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1. ÚVOD

1. ÚVOD

České vysoké učení technické v Praze (dále jen ČVUT) je veřejnou vysokou školou univerzitního typu. 
Zkrácený název školy je ČVUT v Praze, ve zkratce ČVUT.
Adresa ČVUT zní: České vysoké učení technické v Praze, Zikova 4, 166 36 Praha 6 - Dejvice.

ČVUT se členilo v roce 2006 na sedm fakult, dva vysokoškolské ústavy a další součásti. Názvy a adresy fakult jsou uve-
deny v tab. 1.1. 

Tab. 1.1  Názvy a adresy fakult ČVUT

Název fakulty Adresa

Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Fakulta strojní Technická 4, 166 07 Praha 6

Fakulta elektrotechnická Technická 2, 166 27 Praha 6

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Břehová 7, 115 19 Praha 1

Fakulta architektury Thákurova 7, 166 34 Praha 6

Fakulta dopravní Konviktská 20, 110 00 Praha 1

Fakulta biomedicínského inženýrství nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

1.1 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ČVUT 
Celkovou strukturu školy znázorňuje organizační schéma ČVUT.
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1.2 SLOŽENÍ ORGÁNŮ ČVUT 
1.2.1 VEDENÍ ČVUT

V únoru 2006 nastoupil do funkčního období nový rektor ČVUT. V souvislosti s touto změnou došlo i ke změnám ve 
Vedení ČVUT.

Tab. 1.2.1.1 Vedení ČVUT (do 31. 1. 2006)

Rektor prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc.

Prorektoři

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

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

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

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

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

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

Kvestor Ing. Pavel HORÁČEK 

Předseda AS ČVUT doc. Ing. Petr KONVALINKA, CSc.

(od 1. 2. 2006)

Rektor prof. Ing. Václav HAVLÍČEK, CSc.

Prorektoři

pro rozvoj ČVUT prof. Ing. Jiří BÍLA, DrSc.

pro studium doc. Ing. Alena KOHOUTKOVÁ, CSc.

pro studentské záležitosti a marketing Dr. Ing. Jaroslav KUBA, Ph.D.

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

pro výstavbu a investiční činnost ČVUT doc. Ing. Miloslav PAVLÍK, CSc.

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

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

Kvestor Ing. Pavel HORÁČEK 

Předseda AS ČVUT doc. Ing. Petr KONVALINKA, CSc.
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1.2.2 VĚDECKÁ RADA 

Tab. 1.2.2.1 Vědecká rada (do 31. 1. 2006)

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

Interní členové prof. Ing. Ladislav MUSÍLEK, CSc. prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost

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

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

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

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

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

prof. Ing. Jiří STUDNIČKA, DrSc. Fakulta stavební

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. ZUČ v Plzni

prof. RNDr. Jiří ZLATUŠKA, CSc. děkan Fakulty informatiky MU Brno
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(od 1. 2. 2006)

Předseda prof. Ing. Václav HAVLÍČEK, CSc. rektor ČVUT

Interní členové prof. Ing. Jiří BÍLA, DrSc. prorektor pro rozvoj ČVUT

doc. Ing. Alena KOHOUTKOVÁ, CSc. prorektorka pro studium

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

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

doc. Ing. Miroslav ČECH, CSc. děkan FJFI

prof. Ing. Václav HLAVÁČ, CSc. Fakulta elektrotechnická

prof. Ing. František HRDLIČKA, CSc. děkan Fakulty strojní

prof. Ing. Josef JÍRA, CSc. Fakulta dopravní

prof. Ing. Peter KNEPPO, DrSc. FBMI

prof. Ing. Jan MACEK, DrSc. Fakulta strojní

prof. Dr. Ing. Leoš MERVART, DrSc. Fakulta stavební

prof. Ing. Petr MOOS, CSc. děkan Fakulty dopravní

prof. Ing. Viliam MÚČKA, DrSc. FJFI

prof. Ing. Jaroslav POLLERT, DrSc. Fakulta stavební

Ing. Stanislav POSPÍŠIL, DrSc. ředitel ÚTEF

prof. Ing. Jiří ŠEJNOHA, DrSc. Fakulta stavební

prof. Ing. Zbyněk ŠKVOR, CSc. děkan Fakulty elektrotechnické

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

prof. Ing. Jan UHLÍŘ, CSc. Fakulta elektrotechnická

prof. Ing. Michael VALÁŠEK, DrSc. Fakulta strojní

prof. Ing. Miroslava VRBOVÁ, CSc. děkanka FBMI

Ing. arch. Zdeněk ZAVŘEL děkan Fakulty architektury

Externí členové prof. Dr. Ing. Vladimír BLAŽEK RWTH Aachen

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

prof. RNDr. Bohuslav GAŠ, CSc.. UK Praha, Přírodovědecká fakulta

prof. Ing. Stanislava HRONOVÁ, CSc. prorektorka pro vědu a výzkum VŠE

prof. Ing. Pavel CHRÁSKA, DrSc. ředitel Ústavu fyziky plazmatu AV ČR

prof. Ing. Vojtěch KONOPA , CSc. rektor TU Liberec

Franta KRAUS, Dr.sc. techn. Wiss. Adjunkt ETH Zurich

prof. Ing. Jitka MORAVCOVÁ, CSc. prorektorka pro vědu a výzkum VŠCHT

prof. Ing. Petr NOSKIEVIČ, CSc. VŠB – TU Ostrava

Ing. František PAZDERA, CSc. generální ředitel ÚJV Řež

prof. Ing. Josef PSUTKA, CSc. ZČU, Fakulta aplikovaných věd

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

prof. Ing. arch. Jaroslav ŠAFER Šafer Hájek ARCHITEKTI

doc. Ing. Zdeněk TŮMA, CSc. guvernér ČNB

Ing. Pavel VLASÁK, DrSc. místopředseda AV ČR

prof. RNDr. Ing. Jan VRBKA, DrSc. emeritní rektor VUT Brno

Mimořádní členové prof. Ing. Zdeněk P. BAŽANT, Ph.D., Hon. 
DrSc.

Northwestern University, Illinois

Dr. Ing. Markus HEYN viceprezident Manufacturing Plant Jihlava, BOSCH 
Diesel Systems

doc. Ing. Tomáš KLEČKA, CSc. ředitel Kloknerova ústavu ČVUT v Praze

mult. prof. Ing. Juraj SINAY, DrSc., dr.h.c. rektor TU Košice

doc. Ing. Karel ŠPERLINK, CSc. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

prof. Ing. Petr ZUNA, CSc., D.Eng.h.c. Fakulta strojní ČVUT v Praze
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1.2.3 SPRÁVNÍ RADA

Tab. 1.2.3.1  Správní rada 

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 stavitelství, 
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, MBA Svaz průmyslu a dopravy ČR, 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 ŘEZNÍČEK, CSc. Fakulta strojní ČVUT v Praze

1.2.4 AKADEMICKÝ SENÁT

Tab. 1.2.4.1  Akademický senát 

Předseda doc. Ing. Petr KONVALINKA, CSc.

Místopředseda (zaměstnanec) Mgr. Veronika VYMĚTALOVÁ

Místopředseda (student) Ing. Jan ZÁRYBNICKÝ

Předseda hospodářské komise prof. Ing. Pavel FIALA, CSc.

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

Předseda studentské komise Ing. Bohumil DRÁPAL

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

Předseda komise pro SÚZ Bc. Michaela LEJSKOVÁ

Členové AS – akademičtí pracovníci Ing. Jaroslava BABÁNKOVÁ

doc. RNDr. Jiří DEMEL, CSc.

Ing. Carlos GRANJA, Ph.D.

prof. Ing. Vladimír HAASZ, CSc.

doc. Ing. Daniel HANUS, CSc.

doc. Ing. Goce CHADZITASKOS, CSc.

doc. PhDr. Mária JÁNEŠOVÁ, CSc.

prof. Ing. Karel KABELE, CSc.

Ing. Jan KAŠPAR 

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

prof. Ing. arch. Ladislav LÁBUS
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Ing. arch. Jan PAROUBEK

doc. Dr. Ing. Ivan RICHTER

doc. PhDr. Jiří SEMRÁD, CSc.

doc. Ing. Jaromír SODOMKA, CSc.

doc. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK

Ing. Ivo ŠIMŮNEK, CSc.

prof. Ing. Michael VALÁŠEK, DrSc.

Ing. Jiří ZÁPOTOCKÝ

Členové AS – studenti David BEKE

Ing. Radek DOBIÁŠ

Ing. Michaela FRANTOVÁ

Milan KOLÁČNÝ

David KOSINA

Jiří KRÁL

Petr KROB

Michal MILDORF

Ing. Tomáš NOVOTNÝ

Ing. Vít SOPKO

Zuzana TŮMOVÁ

Ing. Miroslav VOKÁČ

Václav VRBA

1.2.5 DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tab. 1.2.5.1  Disciplinární komise (do 27. 9. 2006)

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

(od 28. 9. 2006 – nové dvouleté funkční období)

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

Členové Ing. David VANĚČEK, Ph.D. – MÚVS

Ing. Michal KARA – MÚVS

Ing. Norbert DUBSKÝ – KÚ
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Náhradníci Ing. Roman KREIM, Ph.D. – MÚVS

prof. Ing. Milan HOLICKÝ, DrSc. – KÚ

Ing. Michaela IBEHEJOVÁ – KÚ

Ing. Jan ZELENKA – MÚVS

1.3 ZASTOUPENÍ ČVUT V REPREZENTACI ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL, 
V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH, V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH 

r Zastoupení ČVUT v reprezentaci českých vysokých škol
§ Česká konference rektorů 

 Rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., byl v roce 2006 zvolen členem Reprezentativní komise České kon-
ference rektorů, která je poradním orgánem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Reprezentativní komise 
dosáhla shody s MŠMT v důležitých otázkách týkajících se financování vysokých škol.

