 674,- 

 
 

193 



14. Rozvoj ČVUT 

Fakulta elektrotechnická 
- stavební úprava a rekonstrukce vstupní haly objektu D3 Dejvice   5 360,- 
- rekonstrukce laboratoří v 1. PP, Karlovo nám.      2 178,- 
- rekonstrukce laboratoří a učeben v 6. p. bloku B3, Dejvice     1 532,- 
- stavební úpravy v míst. č. 33 v hal. lab. a podlaha v míst. č. 339 obj. C3     363,- 

 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

- rekonstrukce 3. NP Trojanova         2 420,- 
- sanita Děčín             718,- 

 
Fakulta architektury 

Vzhledem k tomu, že Fakulta architektury sídlí v objektu Fakulty stavební, jsou práce charakte-
rem spadající do této kapitoly realizovány správcem objektu. 
 
Fakulta dopravní 

- konferenční a vzdělávací centrum Děčín         761,- 
- studie na přestavbu půdních prostor v objektu Horská       165,- 

 
Fakulta biomedicínského inženýrství 

Vzhledem k tomu, že FBMI vznikla v polovině roku 2005 a stavební úpravy objektu, ve kterém 
sídlí, byly zahájeny ve 3. čtvrtletí tohoto roku, byly investice týkající se této kapitoly prováděny za 
účasti státního rozpočtu. 
 
CRRC 

V rámci řešení projektu „Zavedení výuky chemie na ČVUT“ získalo CRRC pro výuku chemie 
prozatímní prostory v budově FBMI v Kladně. V těchto prostorách bylo koncem roku ukončeno 
budování a plné vybavení jedné pracovny a dvou chemických laboratoří v celkové ceně téměř 
2 500 tis. Kč. Do projektu rekonstrukce objektu byly zahrnuty požadavky na zřízení pěti chemic-
kých laboratoří a rekonstrukci jednoho až dvou pater budovy pro výuku chemie. 
 
 

14.3 Další neinvestiční aktivity v rámci obnovy a reprodukce 
 majetku 

V této kapitole jsou uvedeny akce neinvestičního charakteru realizované v rámci jednotlivých 
fakult a součástí v tis. Kč. 

 
Fakulta stavební 
- běžné opravy a údržba majetku v celkové hodnotě      8 998,- 
 
Fakulta strojní 
- dodávka a montáž kartového systému, Dejvice         325,- 
- rekonstrukce posluchárny 356 B2, Dejvice         285,- 
- rekonstrukce laboratoří leptání HL, Dejvice         253,- 
- oprava prejzové krytiny A, B, D, KN            93,- 
- oprava a revize hromosvodů A, B, D, KN          100,- 
- oprava sportovní podlahy A2, KN           238,- 
- dodávka a montáž přístupového systému, Horská         125,- 
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- dodávka a montáž prosklené stěny a dveří          150,- 
 
Fakulta elektrotechnická 
- osvětlení chodby ve 2. p. bloku C3 a C4 v monobloku, Dejvice        550,- 
- katedrální pracovna č. míst. 706 v bloku B3, Dejvice         157,- 
- chodbové rozvaděče v monobloku, Dejvice          154,- 
- dílenská místnost údržby v sut. A4             99,- 
- laboratoř-svařovna v hal. lab. FS            157,- 
- osvětlení v sut. bloku D3 před šatnou studentů           95,- 
- další běžná údržba           2 000,- 
 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
- údržba objektů a oprava strojních zařízení       15 511,- 
 
Fakulta architektury 
- údržba objektů a oprava strojních zařízení       10 310,- 
 
Fakulta dopravní 
- hardwarová modernizace 2 PC učeben          600,- 
- zřízení nové PC učebny v Děčíně           550,- 
- rozšíření vybavení o specializovaný software         300,- 
 
Fakulta biomedicínského inženýrství 
- údržba objektů a oprava strojních zařízení        1 242,- 
 
 
14.4 Zapojení do řešení projektů Fondu rozvoje vysokých škol  

Fond rozvoje vysokých škol představuje každoročně pro ČVUT významný zdroj finančních 
prostředků. V tabulce 14.4.1 je uveden přehled přijatých projektů FRVŠ v roce 2005 a přidělené 
finanční prostředky.  