§ Rada vysokých škol 

Předsedou pro funkční období 2006–2008 je prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., z Fakulty elektrotechnické. 

r Přehled členství ČVUT v organizacích sdružujících vysoké školy, v mezinárodních a profesních 
organizacích

Tab. 1.3.1  

Organizace Stát Status

Conference of European Schools for Advanced Engineering 
Education and Research (CESAER) Belgie Člen Board of Directors

European Large Geotechnical Institute Platform  (ELGIP), Nizozemí Člen

European University Association (EUA) Belgie Člen

European Society for Engineering Education (SEFI) Belgie Administrative Council

Danube Rectors Conference (DANUBE) Slovinsko Člen

International Association for Continuing Engineering Education 
(IACEE) USA Člen

European Federation of National Engineering Associations 
(FEANI) Belgie Člen

Internationale Gesellschaft für Ingenieurpaedagogik (IGIP) Rakousko Člen

Association of European Civil Engineering Faculties (AECEF) ČR President AECEF
Secretary General

Association Int. Permanente des Congress de Navigation (AIPCN) Belgie Člen

European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSeL) Německo Člen

The International Association for the Engineering Analysis 
Community (NAFEMS) Anglie Člen

International Association of Hydrology Research (IAHR) Španělsko Člen

European Research Committee on Flow Turbulence and 
Combustion (EUFTAC) Švýcarsko Člen

European Automative Research Partners Association (EARPA) Belgie Člen

Ioannes Marcus Marci Spectroscopic Society ČR Člen

Conseil International des Grands Réseaux Électriques (CIGRE) Francie Člen

European Radiation Dosimetry Group (EURADOS) Švýcarsko Člen

European Nuclear Education Network (ENEN) Belgie Člen

Association of European Schools of Architecture (EAAE) Belgie Člen

Association of European Schools of Planning (AESOP) Holandsko Člen výkonného výboru

Fondazione Romualdo del Bianco Itálie Člen sboru expertů
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The European Rail Research Network of Excellence (EURNEX) Německo Člen 

Réunion International des Laboratories et Experts des Matériaux  
(RILEM) Francie Kolektivní členství

International Council for Building Research Studies and 
Documentation (CIB) Holandsko Kolektivní členství

International Association for Bridge and Structural Engineering 
(IABSE) Švýcarsko Kolektivní členství

Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für 
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege E.V. (WTA International) Německo Člen

Česká betonářská společnost ČR Člen

Vědeckotechnická společnost 
pro sanace staveb a péči o památky (WTA CZ) ČR Člen

Česká společnost pro mechaniku ČR Člen

EARPA – European Automotive Research Partners Association Belgie Člen s hlasem rozhodujícím 

EUCAR – European Cooperation in Automotive Research (sou-
část ACEA) Belgie Přizvaný člen s hlasem 

poradním

SAE International, Czech Branch USA Člen

Partnership of a European Group of Aeronautics and Space 
Universities (PEGASUS) EU Associate Partner

The European BIC Network Belgie Člen

Společnost vědecko-technických parků ČR Člen 

The European Alliance for Medical and Biological Engineering 
and Sciences (EAMBES) Belgie Člen

International Association for Media in Science (IAMS) Francie Člen předsednictva 
asociace

1.4 ZASTOUPENÍ ŽEN V AKADEMICKÝCH ORGÁNECH ČVUT

Tab. 1.4.1  Zastoupení žen v akademických orgánech ČVUT

Akademický orgán Počet členů celkem z toho žen ženy v %

Akademický senát 40 6 15

Vědecká rada 

do 31. 1. 2006 39 1 2,6

od 1. 2. 2006 39 4 10,3

Disciplinární komise

do 27. 9. 2006 11 1 9

od 28. 9. 2006 8 1 12,5

.
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2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
2.1 ŘÍZENÍ A INTEGRACE ČVUT
2.1.1 ŘÍZENÍ ČVUT

Postupy řízení procesů na ČVUT, na fakultách, ústavech ČVUT i na dalších pracovištích probíhají podle zákona o Vy-
sokých školách (č. 111/1998 Sb. a ve znění pozdějších změn, dále jako celek v textu označovaný VŠZ), Statutu ČVUT 
a podle vnitřních předpisů ČVUT a fakult.
Ačkoli by bylo možno, zejména vzhledem k procedurální stránce řídicích aktivit, popsat procesy řízení pomocí dvou 
řídicích struktur – výkonné a schvalovací – nelze tyto řídicí struktury od sebe oddělit a je lépe formulovat Řízení ČVUT 
jako soubor procesů a aktivit, které vycházejí z následujících zdrojů:

Akademické samosprávné orgány ČVUT – §7 VŠZ odst. 1.: 

§ Akademický senát ČVUT
§ Rektor
§ Vědecká rada ČVUT
§ Disciplinární komise

Další orgány –  §7 VŠZ odst. 2.:

§ Správní rada ČVUT
§ Kvestor

Akademické poradní sbory ČVUT – článek 28 Statutu ČVUT

Stálé zřízené rektorem:
§ Kolegium rektora (Rektor a děkani fakult)
§ Grémium vedoucích pracovníků ČVUT (Rektor, prorektoři, děkani fakult, ředitelé vysokoškolských ústavů a dalších 

pracovišť ČVUT)
§ Vedení ČVUT (Rektor, prorektoři a kvestor)

Ad hoc zřízené rektorem:
§ Komise pro výběrová řízení 

Nezbytným prvkem řízení ČVUT je odbor interního auditu a kontroly, který je součástí rektorátu ČVUT.

2.1.2 INTEGRACE ČVUT

V rámci kontinuity koncepce integrity ČVUT z předchozích let byly v roce 2006 sledovány zejména následující cíle 
upevňující strukturu a integritu univerzity:
§ Podpora prohlubování integrity ČVUT ve studijních programech, společných vědeckých a tvůrčích projektech, spolu-

práce na výzkumných záměrech a ve výzkumných centrech. 

V roce 2006 byly uděleny tyto akreditace:

Fakulta strojní:
§ Doktorský studijní program Mechanical Engineering, akreditován nový obor Air Traffic Control and Service
 (forma studia je prezenční a kombinovaná, A, 3 roky)
§ Doktorský studijní program Strojní inženýrství, akreditován nový obor Provoz a řízení letecké dopravy
 (forma studia je prezenční a kombinovaná, A, 3 roky)
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Fakulta elektrotechnická:
§ Doktorský studijní program Electrical Engineering and Information Technology, akreditovány nové obory:
 Acoustics
 Electrical Machines, Apparatus and Drives
 Electrical Power Engineering
 Radioelectronics
 Plasma Physics
 Mathematical Engineering
 Information Science and Computer Drives
 Measurement and Instrumentation
 Electrotechnology and Materials
 Electronics
 Electrical Engineering Theory
 Control Engineering and Robotics
 Artificial Intelligence and Biocybernetics
 Air Traffic Control 
 Business Management and Economics
 Telecommunication engineering
 (forma studia prezenční a kombinovaná, A, 4 roky)

§ Doktorský studijní program Elektrotechnika a informatika, akreditovány nové obory:
 Fyzika plazmatu
 Akustika
 Matematické inženýrství
 Elektrické stroje, přístroje a pohony
 Elektroenergetika
 Elektronika
 Elektrotechnologie a materiály
 Měřicí technika
 Radioelektronika
 Řízení a ekonomika podniku
 Umělá inteligence a biokybernetika
 Řídicí technika a robotika
 Telekomunikační technika
 Teoretická elektrotechnika
 Informatika a výpočetní technika
 Provoz a řízení letecké dopravy
 (forma studia prezenční a kombinovaná, 4 roky)

Fakulta biomedicínského inženýrství:
§ Magisterský navazující studijní program Biomedicínská a klinická technika, akreditovány nové obory:
 Přístroje a metody pro biomedicínu
 Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 (forma studia prezenční, 2 roky)

§ Akreditován nový doktorský studijní program, Biomedicínská a klinická technika
 (forma studia je prezenční a kombinovaná, 3 roky)

Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS):
 Magisterský navazující studijní program Entrepreneurship and Commercial Engineering in Industry, akreditován 

nový obor Entrepreneurship and Management in Industry
 (forma studia prezenční a kombinovaná, A, 2 roky).
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Vytváření společných pracovišť, laboratoří a dalších celouniverzitních aktivit vznikajících na základě mezifakultní 
spolupráce a spolupráce mezi katedrami (ústavy) 

V roce 2006 se tyto integrační aktivity koncentrovaly do přípravy společných pracovišť v rámci tzv. Centralizovaných 
rozvojových projektů. Nejvyšší priority získaly následující projekty spojující pracoviště fakult ČVUT a pracoviště dal-
ších vysokých škol ČR: 
§ Společná mikroskopická laboratoř ČVUT a VŠCHT.
§ Rozvoj a standardizace informačního systému legislativy ČR a EU. 
§ Národní laboratoř výuky bio-mechatroniky – společná laboratoř ČVUT, VŠB-TU a OU. 
§ Rozvoj studentských iniciativ pro podporu internacionalizace VŠ. 
§ Společný výpočetní komplex systémů se sdílenou pamětí v oblasti náročných numerických výpočtů. 

Dokončení podkladových materiálů (včetně návrhu ustavujících legislativních dokumentů) pro založení Institutu 
aplikovaných věd (IAV) – společné instituce ČVUT a AV ČR 

Výsledky mnoha jednání mezi ČVUT a AV ČR a práce expertních skupin v roce 2006 vyústily v následující dokumenty:
§ Ideový projekt pro založení Institutu aplikovaných věd (společné instituce ČVUT a AV ČR). Tento dokument ob-

sahuje mj. výsledky práce expertních skupin ČVUT a AV ČR s tématy výzkumu a s nároky na vybavení laboratoří 
a pracovních prostorů IAV.

§ Dokument o legislativní podobě společné instituce včetně výhledu na její vývoj v dalších letech.
§ Stanovy zakládané instituce.
§ Harmonogram přípravných prací před podáním projektu s žádostí o podporu ze středních programů SF EU.

Spolupráce součástí ČVUT v Praze při podporování a rozšiřování činnosti Vědeckého inkubátoru ČVUT v Praze 

Vědecký inkubátor zahájil svoji činnost počátkem ledna 2006. V 1. etapě nabízel devět kanceláří s 18 místy. Slavnostní 
otevření proběhlo 17. 1. 2006 za přítomnosti rektora, prorektorů ČVUT a zástupců firmy IKANO. Druhá. etapa rekon-
strukce proběhla v létě a od října inkubátor nabízí 18 kanceláří se 41 pracovními místy, s pronajímatelnou plochou 280 m2 
a s celkovou plochou 680 m2.

Vědeckým inkubátorem prošlo v roce 2006 celkem 11 firem. Z toho dvě firmy ukončily svoji činnost v průběhu roku 
2006 a devět firem pokračuje i v roce 2007. 

Jednalo se většinou o firmy přicházející s inovací v určitém užším segmentu trhu IT. Nejvíce start-up firem v inkubátoru by-
lo založeno studenty či doktorandy. Většina firem pocházela z Fakulty elektrotechnické, jednu firmu vytvořili studenti Fa-
kulty jaderné a fyzikálně inženýrské, jednu firmu studenti Fakulty strojní a jednu firmu student České zemědělské univerzity.  

Celkem vzniklo v roce 2006 ve Vědeckém inkubátoru 24 pracovních míst, z čehož tři místa zanikla nebo byla přesu-
nuta mimo inkubátor ještě v uvedeném roce.

Rozvinout program Technického inovačního centra (včetně vyjasnění pozice Patentového střediska ČVUT) 

Vývoj technického inovačního centra (TIC) ČVUT v Motole je zahrnut do celkové koncepce vývoje vědecko-techno-
logického klastru ČVUT. V rámci toho klastru bude TIC odborně směřováno do oblasti výzkumu a vývoje instrumentace 
pro přístroje a metody radiační medicíny v úzké spolupráci s nemocnicí a s 2. LF UK v Motole. V roce 2006 byly též 
naznačeny investiční záměry pro rekonstrukce a inovace komplexu budov v TIC v souvislosti s investičními záměry 
Univerzity Karlovy v sousedních prostorech. 

Pozice Patentového střediska se vzhledem k nárůstu počtu patentů a užitných vzorů udělených v roce 2006 stabilizuje. 
Pro další období jsou plánovány intenzivní aktivity v oblasti transferu technologií obsažených v udělených patentech 
a užitných vzorech do firem a podniků v ČR a v EU a s tím souvisejícím výrazným posílením marketingové strategie 
TIC.
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Spolupráce fakult na zpracování projektu záměru „Středočeský vědecko-technologický park  (SVTP)“ 

V roce 2006 proběhla základní jednání týkající se založení několika různě strukturovaných vědecko-technologických 
parků. Do 31. 10. 2006 bylo na ČVUT evidováno nejméně šest center, která vstupovala do screeningů k programu VaVpI 
(Věda a výzkum pro Inovace) nebo se snažila vytvořit konsorcia s dalšími vysokými školami k dalším programům 
MŠMT a MPO. Ke dni 31. 10. 2006 byla rozhodnutím rektora určena ke koordinaci z pozice Vedení ČVUT příprava 
Středočeského vědecko-technologického parku, na které by se podílely jako partneři také VŠCHT v Praze a ČZU v Praze. 
Do závěru roku 2006 byly provedeny tyto přípravné práce:
§ Ve spolupráci s fakultami a ústavy ČVUT byl předložen seznam témat, která chtějí fakulty a ústavy ČVUT pěstovat 

v rámci SVTP, včetně jejich materiálního a instrumentálního zajištění.
§ Ve spolupráci s fakultami a ústavy jsou mapovány firmy, podniky a instituce, u kterých je navázána produktivní 

spolupráce s ČVUT, a u nichž lze předpokládat, že by mohly v rámci SVTP výsledky vědecké a výzkumné práce 
z pracovišť ČVUT rozvíjet a dále zajišťovat jejich transfer a komerční využití. 

§ Byly ustanoveny dva pracovní týmy, které zahájily přípravné práce.
§ Byl předložen harmonogram postupu prací v roce 2007. 

Pokračování v přípravě podkladů pro ustavení Fakulty komerčního inženýrství a managementu (pracovní název, 
transformací Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze) 

Od školního roku 2005/2006 spolupracuje Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze s VŠE v Praze při zabez-
pečování výuky v navazujícím magisterském studijním programu Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. V roce 
2006 byla získána akreditace tohoto programu v jazyce anglickém – Entrepreneurship and Commercial Engineering in 
Industry. Byly zahájeny práce na získání akreditace  studijního oboru Řízení rozvoje měst a regionů. Ve všech akredito-
vaných oborech studovalo k datu 31. 10. 2006 na Masarykově ústavu vyšších studií celkem 636 studentů.

Integrace tělovýchovných aktivit ČVUT v Praze do společného zařízení Na Julisce

V průběhu roku 2006 proběhly všechny integrační a přípravné aktivity tak, aby Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) 
ČVUT s centrem Na Julisce mohl zahájit činnost od 1. 1. 2007.  
Činnost ÚTVS byla 1. 1. 2007 zahájena.

Pokračování prací na dokončování Generelu ČVUT (tj. přechod od provedené pasportizace zařízení ČVUT k po-
stupnému vymezení jejich účelu ve smyslu jejich efektivního a perspektivního využití v  chodu školy)

V průběhu roku 2006 byl fakultám a ústavům ČVUT předložen odborem výstavby ČVUT plán na rozsáhlé adaptace, 
rekonstrukce a inovace kampusů ČVUT v Dejvicích, v Horské ulici a na Karlově náměstí v souvislosti s jejich využitím 
v současné době i v nejbližší budoucnosti (do roku 2020). Plán a urbanisticko-architektonické studie k tomuto plánu byly 
živě diskutovány na všech fakultách (včetně FBMI) a ústavech ČVUT. Plán a diskuse k němu se staly (po náročných 
počátečních krocích) silným integračním prvkem i do budoucna. V první polovině roku 2007 bude generel předložen 
MŠMT.

Podpora a spolupráce při rozvoji Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT na Kladně ve všech oblastech její 
činnosti 

Fakulta biomedicínského inženýrství byla v roce 2006 podporována z úrovně vedení ČVUT i z úrovně fakult. Uvádíme 
jen ilustrativní příklady podpůrných aktivit:
V oblasti personální: 
Pro tři mladé pracovníky FBMI byl schválen a monitorován rozvojový projekt na podporu habilitačního řízení. 

V oblasti odborné: 
§ Veškeré studijní obory, které FBMI předkládá k akreditaci, jsou vedením ČVUT a reprezentanty fakult prostudovány 

a diskutovány a neprodleně předloženy do jednání Vědecké rady ČVUT. 

§ Fakulty ČVUT (zejména FJFI, FS, FEL) velmi dobře spolupracují s FBMI na rozvojových projektech, na grantových 
a dalších projektech. 



20

2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ

21

2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ

Podpora rozvoje mimopražských pracovišť ČVUT v Praze (středisko Telč, středisko Děčín, středisko Sezimovo 
Ústí, středisko Chomutov) při zajišťování potřeb pro jejich vzdělávací činnost 

Materiální i odborná podpora těchto pracovišť je velmi motivující a pokračovala i v roce 2006. Odezvy mimopraž-
ských oblastí této podpory jsou viditelné – např. na akci „Den otevřených dveří“ na mimopražském pracovišti Fakulty 
strojní ČVUT v Chomutově byla návštěvnost třikrát vyšší, než na stejné akci Fakulty strojní ČVUT v Praze (v přepočtu 
na počet studentů prezenčního studia). 

Úspěšnost rozvoje těchto mimopražských pracovišť bude jistě závislá také na založení dalších přidružených zařízení 
v těchto mimopražských oblastech (např. tzv. vývojových středisek), která by umožnila absolventům ČVUT z těchto 
mimopražských pracovišť získat kvalifikované zaměstnání v jejich oblasti (a nehledat je v Praze). 

Spoluúčast součástí ČVUT v Praze při zabezpečení programu rozvoje materiálně technické základny 
ČVUT v Praze, především výstavby nové budovy ČVUT v Dejvicích, rekonstrukcí kolejí apod. 

V průběhu diskuse plánu adaptací, rekonstrukcí a inovací kampusů ČVUT se fakulty shodly na podpoře výstavby nové 
budovy ČVUT  v Dejvicích. Vzhledem k omezení výše investičních prostředků v závěru roku 2006 byly do inovačních 
plánů studentských kolejí zahrnuty koleje v Podolí. Problematika studentských kolejí na Strahově je složitější a diskuse 
k jejich budoucnosti bude pokračovat v roce 2007.

Spolupráce na vybudování Národní technické knihovny (zejména v oblasti vývoje informačního systému NTK) 

Přes výrazné úsilí obou veřejných vysokých škol – ČVUT v Praze a VŠCHT – se nepodařilo provést změnu právního 
ukotvení Státní technické knihovny na veřejnoprávní instituci podle zvláštního zákona. ČVUT mělo jednoznačný zájem 
významně se podílet na řízení budoucí NTK. Stav, kdy ČVUT je veřejnoprávní vysokou školou a STK je příspěvkovou 
organizací zřízenou MŠMT ČR, je přímá účast na řízení budoucí NTK prakticky neřešitelná. Obdobně nelze řešit vytvo-
ření společného informačního systému a podíl ČVUT na financování budoucí Národní technické knihovny.

Vytvoření podkladových dokumentů pro založení jednotného systému řízení a měření kvality základních aktivit 
ČVUT 

V roce 2006 proběhly přípravné práce pro založení jednotného systému řízení a měření kvality základních aktivit ško-
ly. Centrum těchto prací je na fakultě FBMI, která podala na toto téma rozvojový projekt. ČVUT chápe založení takového 
systému jako mocný integrační nástroj a bude usilovat o jeho implementaci v nejkratší budoucnosti.