 
Tab. 14.4.1: Zapojení ČVUT v  programech Fondu rozvoje vysokých škol v roce 2005 

Přidělené fin. prostředky v tis. Kč Tematický 
okruh 

Počet přijatých 
projektů investiční neinvestiční celkem 

A 18 26 924 0 26 924 

B 0 0 0 0 

C 1 0 204 204 

E 1 0 292 292 

F 25 0 4 425 4 425 

G 75 0 6 337 6 337 

Celkem 120 26 924 11 258 38 182 
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14.5 Zapojení do řešení Rozvojových programů pro veřejné vysoké 
školy  

Rozvojové projekty se stávají svým objemem stále významnějším zdrojem finančních prostředků 
pro ČVUT. Přehled o zapojení ČVUT v Rozvojových programech v roce 2005 uvádí tabulka 
14.5.1. Přehled o významu rozvojových projektů pro ČVUT za poslední pětileté období udává 
tabulka 14.5.2. 

 
Tab. 14.5.1: Zapojení ČVUT v Rozvojových programech v roce 2005 

Přidělené fin. 
prostředky v tis. 

Kč Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy 
Počet 

podaných 
projektů 

Počet 
přijatých 
projektů 

INV NIV 

Program na podporu rozvoje  93 81 25 978 62 819 

Program na podporu rozvoje internacionalizace 13 10 170 7 165 

Program na podporu přípravy dlouhodobých záměrů vzdělá-
vací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí 
činnosti veřejných vysokých škol a jejich součástí

1 1 0 1 995 

Celkem 107 92 26 148 71 979 

 
 
Tab. 14.5.2: Rozvojové projekty v letech 2001–2005 

Přidělené fin. prostředky v tis. Kč 
Rok 

Počet podaných 
projektů 

Počet přijatých 
projektů 

INV  NIV  Celkem 

2001 25 18 0 8 081 8 081 

2002 36 25 0 52 409 52 409 

2003 37 23 9 952 17 900 27 852 

2004 88 80 18 956 59 640 78 596 

2005 107 92 26 148 71 979 98 127 
 
 

14.6 Využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU  
Po vstupu České republiky do Evropské unie se naskytla možnost čerpat finanční prostředky ze 

strukturálních fondů EU. Během roku 2005 se pracovníci ČVUT významně zapojili do podávání 
projektů v programech JPD3 a OP RLZ, které jsou financované z Evropského sociálního fondu. 
V těchto programech je možné žádat pouze o neinvestiční prostředky. 

Konkrétní údaje k podaným projektům jsou uvedeny v níže uvedené tabulce.   
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Tab. 14.6.1: Čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU 

Operační program 
(název) 

Opatření 
(název) 

Projekt Doba 
realizace 
projektu 

Přidělená 
částka 

(v tis. Kč) 
NIV 

Přidělená 
částka  

(v tis. Kč) 
na rok 
2005* 
NIV 

Prohloubení praktické 
přípravy při výchově 
inženýrů na Fakultě 
strojní ČVUT 

9/05–6/07 5 600,000 437,000 

Konzultační centrum 
pro realizaci a řízení 
mezinárodních projektů 
se zaměřením na zkva-
litnění doktorského 
studia 

3/05–2/07 4 500,000 74,000 

Vzdělávací a výcviko-
vý program prezentace 
a komunikace 

9/05–8/07 4 398,800 755,500 

Příprava a zavedení no-
vého bakalářského stu-
dijního programu Apli-
kovaná informatika 

9/05–8/07 6 891,000 279,898 

Technické vzdělávání 2/06–1/08 6 509,325 0 

Magisterský program - 
radiologická fyzika 1/06–12/07 3 600,000 0 

Opatření 3.1 
(Rozvoj po-
čátečního 
vzdělávání) 

Rozvojový program 
pro doktorandy 1/06–12/07 2 998,400 0 

Lidský činitel v oblasti 
technologie údržby 
letadel 

9/05–8/06 1 952,953 488,238 

Vzdělávání metodiků 
veřejné správy a pro-
fesních organizací při 
pořizování, správě a 
obnově veřejného 
majetku  