2.2 PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ, PROSTUPNOST, CELOŽIVOTNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ

Tab. 2.2.1 Přehled akreditovaných studijních programů na ČVUT

Skupiny studijních 
programů

Studijní programy Celkem

bak. mag. mag. navazující dokt. Studijní 
programy

P K P K P K

technické vědy a nauky 13 6 8 3 20 10 15 75

pedagogika, učitelství  
a sociál. péče 1 1 0 0 0 0 0 2

Celkem 14 7 8 3 20 10 15 77

Pozn.: P – prezenční forma, K – kombinovaná forma



22

2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ

23

2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ

Tab. 2.2.2  Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání na ČVUT

Skupina studijních 
programů

kurzy orientované na výkon 
povolání kurzy zájmové U3V Celkem

do 
15 hod.

do 
100 hod. více do 

15 hod.
do 

100 hod. více

přírodní vědy a nauky 0 3 0 2 0 0 2 7

technické vědy a nauky 14 105 5 1 5 0 13 143

společenské vědy, nauky 
a služby 0 0 1 0 0 0 0 1

ekonomie 0 6 2 0 0 0 0 8

pedagogika, učitelství 
a sociál. péče 0 1 0 0 0 0 0 1

Celkem 14 115 8 3 5 0 15 160

Pozn.: U3V – univerzita 3. věku

Tab. 2.2.3  Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na ČVUT

Skupina studijních 
programů

kurzy orientované na výkon 
povolání kurzy zájmové U3V Celkem

do 
15 hod.

do 
100 hod. více do 

15 hod.
do 

100 hod. více

přírodní vědy a nauky 0 145 0 250 0 0 49 444

technické vědy a nauky 491 467 119 3 188 0 433 1 701

společenské vědy, nauky 
a služby 0 0 156 0 0 0 0 156

ekonomie 0 15 139 0 0 0 0 154

pedagogika, učitelství 
a sociál. péče 0 11 0 0 0 0 0 11

Celkem 491 638 414 253 188 0 482 2 466

2.3 ZÁJEM O STUDIUM NA ČVUT

Tab. 2.3.1  Zájem uchazečů o studium na ČVUT

Skupiny oborů
Počet

Podaných přihlášek1) přijatých2) zapsaných3)

technické vědy a nauky 14 023 10 340 7 138

pedagika, učitelství 
a sociál. péče 154 154 120

Celkem 14 177 10 494 7 258

1) Počet všech podaných přihlášek.

2) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí.

3) Počet přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu. 
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2.4 STUDENTI V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Tab. 2.4.1  Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech ČVUT k 31. 10. 2006

Skupiny studijních 
programů

Studenti ve studijním programu Celkem 
studentůbak. mag. mag. navazující dokt.

P K P K P K P K

technické vědy a nauky 13 054 977 5 136 158 1 168 328 1 199 1 138 23 058

pedagogika, učitelství 
a sociál. péče 235 298 0 0 0 0 0 0 533

Celkem 13 289 1 275 5 136 158 1 168 328 1 199 1 138 23 591

2.5 ABSOLVENTI ČVUT, UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE 
– HODNOCENÍ NABÍDKY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ Z HLEDISKA TÉTO 
UPLATNITELNOSTI, SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE SVÝMI ABSOLVENTY

Tab. 2.5.1 Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů ČVUT v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006

Skupiny studijních 
programů

Absolventi ve studijním programu Celkem 
absolventůbak. mag. mag. navazující dokt.

P K P K P K P K

technické vědy a nauky 864 55 1 489 57 94 15 74 110 2 759

pedagogika, učitelství 
a sociál. péče 22 60 0 0 0 0 0 0 82

 Celkem 886 115 1 489 57 94 15 74 110 2 841

a) Hodnocení nabídky studijních programů na ČVUT

Na základě průběžně probíhajících reprezentativních průzkumů uplatnění absolventů (především v letech 2003, 2005, 
2006 v rámci mezinárodního průzkumu REFLEX, doktorandi ČVUT 2006) lze konstatovat, že absolventi mají poměrně 
vysoký stupeň identifikace se studovaným oborem (stejnou fakultu a stejný obor by znovu studovalo 63 %, jiný obor na 
fakultách ČVUT 14 % dotázaných, jinou VŠ technickou 8 %, netechnicky zaměřenou specializaci 15 %), tzn. s odborně 
technickým zaměřením jejich současné činnosti se identifikuje dlouhodobě 85 %. Existuje ovšem určitý stupeň diferen-
ciace podle jednotlivých fakult a specializací. Absolventi ČVUT prokazují velmi dobré uplatnění na trhu práce (podle 
věku i oborů mezi 63–72 % jsou zaměstnanci, ostatní podnikají). Absolventi ČVUT se uplatňují téměř ve všech oborech 
národní ekonomiky, především ve stavebnictví, cca 30 %, v dopravě, strojírenství, dále v obchodu a technickém školství; 
35–65 % je ve vedoucích funkcích. V absolvovaném oboru (ve stejném či příbuzném oboru) pracuje mezi 80–90 % ab-
solventů. Mezi absolventy ČVUT existuje i minimální míra nezaměstnanosti, dle ČSÚ do 4 % „čerstvých“ absolventů, 
v průzkumech pouze jednotlivci.

Ze získaných výsledků lze konstatovat, že nabídka studijních programů podle absolventů odpovídá potřebám sou-
časného trhu práce. Současně absolventi ČVUT vysoce pozitivně hodnotí získané teoretické, odborné a specializované 
znalosti (kladné hodnocení technického myšlení – 80 %, úroveň teoretické připravenosti – 77 %, dobrá orientace v oboru 
– 70 %, analytické a koncepční schopnosti – 50 %). Problémem je přetrvávající slabá vazba na praxi, pouze 20 % kladného 
hodnocení.

Podle absolventů by bylo žádoucí „posílit“ ty části studia, které se vztahují k sociálním kompetencím absolventů, jako 
jsou znalosti z  oborů ekonomie, právo, řízení, sociologie, psychologie, jazyky (11–13 % kladného hodnocení), včetně 
posilování psychické odolnosti studentů při překonávání různých problémů. Nejde o rozšiřování objemu a rozsahu uve-
dených znalostí oborů, ale především o jejich vazbu na studovaný obor a jejich uplatňování v  technických disciplínách. 
Jednotlivé fakulty ČVUT tyto nedostatky operativně řeší a postupně implementují do výukových plánů jednotlivých 
oborů.
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b) Spolupráce ČVUT se svými absolventy

Všechny fakulty ČVUT v různé míře spolupracují se svými absolventy v rámci výukových programů, kdy řada z nich 
externě působí na jednotlivých katedrách a ústavech, čímž zlepšuje vazbu na praxi a předávání praktických poznatků 
studentům. Dále jsou absolventi ČVUT členy vědeckých rad, komisí při státních závěrečných a státních doktorských 
zkouškách a spolupracují v rámci různých aktivit. Současně mají fakulty spolky absolventů, jejich činnost a aktivita se 
liší podle fakult. Zde je ještě významná možnost ke zlepšení spolupráce.

2.6 NEÚSPĚŠNÍ STUDENTI NA ČVUT, OPATŘENÍ VEDOUCÍ 
KE SNIŽOVÁNÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

Tab. 2.6.1  Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech na ČVUT 
 v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 

Skupiny studijních 
programů

Neúspěšní studenti ve studijním programu Celkem 
studentůbak. mag. mag. navazující dokt.

P K P K P K P K

technické vědy a nauky 2 626 535 382 41 63 51 186 221 4 105

pedagogika, učitelství 
a sociál. péče 8 30 0 0 0 0 0 0 38

Celkem 2 634 565 382 41 63 51 186 221 4 143

Pozn.: Neúspěšný student – student, který neúspěšně ukončil studium a nepokračuje ve studiu nikde.

Na některých fakultách byly zřízeny funkce studijních poradců pro 1. a 2. ročníky bakalářského studia s vyhrazenými ho-
dinami v rozvrhu – jejich úkolem je mimo jiné osobním kontaktem se studenty řešit jejich studijní problémy v počátečním 
stádiu a včasným zásahem, radou  a zpětnou vazbou k vyučujícímu snížit procento neúspěšnosti.

2.7 VYUŽÍVÁNÍ KREDITOVÉHO SYSTÉMU, UDĚLOVÁNÍ DODATKU 
K DIPLOMU 

Pro kvantifikaci studijní zátěže jednotlivých předmětů se užívá jednotný kreditní systém. Kreditní systém ČVUT je 
kompatibilní s ECTS (European Credit Transfer System) usnadňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích 
programů. Na ČVUT plní ECTS především funkci evidence hodnocení výsledků studia, funkce transferová je využívána 
převážně zahraničními studenty.

Od roku 2005 je všem absolventům ČVUT vydáván Dodatek k diplomu. Je vydáván automaticky a bezplatně v česko-
-anglické jazykové mutaci. Struktura dokladu byla zpracována na základě doporučení orgánů Evropské unie. 

2.8 ODBORNÁ SPOLUPRÁCE ČVUT S REGIONEM, PROPOJENÍ TEORIE 
A PRAXE A SPOLUPRÁCE S ODBĚRATELSKOU SFÉROU

Fakulta stavební

Odborná spolupráce FSv s regionem
Fakulta stavební připravuje vzdělávací aktivity i mimo území Prahy, nejdále je rozvoj spolupráce s regionem 

Královéhradeckého kraje a krajem Vysočina. V roce 2006 začala intenzivní příprava otevření dislokovaného pracoviště 
FSv v Náchodě pro výuku bakalářského programu Architektura a stavitelství. Připravuje se zahájení činnosti výukového 
střediska v Telči. 
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Propojení teorie a praxe
FSv systematicky rozvíjí velmi širokou spolupráci s řadou institucí a podniků v oblasti vzdělávací, expertní či jiné eko-
nomické činnosti. Mezi smluvní partnery patří zejména SKANSKA, a. s., Metrostav, a. s., České dráhy, Magistrát hl. m. 
Prahy a další.

Fakulta strojní

Odborná spolupráce FS s regionem
Nejvýznamnější formou spolupráce školy s regiony tvoří na Fakultě strojní ČVUT v Praze projekty financované ze struk-
turálních fondů EU. V roce 2006 byla fakulta nositelem šesti projektů ve dvou prioritách:
Priorita 3 – Rozvoj celoživotního učení:
§ Spolupráce učitelů středních a vysokých škol v technicko-manažersko-ekonomické oblasti.
§ Spolupráce vysoké školy a podniků při aplikaci současných technologií v podnikovém řízení.
§ Inovace a realizace studijního oboru Dopravní a manipulační technika pro strategické požadavky průmyslu (partner 

Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav).

Priorita 4 – Adaptabilita a podnikání:
§ Strojírenská technologie v malých a středních firmách.
§ Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií (partner Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s.).
§ Inkubátor rozvoje lidských zdrojů při vývoji průmyslových aplikací významného vynálezu rotačního stroje 

FROTOR.

V oblasti vzdělávání byla spolupráce zaměřena na individuální studijní plány magisterského studijního programu, 
koncipované podle požadavků praxe (např. pro stipendisty Siemens Kolejová vozidla, s. r. o., podle požadavků zahranič-
ních investorů v ČR ve spolupráci s univerzitami ENSIETA (Francie) a HAN (Holandsko).

Propojení teorie a praxe
Ve vědeckovýzkumné činnosti jsou propojení teorie a praxe věnovány zejména projekty resortních programů výzku-

mu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu TANDEM, IMPULS a POKROK, zaměřených na spolupráci výzkumných 
pracovišť s průmyslovými podniky. V roce 2006 se fakulta jako spolupříjemce podílela na řešení 17 grantů TANDEM, 9 
grantů IMPULS, 1 grantu POKROK a 2 grantů nového programu Trvalá prosperita – tedy celkem 29 projektů v úhrnném 
finančním objemu 20,150 mil. Kč. 

Fakulta elektrotechnická

Odborná spolupráce FEL s regiony
V oblasti silnoproudé elektrotechniky je uzavřena trojstranná smlouva o společném pracovišti s plzeňskou společností 

ŠKODA Electric a Západočeskou univerzitou v Plzni. FEL je v těchto pracovištích zastoupena katedrou elektrických 
pohonů a trakce.

Pro vysoce talentované studenty bylo založeno integrované pracoviště CTU ML (České Technické Univerzity Media 
Laboratory). Zakládajícími partnery kromě ČVUT jsou Český Telecom, České energetické závody, České aerolinie, 
ČSOB a Česká spořitelna.

Propojení teorie a praxe
V oblasti spolupráce s praxí se FEL orientuje na partnery v průmyslové a vývojové sféře, kteří svým zaměřením od-

povídají odbornému profilu fakulty. V oblasti telekomunikací jsou uzavřeny smlouvy o společném pracovišti s firmami 
s nadnárodní působností:
1. RDC – Research and Development Centre – sdružení firem Vodafone a Ericsson.
2. TELECOM - Výzkumné a vývojové centrum STROM – TELECOM.

V závěrečném stadiu přípravy je Smlouva o společném pracovišti mezi katedrou elektrických pohonů a trakce a ČKD 
Elektrotechnika.

Oblast hospodářské spolupráce s regionálními partnery se realizuje prostřednictvím smluv o doplňkové činnosti. 
V rámci těchto aktivit byly realizovány akce uvedené v tab. 2.8.1.
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Tab. 2.8.1  Hospodářská spolupráce s regionálními partnery na FEL ČVUT

Typ akce Název Počet akcí Příjmy (tis. Kč.)

40 Hospodářské smlouvy 44 15 308

41 Drobná hospodářská činnost 94 1 965

42 Kurzy 0 0

44 Konference 9 441

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Spolupráce FJFI s regionem
FJFI má jedenáctiletou zkušenost s působením pracoviště v Děčíně, kde jsou připravováni studenti bakalářského stu-

dijního programu v oboru Inženýrská informatika. Pracovníci FJFI udržují intenzivní kontakt se středními školami okresu 
Děčín, pro jejichž studenty pořádají kurzy matematiky pro zájemce o studium na vysokých školách, což posiluje renomé 
ČVUT v tomto regionu.

Propojení teorie a praxe
FJFI rozvíjí velmi širokou spolupráci s řadou pražských a mimopražských institucí a podniků v oblasti vzdělávací, 

expertní, apod. Jedná se o ČEZ, a. s. (kurzy pro pracovníky jaderných elektráren v ČR, biomonitoring okolí Jaderné elek-
trárny Temelín), ÚJV Řež, a. s. (problémy jaderné energetiky a bezpečnosti jaderných zařízení), SÚRAO (v rámci širšího 
konsorcia tvořeného TU Liberec, VŠCHT, FSV ČVUT, ÚJV Řež, účast FJFI ČVUT na projektu hlubinného úložiště 
vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů), WALTER ENGINES, a. s. (fraktografická analýza porušených 
dílců motorů M601, analýzy porušených zkušebních těles po únavových zkouškách), TEDIKO, s. r. o. (fraktografická 
analýza poruch strojů a zařízení), KTG, s. r. o. (vznik poruch výztuh karoserie, mechanické vlastnosti různých typů vyso-
kopevnostních plechů pro karoserie automobilů), ÚJP Praha, a. s. (charaktestiky povlakových trubek ze Zr-slitin a sledo-
vání jejich korozních vlastností), VÚK Panenské Břežany, s. r. o. (únavové porušování těles z bezolovnatých hliníkových 
slitin), DIAMO, s. p. (dekontaminace důlních vod a likvidace následků podzemní těžby uranu v lokalitách Příbram a Stráž 
pod Ralskem).

V r. 2006 probíhala spolupráce odborných pracovišť FJFI ČVUT i s dalšími firmami, např. VF, a. s., SJS, a. s., 
Canberra, VPM Monitoring. V oblasti rentgenové difrakční analýzy zbytkových napětí probíhala spolupráce se společ-
nostmi Walter Engines, a. s., Hanácké železárny a pérovny, a. s., Bonatrans, a. s., Technometra  Radotín, a. s., Výzkumný 
a zkušební letecký ústav, a. s. a TOS Varnsdorf, a. s.

Fakulta dopravní

Spolupráce FD s regionem
Spolupráce s regionem Děčín započala v roce 1994, kdy vznikl společný záměr Fakulty dopravní ČVUT, Fakulty jader-

né a fyzikálně inženýrské ČVUT, Okresního úřadu a Městského úřadu v Děčíně zřídit zde vysokoškolské pracoviště.
V současnosti studuje na pracovišti Fakulty dopravní v Děčíně ve třech formách studia zhruba 150 studentů, z nichž 

převážná část je z regionu. Výuku zajišťují interní pracovníci ÚBS v Děčíně a specialisté z pražské fakulty. Z hlediska 
podmínek pro výuku i bydlení studentů patří pracoviště FD bezesporu k těm lépe vybaveným.

Ve svých bakalářských pracích zpracovávali studenti zpravidla konkrétní zadání určitého problému, řeší je za pomoci 
reálných dat a výsledky některých prací byly podniky akceptovány jako vhodné řešení jejich problému. Tato spolupráce 
s podniky a firmami je již tradičně velmi dobrá a nese své výsledky nejen pro studenty, kteří si osvojují práci v terénu, ale 
i pro fakultu, která spolupracuje s mnoha odborníky z praxe jako s externími učiteli.

FD rozvíjí v regionu i další vzdělávací činnost, jako jsou rekvalifikační počítačové kurzy pro nezaměstnané (Úřad 
práce v Děčíně), počítačové kurzy pro handicapované (spolupráce s neziskovou organizací Slunečnice, projekt PHARE), 
počítačové kurzy pro ženy na mateřské dovolené (spolupráce s neziskovou organizací Mateřské centrum Bělásek).

Propojení teorie a praxe
Studium na FD je od počátku projektově orientované a vhodně tak propojuje v rámci systémového chápání dopravy 

a telekomunikací teorii s praxí. Při návštěvě týmu Asociace evropských univerzit (EUA) v roce 2004 bylo projektové 
studium na FD hodnoceno výrazně pozitivně a bylo doporučeno k implementaci i ostatním fakultám ČVUT.

Fakulta dopravní spolupracuje s ústavy AV ČR i s průmyslovými subjekty, jako jsou např. Škoda Auto a. s. Mladá 
Boleslav, AŽD Praha, s. r. o., České dráhy, a. s., SKANSKA ŽS Praha, a. s., ELTODO, a. s., SUDOP, a. s., Metroprojekt, 
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a. s. a dále s Ministerstvem dopravy ČR a jeho výzkumnou organizací Centrum dopravního výzkumu, s Českou a sloven-
skou kombinovanou dopravou – INTRANS, a. s. 

Probíhá spolupráce se společností SIEMENS CZ, se kterou fakulta vytvořila unikátní laboratoř pro vývoj aplikací 
a jejich testování a připravuje zahraniční projekty.

Trvalá je spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné konsultační činnosti s řadou firem a organizací, např. Akademie 
J. A. Komenského Děčín, ALCAN – Extrusions, s. r. o. Děčín, Belden – Kabelovna Děčín-Podmokly, a. s., Okresní hos-
podářská komora, Magistrát Ústí n. L., Magistrát Děčín, SCA-Packaging Jílové, s. r. o., SČE Děčín, Úřad práce Děčín.

Fakulta biomedicínského inženýrství

Odborná spolupráce FBMI s regionem
FBMI má ve svých prioritách začleněnou spolupráci s externími pracovišti, která by mohla být potencionálními za-

městnavateli absolventů FBMI. Jedná se především o společnosti BEZNOSKA, s. r. o., Linet, s. r. o., Medicton group, 
s .r. o. a Erilens s. r. o. S uvedenými společnostmi fakulta spolupracuje jak v rámci výuky, tj. jejich experti jsou zapojeni 
do výuky, tak na úrovni společných projektů. Se společností BEZNOSKA, s. r. o. se spolupráce rozvíjí především v ob-
lasti výzkumu vhodných povrchových materiálů pro použití u kloubních náhrad. 