9/05–9/07 13 974,000 603,891 

Konzultační centrum 
projektů evropské 
spolupráce při ČVUT 

9/05–8/07 7 000,000 565,020 

Celoživotní vzdělávání 
v požární ochraně 

2. čtvrtletí 
2006 

- 
2. čtvrtletí 

2008 

2 588,000 0 

Jednotný programo-
vý dokument pro Cíl 
3 hl. m. Praha 
(JPD3) 
  

Opatření 3.2 
(Rozvoj 
dalšího 
vzdělávání) 

Udržitelná výstavba 
budov - kurzy pro 
celoživotní vzdělávání 

2. čtvrtletí 
2006 

- 
2. čtvrtletí 

2008 

7 666,680 0 
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Opatření 3.2 
(Rozvoj 
dalšího 
vzdělávání) 

Další vzdělávání v na-
vrhování konstrukcí 
podle evropských 
norem 

2. čtvrtletí 
2006 

- 
2. čtvrtletí 

2008 

6 194,000 0 

Opatření 4.1 
(Konkuren-
ceschopnost) 

Zvýšení adaptability 
zaměstnavatelů a za-
městnanců na změny 
ekonomických a tech-
nologických podmínek 
jako podpora konku-
renceschopnosti 

7/05–6/06 3 114,46 451,000 

Pražské centrum tran-
sferu znalostí při 
ČVUT 

10/05–9/07 16 717,448 144, 297 

Inovace metod 
hodnocení existujících 
stavebních konstrukcí 

1/06–12/07 6 316,307 0 

Informační a vzděláva-
cí centrum kompozit-
ních technologií 

3/06–10/07 7 052,000 0 

Centrum podpory 
talentů 

2. čtvrtletí 
2006 

- 
2. čtvrtletí 

2008 

13 764,700 0 

Jednotný 
programový 
dokument pro Cíl 3 
hl. m. Praha (JPD3)  
 

Opatření 4.2 
(Spolupráce 
výzkumných 
a vývojových 
pracovišť 
s podnikatel-
skou sférou, 
podpora 
inovací) 

Zavedení výchovy 
k inovačnímu podniká-
ní a transferu technolo-
gií na ČVUT v Praze 

2. čtvrtletí 
2006 

- 
2. čtvrtletí 

2008 

19 868,250 0 

Celkem – JPD3    156 953,123 3 798,844 

Operační program 
Rozvoj lidských 
zdrojů 

Opatření 3.3 
(Rozvoj 
dalšího 
profesního 
vzdělávání) 

Program Počítačové 
modelování, simulace  
a analýza chování 
technických soustav 

2. čtvrtletí 
2006 

- 
2. čtvrtletí 

2008 

2 991,460 
 

0 

Celkem – OP RLZ    2 991,460 0 

 
* Přidělená částka na rok 2005 znamená částku vyčerpanou v tomto roce. 
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15. Činnost Správní rady ČVUT 
V roce 2005 zasedala Správní rada Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen SR) 

třikrát.  
 
14. zasedání se konalo 10. května 2005 
s programem 
 
1. Kontrola zápisu ze 13. zasedání SR. 
2. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004. 
3. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2004. 
4. Věcná břemena. 
5. Různé. 
 
V den zasedání měla SR ČVUT 10 členů. 
Přítomno bylo 6 členů SR. Omluveni byli 4 členové SR. SR nebyla schopna usnášení.  

Prof. Malý, předseda SR, podal návrh, aby vzhledem k termínům odevzdání výročních zpráv 
a možným prodlením při uzavírání smluv o věcných břemenech SR jednala i v tomto neúplném slo-
žení s tím, že ke schválení potřebných usnesení bude využito ustanovení odstavce 8, článku 5, Sta-
tutu Správní rady Českého vysokého učení technického v Praze o hlasování oběžníkem. 

Program byl schválen bez připomínek. 

K jednotlivým bodům programu přijali přítomní členové SR tato stanoviska: 
- Kontrola zápisu ze 13. zasedání SR. 

V záhlaví bylo uvedeno chybné datum konání 13. zasedání SR. 13. zasedání se konalo v roce 
2004. Po opravě data byl zápis přítomnými schválen bez připomínek. 