V rámci regionu fakulta spolupracuje rovněž se středními školami na úrovni odborné výuky a na úrovni projektů ře-
šených s podporou SF EU. Jedná se o Střední zdravotnickou a Vyšší odbornou zdravotnickou školu v Kladně a Střední 
průmyslovou školou a Vyšší odbornou školu v Kladně.

Propojení teorie a praxe
Velmi důležitá je spolupráce FBMI s nemocnicí v Kladně a fakultními nemocnicemi v Praze. Pro kvalitní uplatnění 

absolventů probíhá pro studenty třetího ročníku spolupráce v oblasti specializovaných praktik. Aktivity fakulty jsou smě-
řovány i do sektoru rehabilitačního inženýrství, protetiky a ortotiky. V tomto ohledu se daří spolupráce s ORP centrem 
Pod Juliskou v Praze v oblasti fyzioterapie.

Kloknerův ústav

Odborná spolupráce KÚ s regionem
V rámci expertní činnosti prováděl v r. 2006 Kloknerův ústav pro Prahu řadu posudků. Mezi nejvýznamnější akce patřily:
§ komplexní diagnostika konstrukcí „Letohrádku královny Anny“ a stavebně technický průzkum „Plečnikovy lávky“ 

v areálu Pražského hradu (Kancelář prezidenta republiky),
§ zkoušky hydroizolací pro opravu Karlova mostu (Mott MacDonald),
§ diagnostika nebo pasportizace řady stavebních objektů zasažených stavbou metra (Metroprojekt, a. s.),
§ průzkum objektů MŠMT v Karmelitské ulici z hlediska vlhkosti, včetně návrhu sanace (MŠMT),
§ posouzení kvality rekonstrukce „Rehabilitačního pavilonu“ Jedličkova ústavu (Magistrát hl. m. Prahy),
§ diagnostika betonových mostních konstrukcí Negrelliho viaduktu (TOP NOC Servis, s. r. o.).

Technologické a inovační centrum

Propojení teorie a praxe
TIC napomáhá realizovat a urychlovat transfer technologií a transformace výsledků vědecké a tvůrčí činnosti do ko-

merční podoby, představované inovačním podnikáním.
V oblasti transferu technologií a inovací se TIC účastnilo řady mezinárodních a národních projektů, např. EUPRO, 

Transact, Forcrest, Gate2Growth, UNISPIN, CEPO, ProWomen, zaměřených na podporu aplikovaného výzkumu, tech-
nologického transferu, malého a středního inovačního podnikání. V rámci této aktivity nabízí TIC poradenské služby, 
včetně hodnocení projektů, zpracování podnikatelských plánů, poradenství v oblasti finančních zdrojů a zprostředkovává 
kontakty na odborná a vědecká pracoviště ČVUT.

Patentové středisko TIC je zapsáno v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru patenty a vy-
nálezy s rozsahem pro průmyslové vlastnictví – využívání, odměňování a oceňování vynálezů, průmyslových vzorů, 
zlepšovacích návrhů a užitných vzorů, stanovení podílu předmětu chráněného řešení na využívaném celku, spory o pů-
vodcovství a spolumajitelství. Středisko nabízí poradenství v široké oblasti od vzniku patentů a užitných vzorů až po 
jejich cestu do firem a podniků.

Vědecký inkubátor ČVUT
Činnost Vědeckého inkubátoru ČVUT byla zahájena v lednu 2006 s cílem podporovat vznik a rozvoj malých inovač-

ních firem vytvořením vhodného prostředí pro působení firmy a poskytování poradenských služeb v oblasti podnikaní 
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(např. založení firmy, výchova k podnikání, účetnictví, daně, ekonomika firmy, finanční zdroje pro malé inovační firmy, 
management, marketing, ochrana duševního vlastnictví a technologický transfer, atd.).
V roce 2006 prošlo Vědeckým inkubátorem 11 firem, z toho dvě firmy ukončily svoji činnost v průběhu roku 2006 a de-
vět firem pokračuje i v roce 2007. Jednalo se většinou o firmy s inovačními projekty v určitém užším segmentu trhu IT. 
Nejvíce firem v inkubátoru je založeno studenty či doktorandy, z nichž většina pocházela z Fakulty elektrotechnické, 
Jednu firmu vytvořili studenti Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, jednu firmu studenti Fakulty strojní a jednu firmu 
student České zemědělské univerzity.

2.9 KVALIFIKAČNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Nedílnou součástí strategie ČVUT je vytvořit podmínky pro podporu kvalifikačního růstu pracovníků s vynikajícími 
výsledky ve výzkumné, tvůrčí a vzdělávací činnosti a získat významné odborníky z praxe a ze zahraničí pro působení 
na ČVUT. Přehled o kvalifikační a věkové struktuře akademických pracovníků ČVUT zachycují tabulky 2.9.1 a 2.9.2 
(v přepočtených stavech akademických pracovníků). V porovnání s minulými lety lze zaznamenat opět mírný nárůst 
v kategorii profesorů, zejména však ve věku nad 60 let (o 11 %). Potěšitelný je nárůst v kategorii docentů, a to ve věkové 
skupině 40–49 let (o 19 %) a v kategorii odborných asistentů ve věkové skupině do 29 let (o 17,9 %). Zmínit je také třeba 
vzrůst počtu vědeckých pracovníků, a to téměř ve všech věkových kategoriích (výjimku tvoří věkové kategorie 40–59 let, 
kdy došlo k mírnému poklesu).

Dlouhodobě nevyhovující věková struktura souvisí s nedostatečným finančním ohodnocením práce akademických 
i ostatních pracovníků vysokých škol. Závěrem lze konstatovat, že počet akademických a vědeckých pracovníků na 
ČVUT v posledních letech s malými výkyvy stále mírně stoupá a že v průměru mírně stoupá i zastoupení žen v jednotli-
vých profesních kategoriích.

Tab. 2.9.1  Věková struktura akademických pracovníků 

Věk

Akademičtí pracovníci Vědečtí 
pracovníciprofesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři

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

do    29 let 0,00 0,00 0,00 0,00 112,42 19,35 19,50 2,80 0,00 0,00 82,43 9,93

30 – 39 let 1,00 0,00 19,45 1,50 290,06 47,75 13,25 1,55 1,00 0,00 64,50 3,75

40 – 49 let 15,00 2,00 51,85 3,50 178,89 68,80 1,00 0,00 0,00 0,00 18,50 2,35

50 – 59 let 48,49 3,50 92,20 13,20 186,63 90,78 1,00 1,00 0,00 0,00 12,94 2,34

60 – 69 let 76,60 3,50 152,55 14,15 117,87 43,66 1,80 0,00 1,00 0,00 18,83 2,60

nad  70 let 29,95 0,70 31,60 0,25 8,05 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7,23 0,00

Celkem 171,04 9,70 347,65 32,60 893,92 271,84 36,55 5,35 2,00 0,00 204,43 20,97

Tab. 2.9.2  Přehled o počtu akademických pracovníků k 31. 12. 2006

Personální 
zabezpečení celkem prof. doc. ost. DrSc. CSc. Dr., Ph.D., Th.D.

Rozsahy úvazků 
akad. pracovníků

do 30 % 69,19 4,15 6,75 33,69 5,20 12,35 7,05

do 50 % 212,37 12,13 25,75 111,01 9,53 41,94 12,01

do 70 % 77,19 7,01 11,25 31,86 5,75 16,91 4,41

do 100 % 2 243,59 147,75 303,90 960,34 79,10 498,45 254,05
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Habilitační a jmenovací řízení

V roce 2006 bylo na ČVUT úspěšně ukončeno 29 habilitačních řízení a 8 řízení ke jmenování profesorem. U dvou ří-
zení ke jmenování profesorem a tří habilitačních řízení došlo k ukončení z důvodu, že uchazeč nezískal potřebnou většinu 
hlasů všech členů VR, jedno řízení ke jmenování profesorem bylo ukončeno na vlastní žádost uchazeče a tři habilitační 
řízení byla fakultou zastavena na návrh habilitační komise. 

Ke dni 31. 12. 2006 bylo 17 probíhajících (dosud neukončených) řízení ke jmenování profesorem a probíhajících ha-
bilitačních řízení bylo 43.
Podrobné údaje jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulka 2.9.3  Habilitační a jmenovací řízení

Fakulta Fsv FS FEL FJFI FA FD ČVUT

Habilitační řízení 

Ukončená 9 9 2 3 5 1 29

Probíhající 13 12 4 2 10 2 43

Řízení ke jmenování profesorem

Ukončená 3 2 0 2 1 0 8

Probíhající 4 1 4 3 5 0 17

Emeritní profesoři jmenovaní v roce 2006

Fakulta elektrotechnická
prof. Ing. Zdeněk ŠKVOR, DrSc.

2.10 ROZVOJ VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ 
ČINNOSTI  A POSÍLENÍ VAZBY MEZI TOUTO ČINNOSTÍ A ČINNOSTÍ 
VZDĚLÁVACÍ 

Rozvoj výzkumné, vývojové a celkové tvůrčí činnosti je nutnou podmínkou pro směřování ČVUT k vysoké škole 
univerzitního typu. Vedení školy se snaží o větší podporu vědeckovýzkumné činnosti z vlastních rozpočtových prostřed-
ků v rámci státní dotace a z prostředků získaných hospodářskou činností. Nutnou podmínkou pro rozvoj této oblasti 
byla potřebná motivace, proto byla již tradičně financována interní grantová soutěž prioritně orientovaná na podporu 
doktorandských projektů souvisejících se zpracováním disertačních prací a na podporu účasti doktorandů na vědeckých 
konferencích. Celková rozpočtová částka pro tento účel byla 12 042 tis. Kč. Z rezervy rektora byly uvolněny finanční pro-
středky v celkové výši 4 050 tis. Kč pro mimořádnou podporu výzkumných týmů, které dosáhly v předcházejícím období 
vynikajících výsledků v mezinárodním srovnání. Z fondu ČVUT na podporu vědecké a výzkumné činnosti byly oceněni 
školitelé doktorandů – těch, kteří úspěšně obhájili disertační práci, a to částkou 10 tis. Kč za každou úspěšnou obhajobu. 
Z jedné poloviny byly financovány zahraniční cesty jednotlivců k přípravě mezinárodních vědeckých projektů. Byly udě-
leny také ceny rektora za vynikající výsledky ve výzkumu a oceněni úspěšní navrhovatelé externích vědeckých grantů. 
Celková částka fondu ČVUT na podporu vědecké a výzkumné činnosti činila 5 261 tis. Kč pro rok 2006. Rozvoj VaV 
by byl nemyslitelný bez investičních vkladů. Např. řešitelé výzkumných záměrů měli v daném roce k dispozici pro po-
řízení nového majetku vč. přístrojového a jiného vybavení celkem 28 184 tis. Kč. Bohužel i v r. 2006 nadále pokračoval 
trend poklesu finančních prostředků na specifický výzkum. Od r. 2001, kdy škola obdržela na tuto kategorii financování 
171 097 tis. Kč, v r. 2006 to bylo 148 130 tis. Kč. Nadále proto zůstalo těžištěm financování VaV činností ve výzkumných 
záměrech a tuzemských a zahraničních grantech.