 
- Výroční zpráva o činnosti za rok 2004. 

SR bere Výroční zprávu o činnosti na vědomí. 
 
- Výroční zpráva o hospodaření za rok 2004. 

SR bere Výroční zprávu o hospodaření na vědomí. 
 
- Věcná břemena. 

SR souhlasí s vydáním předchozího písemného souhlasu s právními úkony souvisejícími 
s návrhy na zřízení věcných břemen: 
1. Umístění a provozování podzemního vedení telekomunikační sítě na pozemku ve vlastnictví 

ČVUT v Praze parc. č. 1429/1, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 467 pro katastrální 
území Nové Město, obec Praha. 

Stavba – „Optické propojení ŽVPS – UTEF ČVUT Horská 3“. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene je ČD – Telekomunikace, a. s. 
Projednáno a schváleno AS ČVUT 9. 3. 2005. 

2. Umístění a provozování podzemního vedení optické kabelové trasy na pozemku ve vlastnictví 
ČVUT v Praze parc. č. 56/18, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 49 pro katastrální 
území Motol, obec Praha. 

Stavba – „Optické připojení objektů DP, a. s., na ŽVPS síť ČD-T“. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene je ČD – Telekomunikace, a. s. 
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Projednáno a schváleno AS ČVUT 9. 3. 2005. 
3. Umístění a provozování podzemního vedení telekomunikační sítě na pozemcích ve vlastnictví 

ČVUT v Praze parc. č. 405/19, parc. č. 560/1 a parc. č. 56/18 zapsaných v katastru nemo-
vitostí na LV č. 49 pro katastrální území Motol, obec Praha. 

Stavba – „Optický propoj UK U Kříže – UK 2. LF-FN Motol“. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene je Univerzita Karlova v Praze. 
Projednáno a schváleno AS ČVUT 9. 3. 2005. 

4. Umístění a provozování podzemního kabelového vedení NN 1 kV na pozemku ve vlastnictví 
ČVUT v Praze parc. č. 2486/6, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 952 pro katastrální 
území Břevnov, obec Praha. 

Stavba – „Kabelové rozvody 1 kV a přeložka VN a NN Praha 6-Břevnov, ul. Běžecká“. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene je Pražská Energetika, a. s. 
Projednáno a schváleno AS ČVUT 30. 3. 2005. 

5. Umístění a provozování rozvaděče VN 1 kV ve velkoodběratelské transformační stanici v ne-
bytovém prostoru v prvním podzemním podlaží domu č. p. 292 v Praze 1, Konviktská 20 na 
pozemku parc. č. 308, vše zapsano v katastru nemovitostí na LV č. 266 pro katastrální území 
Staré Město, obec Praha. 

Budoucí oprávněný z věcného břemene je Pražská Energetika, a. s. 
Projednáno a schváleno AS ČVUT 30. 3. 2005. 

6. Umístění a provozování podzemního kabelového vedení 110 kV na pozemku ve vlastnictví 
ČVUT v Praze parc. č. 1427/1, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 467 pro katastrální 
území Nové Město, obec Praha. 

Budoucí oprávněný z věcného břemene je Pražská Energetika, a. s. 
Projednáno a schváleno AS ČVUT 30. 3. 2005. 

7. Umístění a provozování podzemního vedení telekomunikační sítě na pozemku ve vlastnictví 
ČVUT v Praze parc. č. 56/18, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 49 pro katastrální 
území Motol, obec Praha. 

Budoucí oprávnění z věcného břemene jsou: 1. SITEL, spol. s r. o., 2. Eurotel Praha, spol. s r. o., 3. 
UPC Česká republika, a. s. 
Projednáno a schváleno AS ČVUT 27. 4. 2005. 
 
- Různé. 

Prof. Malý – navrhl nezařadit do programu zasedání:  
1. Koupi nemovitosti – budovy č. p. 3105 na pozemku parc. č. 5824/2 a pozemku parc. 

č. 5824/2 o výměře 5 209 m2 v k. ú. Kročehlavy – za kupní cenu 1 Kč. 
2. Zřízení bezúplatného věcného břemene užívání části této nemovitosti – konferenčních sálů 

a veřejné půjčovny knih – ve prospěch prodávajícího s tím, že oprávněný z věcného bře-
mene se bude podílet na nákladech a provoz a správu objektu. 

 
Jako závěr diskuse, které se zúčastnili všichni přítomní členové SR, byl zformulován požadavek 

SR: 
Vedení ČVUT do týdne připraví a předá tajemníkovi SR: 

1. Ekonomickou rozvahu.  
2. Informaci o smluvních závazcích zmiňovaných ve smlouvě (příloha č. 4 „Smlouvy“). 
3. Informaci o způsobu využití objektu. 
4. Znalecký posudek (příloha č. 3 „Smlouvy“). 
5. Technickou zprávu Ing. Martina Trčky (příloha č. 9 „Smlouvy“). 
6. Pasportizaci poruch stavebních konstrukcí (příloha č. 10 „Smlouvy“). 
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7. Přísliby ministerstva (očekávané investice). 
8. Rozsah rekonstrukce. 
9. V korespondenčním hlasování vyslovili všichni členové SR souhlas s výše formulovanými 

usneseními. 
 
15. zasedání se konalo 22. června 2005 
s programem 
 

1. Kontrola zápisu ze 14. zasedání. 
2. Smlouva o koupi budovy čp. 3105 – jiná stavba na pozemku parc. č. 5824/2 a pozemku 

parc. č. 5824/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5209 m2, vše zapsáno na listu vlast-
nictví č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Kladno, pro obec Kladno, katastrální území Kročehlavy. 

3. Věcná břemena. 
4. Odprodej částí pozemku č. 681/7 – pro STK. 
5. Různé. 

 
Přítomno bylo 10 členů SR. Omluveno bylo 5 členů SR. SR byla schopna usnášení. 
 
K jednotlivým bodům programu přijali přítomní členové SR tato usnesení: 
- Kontrola zápisu ze 14. zasedání SR. 

Zápis byl přítomnými schválen bez připomínek. 
 
- Smlouva o koupi budovy čp. 3105 – jiná stavba na pozemku parc. č. 5824/2 a pozemku 

parc. č. 5824/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5209 m2, vše zapsáno na listu 
vlastnictví č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Kladno, pro obec Kladno, katastrální území Kročehlavy. 
SR souhlasí s vydáním předchozího písemného souhlasu k uzavření kupní smlouvy o prodeji 
budovy čp. 3105 – jiná stavba na pozemku parc. č. 5824/2 a pozemek parc. č. 5824/2 – zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 5209 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 10001 vedeném 
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, pro obec Kladno, ka-
tastrální území Kročehlavy do vlastnictví ČVUT za dohodnutou kupní cenu, která činí 1 Kč 
(slovy jedna koruna česká), se smlouvou o zřízení bezúplatných věcných břemen specifikova-
ných v odst. 4 smlouvy a smlouvou o zřízení předkupního práva s věcnými účinky.  

 
Věcná břemena 
Usnesení: 

1. SR souhlasí se zřízením věcného břemene za účelem umístění a provozu stožáru přisvětlení. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene je Hlavní město Praha. 

2. SR souhlasí se zřízením věcného břemene za účelem zřízení a provozování podzemního 
komunikačního vedení. Budoucí oprávněný z věcného břemene je T-Systems PragoNet, a. s. 

Odprodej částí pozemku č. 681/7 – pro STK. 
SR souhlasí s odprodejem části (přibližně poloviny) pozemku č. 681/7 o výměře 314 m2 pro Státní 
technickou knihovnu. 
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16. zasedání se konalo 31. října 2005 
s programem 
 

1. Kontrola zápisu z 15. zasedání.  
2. Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT v Praze. 
3. Věcná břemena: 
 - Ministerstvo obrany ČR – plynovodní přípojka, 

- ING Real Estate Development, s. r. o. - kanalizační řád, kabelové vedení, komunikace. 
4. Mokrsko  - darovací smlouva, 

- smlouva o výpůjčce. 
5. Návrh na založení spin-off společnosti EYEDEA RECOGNITION, S. R. O. 
6. Založení nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY. 
7. Různé. 