Rozvoj VaV činnosti lze dokumentovat na bohatosti výstupů, jejichž přehled je obsažen v publikaci CTU Research 
Activity Report 2006.

Výše uvedené skutečnosti pozitivně ovlivnily činnost vzdělávací. Řešitelé grantů a výzkumných záměrů zapojili ve 
větším počtu studenty magisterských a doktorských studijních programů do řešení. Zpětně se účast studentů na řešení 
odrazila na jejich zodpovědnějším přístupu ke studiu. Nové metodické postupy řešení projektů, experimentů aj. byly 
uplatněny ve výuce, a tak přispěly k jejímu zkvalitnění a aktualizaci z hlediska obsahové náplně.
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Nezanedbatelným momentem je skutečnost, že větší počet nových zadání diplomových a disertačních prací měl přímou 
návaznost na problematiku v řešených projektech.

Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů a dalších tvůrčích aktivit na ČVUT:

Pozn.: Označení ve sloupci „Zdroj“: A = mezinárodní a zahraniční granty, B = granty GAČR, C = rezortní ministerské granty (včetně 
výzkumných záměrů MŠMT, s výjimkou FRVŠ).

Tab. 2.10.1  Přehled grantových tuzemských projektů, u kterých je ČVUT příjemcem
 a) Projekty, kde je ČVUT jediným příjemcem (s případnými externími spolupříjemci)

Název grantů, výzkumných projektů nebo dalších tvůrčích aktivit Zdroj Finanční podpora
(v tis. Kč)

Program AVO

Informační společnost (Národní program výzkumu) C

Automatická konstrukce trojrozměrných virtuálních modelů z fotografií C 1 355

Multikamerový systém pro modelování a rozpoznávání událostí C 1 321

Hlasové technologie v informačních systémech C 740

Program MDO

Bezpečná a ekonomická doprava (Národní program výzkumu) C

Ekonomika zavádění alternativních paliv v dopravě a možnosti internalizace externích 
nákladů dopravy v České republice C 781

Pasivní bezpečnost chodce při kolizi s vozidlem, biomechanika a vliv informačních 
technologií C 990

Posouzení a návrh úprav mostní konstrukce TMS podle standardů NATO C 1 040

Odezva mostů na zatížení teplotou a dopravou C 1 200

Analýza příčin a návrh opatření pro zabránění vzniku nadměrných průhybů 
předpjatých mostů velkých rozpětí C 1 008

Metodika přechodnostních parametrů pro konstrukci železničního spodku 
u tratí konvenčního transevropského systému C 975

Multikriteriální hodnocení nebezpečnosti železničních přejezdů C 726

Hodnocení závad na ocelových mostech C 1 064

Spolehlivost a zatížitelnost zděných klenbových mostů C 960

Komplexní metodika měření a dlouhodobého sledování trhlin v betonu C 650

Předpínání betonových mostů vláknovými kompozity C 950

Program MZE

Využití přírodních zdrojů (Národní program výzkumu) C

Inovace procesu úpravy vody a zabezpečení vysoké kvality pitné vody v distribučních 
systémech C 1 092

Program MPO

POKROK (Národní program výzkumu) C

Aplikace difraktivních optických prvků ve společenské praxi a průmyslu 
(Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská). C 2 070

Pokročilé metody řízení a optimalizace pro energetiku (Fakulta elektrotechnická) C 3 250

Optimalizace spolehlivosti staveb a kalibrace norem EU (Kloknerův ústav) C 540

Program MSM

Podpora začínajících pracovníků výzkumu (Národní program výzkumu) C
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Výzkum a implementace metod efektivní propozicionalizace databází C 195

Využití biologických indikátorů pro postižení vlivu urbanizace na drobné toky C 437

Vliv uzavřeného vzduchu na preferenční proudění a transport škodlivých látek 
v heterogenních půdách C 305

Výzkum interakce intensivních laserových pulsů s hmotou C 416

Program MSM

Výzkumná centra (Národní program výzkumu) C

Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie C 34 650

Centrum aplikované kybernetiky C 50 150

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II C 38 981

Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí C 35 902

Centrum pro jakost a spolehlivost výroby C 9 223

Progresivní technologie a systémy pro energetiku C 23 213

Program MSM

Informační infrastruktura výzkumu (Národní program výzkumu) C

Centrální zabezpečené úložiště dat C 1 028

Zajištění klíčových informačních zdrojů a služeb pro technické obory C 7 242

Realizace interaktivně informačního portálu pro vědecko-technické aplikace C 2 521

Program MSM

Regionální a mezinárodní spolupráce ve výzkumu (Národní program výzkumu) C

IFAC – práce v Technickém výboru Control Education C 70

IFAC – práce v Technickém výboru Computers and Telematics C 0

IFAC – práce v Technickém výboru Cost oriented automation C 90

IFAC – práce v Technickém výboru Components and Instruments C 70

Práce v Technickém výboru Mechatronic Systems Mezinárodní federace 
pro automatické řízení (IFAC) C 90

IFAC – práce v Technickém výboru Cognition and Control při Mezinárodní federaci 
automatizovaného řízení C 60

IFAC – práce v Technickém výboru Computers for Control C 70

Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu C 3 740

International Federation of Automatic Control – práce v Technickém výboru 
Components and Instruments C 90

Podpora činnosti v Technickém výboru IFAC RC C 60

IFAC – práce v Technickém výboru Robotics C 70

IFAC – práce v Technickém výboru Transportation Systém and Vehicles C 50

Metody a způsoby predikace povrchového odtoku, eroze a transportu sedimentu 
v krajině C 330

Členství v pracovní skupině „Míchání“ Evropské federace chemického inženýrství C 90

IFAC – práce v Technickém výboru „AEROSPACE“ C 65

Zastoupení ČR v IFAC Technical committee on Non-linear systems C 80

Spolupráce s Federací evropských chemických společností (FECS) C 38

Metody statistického prohledávání pro zvýšení efektivity algoritmů relačního 
strojového učení C 96

Měření objemu žaludku pro aktivní elektrickou stimulaci C 117

Studium implodujících zátěží na zařízení S-300 C 424

Experimentální určení parametrů mikromechanického modelu smršťování 
a dotvarování cementové pasty C 145

Infračervený pevnolátkový Raman-laser pro technologické aplikace C 231



32

2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ

33

2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ

Kompozitní dřevobetonové konstrukce C 400

Modelování struktur založených na fotonických krystalech C 185

Program MSM

Informační technologie pro znalostní společnost C

Systém pro robotickou tele-výuku C 906

Program MSM

Lidské zdroje C

Výzkum zájmu o E-learningové vzdělávací programy na vysokých školách. C 565

Program MDO

Optimalizace dopravní soustavy a její udržitelný rozvoj C

Účast České republiky v projektu GALILEO C 16 000

Program GAO

Standardní projekty

Snižování emise oxidu uhličitého z dopravy B 1 572

Hybridní koncepce v pokročilých metodách řízení a modelování tepelně-energetic-
kých procesů B 660

Teoretická a experimentální optimalizace cévních rekonstrukcí z hlediska 
hemodynamiky B 1 219

Optimalizace parametrů strojních mechanismů aktivním využitím negativních 
tepelných účinků B 583

Zpřesnění a verifikace experimentálních postupů stanovení zbytkové napjatosti 
a jejich harmonizace s normou ASTM E837 a předpisy Evropské Unie B 1 463

Využití nových metod měření aerosolů pro výzkum struktury heterogenních 
kondenzačních jader v parní turbíně B 1 235

Proudění vodní páry v nerovnovážných podmínkách B 1 055

Úpravy povrchů uhlíkových kompozitů pro implantáty do lidského těla B 1 039

Tepelné zpracování biodegradovatelných látek B 607

Pitting. Šíření únavových trhlin v podmínkách cyklického zatížení kontaktem B 1 165

Studie provedení hlavních částí paroplynového zařízení se zplyňováním uhlí se 
zaměřením na tepelnou účinnost a minimální emise CO2 

B 1 048

On-line kalibrace poddajných struktur redundantním měřením B 562

Magnetická levitace tuhých těles a kapalin B 957

Metody a technické prostředky pro analýzu náhlé kardiovaskulární smrti koní B 501

Mikrovlnná fázová interferometrie B 1 293

Struktura a universalita v návrhu řízení složitých systémů B 948

Nové směry ve výzkumu a využití hlasových technologií B 1 610

Pevnolátkové infračervené lasery pro oftalmologii B 724

Optimalizační metody pro návrh řídicích algoritmů B 414

Mikrovlnné diagnostické metody pro biomedicínské aplikace B 487

Kvalitativní aspekty zpracování audiovizuální informace v multimediálních systémech B 595

Teoretické základy pro integrované řízení a optimalizaci technologických procesů B 1 600

Systémy prostorově diversitní mobilní rádiové komunikace s mnohonásobnými vstupy 
a výstupy B 783

Spintronické aplikace feromagnetických polovodičových nanostruktur B 920

Nové součástky integrované optiky zhotovené planární hybridní technologií B 706

Software pro numerické řešení optimalizačních problémů s omezeními ve tvaru 
polynomiálních maticových nerovností B 400
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Distribuovaný svazek nededikovaných linuxových pracovních stanic B 197