 
Přítomno bylo 10 členů SR. Omluveno bylo 5 členů SR. SR byla schopna usnášení. 
 
K jednotlivým bodům programu přijali přítomní členové SR tato usnesení: 
- Kontrola zápisu z 15. zasedání. 

Zápis byl přítomnými schválen bez připomínek. 
 
- Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT v Praze. 

SR bere na vědomí aktualizace Dlouhodobého záměru. 
 
- Věcná břemena. 

1. SR souhlasí se zřízením věcného břemene za účelem umístění a provozu podzemního vedení 
plynovodní přípojky, s právem volného vstupu a vjezdu za účelem zajištění provozu, oprav 
a údržby předmětného podzemního plynového vedení na pozemku parc. č. 2454/4, ostatní 
plocha, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 304 pro katastrální území Břevnov, obec 
Praha, u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu se sídlem v Praze, pracoviště Praha. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene je Česká republika – Ministerstvo obrany. 

 
2. SR souhlasí se zřízením věcného břemene za účelem: 

a) Uložení podzemního vedení kanalizačního řadu v délce cca 198 m, uložení podzemního 
kabelového vedení veřejného osvětlení a umístění komunikace, a to v souladu s rozhod-
nutím o umístění stavby č.j. MHMP-171832/2003/OST/Či 
(MHMP/304436/03/OUR/SZ/W) ze dne 30. 01. 2004, vydaného Odborem stavebním 
Magistrátu Hl. m. Prahy.  

b) Umístění komunikace v délce 132 m a podzemního kabelového vedení, a to v souladu 
s rozhodnutím o umístění stavby č.j. 2506/P3071/Dej/04,05/Kot ze dne 10. 1. 2005 
vydaného Úřadem městské části Praha 6.  

Přesné vyznačení rozsahu zatížení Pozemku věcnými břemeny bude dokumentováno geo-
metrickým plánem (případně více geometrickými plány), vyhotoveným (vyhotovenými) po 
dokončení stavby. 
To vše na pozemku parc. č. 4265/1, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Hl. m. Prahu na LV 221 pro katastrální území Dejvice, obec Praha. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene je ING Real Estate Development, s. r. o. 
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15. Činnost Správní rady ČVUT  

- Mokrsko.  
SR souhlasí: 
a) s Darovací smlouvou, uzavřenou podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 

a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona 
č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou daruje Česká republika - Ministerstvo 
životního prostředí Českému vysokému učení technickému v Praze, rozestavěnou stavbu – 
zařízení staveniště bez čísla popisného, katastrální území Prostřední Lhota, se všemi sou-
částmi a příslušenstvím a se všemi právy a povinnostmi; 

b) se Smlouvou o výpůjčce. Předmětem smlouvy je přenechání opuštěného průzkumného 
důlního díla (dále jen OPDD) půjčitelem do užívání ČVUT v Praze a právo ČVUT v Praze 
bezplatně užívat OPDD, v souladu s §27 zákona č. 219/2000Sb., v platném znění po dobu 
5ti let způsobem dohodnutým v této smlouvě.  

 
- Návrh na založení spin-off společnosti EYEDEA RECOGNITION, S. R. O. 
- SR navrhuje vyžádat si k tomuto problému vyjádření odborníka v oboru obchodního práva. 

Doporučuje kontaktovat v tomto směru prof. Tomáška a doc. Plívu. 
- SR ustanovila subkomisi, která znovu důkladně prostuduje smlouvu o založení spin-off firmy, 

prodiskutuje rizika s autory návrhu a v dostatečném předstihu seznámí se svými závěry členy 
SR. 

- Členy subkomise jsou: JUDr. Pešková 
    Ing. Kačena 
    Ing. Hess, Ph.D. 
- SR odkládá projednání založení spin-off firmy. Žádá autory návrhu, aby v úzké spolupráci se 

subkomisí odstranili rizika a upravený návrh včas postoupili SR tak, aby mohl být projednán do 
konce tohoto roku. 

 
- Založení nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY. 
- SR žádá Vedení ČVUT o zprávu o činnosti nadací zřízených na ČVUT. 
- SR souhlasí se založením nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORA-

TORY. 
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