Metamateriály, nanostruktury a jejich aplikace B 860

Kompaktní výkonový pikosekundový pevnolátkový laser B 540

Mikro a nano senzorové struktury a systémy se zabudovanou inteligencí (MINASES) B 1 299

Analýza vlastností alkalicky aktivovaných alumosilikátových materiálů namáhaných 
vysokými teplotami B 1 327

Ochrana a tvorba vodních zdrojů v pramenných oblastech B 662

Teorie operativního řízení vodohospodářských soustav za povodňových situací B 1 321

Vliv makropórů v půdách Českomoravské vrchoviny na vyplavování dusičnanů do 
podzemních vod B 1 046

Opatření pro zmírnění následků extrémních hydrologických jevů v povodních B 1 180

Modelování nelineárního chování kompozitů a problémy jejich poškození B 700

Spolehlivost návrhu betonových rámů na účinky zemětřesení B 513

Mikrostrukturní a objemové změny betonových prvků ve fázi tuhnutí a jejich vliv na 
vznik trhlin B 390

Popis materiálových nejistot při modelování betonových konstrukcí pomocí teorie 
fuzzy množin B 463

Konstitutivní modely pro zdivo B 1 003

Nejistoty hydraulických výpočtů na vodních tocích pro extrémní hydrologické jevy B 1 315

Interakce městského odvodnění a recipientu při extrémních hydrologických stavech B 965

Simulace proudění betonové směsi B 462

Únosnost tlačené pásnice za požární situace B 654

Mechanizmus porušování křehkých hornin v kritických hloubkách B 1 171

Zvýšení spolehlivosti konstrukcí ze skla B 1 149

Nelineární chování dřevěných konstrukcí s polotuhými styky B 796

Posouzení trvanlivosti vláknocementových kompozitů s řízenými vlastnostmi 
založené na studiu a modelování jejich mikrostruktury B 721

Faktory ovlivňující chování a mezní stavy materiálově smíšených konstrukcí B 1 723

Řízení expanze cementem pojených materiálů s vysokou mrazuvzdorností B 122

Teorie návrhů v geomechanice B 968

Optimalizace vlivu podkladního systému vozovek na jejich provozní výkonnost B 950

Experimentální metody pro vyšetřování betonu zatíženého v raném stádiu a jeho 
modelování B 744

Mechanické a inženýrské vlastnosti geopolymerních materiálů na bázi alkalicky 
aktivovaných popílků B 1 146

Nástroje pro geometrický popis kameniva B 372

Speciální kompozitní materiály extrémních užitných vlastností na bázi reaktivních 
práškových složek B 996

Efektivnost nových povrchových vrstev při rekonstrukcích architektonického dědictví 
ve vztahu k trvanlivosti B 1 435

Zpracování a analýza produktů hromadného sběru 3D dat terestrickými skenovacími 
systémy B 704

Vliv použití progresivní techniky na urychlení technologických a měřicích procesů B 933

Rozvoj výpočtových modelů, metod analýzy a návrhu mostů z předpjatého betonu B 1 460

Predikce dlouhodobého působení teplotních polí na životnost a provozuschopnost 
velkých mostních staveb B 1 092

Stabilita podzemních staveb v mimořádných podmínkách B 1 482

AQUINpro – Inteligentní dispečerské rozhodovací systémy ve vodním hospodářství B 1 281

Výzkum stárnutí podzemních konstrukcí s použitím monitorovacích a mikroměřících 
systémů B 2 657

Mechanické, vlhkostní a tepelné vlastnosti silikátových kompozitů s rozptýlenou 
výztuží B 1 294
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Chování betonu při působení agresivních složek kapalných prostředí B 671

Spolehlivost a hodnocení rizik konstrukcí v extrémních podmínkách B 946

Zatížení budov větrem a posouzení větrné pohody v jejich blízkém okolí B 1 271

Mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí vyztužených vlákny B 1 397

Tvorba zásad pro ověřování trvanlivosti konstrukcí a materiálů B 1 425

Analýza spolehlivosti hodnocení vlastností stavebních materiálů a konstrukcí 
s přihlédnutím k jejich změnám v čase a k časově proměnným vlivům B 1 714

Algoritmy pro popis materiálových rozhraní B 605

Stanovení fyzikálních vlastností cementové pasty pomocí nanoindentace B 1 026

Fyzikální aspekty tranzitního chování feritických ocelí B 885

Hydrofilní materiály na bázi minerální vlny a jejich vlhkostní a tepelné vlastnosti B 1 095

Modelování vibroakustických systémů se zaměřením na vokální trakt člověka B 993

Identifikace materiálových vlastností cévních stěn B 960

Vliv struktury na mechanické vlastnosti termicky deponovaných materiálů B 934

Vývoj vysokopevnostních integrovaných kompozitových spojů a výpočtových metod 
pro jejich navrhování B 1 062

Výzkum biokompatibilních materiálů vhodných pro výrobu nového typu spinální 
náhrady B 888

Eluace silikátových kompozitů při působení kapalného neproudícího i proudícího 
média B 610

Aplikace adaptivních víceúrovňových metod a metod dekompozice domén v proudění 
tekutin a nelineární pružnosti B 885

Účinky záření gama na trvanlivost a stárnutí zatvrdlé cementové pasty B 1 018

Hybridní biokompozit nové generace B 2 192

Analýza žvýkání z hlediska jeho vlivu na materiály a postupy používané při sanaci 
v dutině ústní B 1 011

Algebraické a kombinatorické aspekty aperiodických struktur B 228

Výpočtové aspekty mnohoúrovňového modelování B 476

Aplikace algebraických a funkcionálně analytických metod v matematické fyzice B 437

Inteligentní webové technologie B 963

Kategoriální metody teorie struktur B 633

Analýza a zpracování textu B 498

Hybridní plazmachemický systém pro snižování emisí oxidů dusíku a těkavých 
uhlovodíků B 363

Studium polovodičových detektorů pracujících při pokojové teplotě B 143

Kvantové počítání s kódy korigujícími chybu B 133

Vlny konečné amplitudy v tekutinách B 576

Depozice energie, čárová rentgenová emise a generace rychlých částic v laserem 
ozářených pěnových a vrstevnatých terčích B 692

Poisson-Lie T – pluralita konformně invariantních sigma modelů B 195

Vývoj pevných extrahentů pro radiochemickou aktivační analýzu B 384

Georeferencování a kartografická analýza historických vojenských mapování Čech, 
Moravy a Slezska B 360

Využití 3D skenerů v geodézii a památkové péči B 253

Stanice laserového družicového radaru pro družice ESA a NASA B 444

Vliv urbanizace na ekologický stav drobných toků B 463

Sledování cest proudění vody v půdním profilu horského povodí pomocí přirozených 
stopovačů B 1 051

Numerické modelování fotochemického smogu nad komplexním terénem B 595

Výzkum uplatnění rozhodujících tržních kompetencí a odstranění možných rozporů 
v malých a středních podnicích B 102

Příprava techniků na vzdělávání a řízení lidí v podmínkách integrující se Evropy B 1 174
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Benedikt Ried: architekt mezi gotikou a renesancí B 141

Život a dílo Josefa Smolíka (1832–1915) B 109

Program GAO

Doktorské granty

Modelování biologických a řečových signálů B 1 292

Nové pojetí a koordinace výuky doktorandů v radioelektronice a souvisejících oborech B 2 054

TALENT – koordinovaná výchova studentů doktorských studijních programů v oblasti 
řídicí techniky a robotiky B 1 402

Výzkum, vývoj a optimalizace měřicích systémů a vyhodnocování nejistot měření při 
jejich použití v praxi B 862

Posílení doktorského studia v oblasti vybraných fotonických struktur B 961

Výzkum dopravně telematických systémů B 730

Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel B 1 554

Ekonomika trvale udržitelného stavění na bázi obnovitelných surovin a zdrojů 
(se zvláštním zřetelem na dřevní hmotu) B 1 292

Počítačová a experimentální analýza struktury a vlastností nových stavebních 
materiálů od nano po makroúroveň B 2 252

Využití ionizujícího záření v dozimetrii a radiologické fyzice B 1 305

Program GAO

Postdoktorandské granty

Bezpečnost a únavová životnost konstrukcí sportovních letounů vzhledem na reálná 
provozní zatížení B 398

Algoritmy pro analýzu a syntézu systémů s parametrickou neurčitostí B 168

Vícepásmové planární antény s kompaktními tvary zářičů B 231

Metody analýzy reálných spínaných obvodů B 162

Víceúrovňové modelování kompozitů na bázi cementu B 59

Aplikace metod inverzního modelování při řešení transportu solí ve stavebních 
materiálech B 116

Efektivní algoritmy pro numerickou simulaci heterogenních materiálů B 114

Interakce odlehčovacích komor stokových sítí s recipientem B 311

Interakce časových vlivů ve výpočtových modelech betonových konstrukcí B 400

Detekce poškození prvku z předpjatého betonu na základě změny jeho dynamických 
vlastností B 92

Řešení transportu tepla, vlhkosti a solí ve vícevrstvé stavební konstrukci B 392

Pravděpodobnostní rozbor časově závislé spolehlivosti konstrukcí B 360

Stochastický model srážko-odtokových procesů v urbanizovaných povodích a jeho 
aplikace při návrhu stokových sítí B 282

Studium vlivu podmínek na účinnost elektroosmotických metod při dodatečném 
vysušování zdiva B 299

Výzkum tuhých promotorů při radiační dechloraci alifatických chlorovaných 
uhlovodíků a radiačního odstraňování těžkých kovů ve vodných roztocích B 213

Měření transportních a akumulačních parametrů solí ve stavebních materiálech B 148

Měření mechanických vlastností biologického materiálu optickými vláknovými 
senzory. B 258

Numerické řešení aeroelastických problémů pomocí metody konečných prvků 
vyššího řádu B 143

Nelineární zvukové interakce v akustických rezonátorech B 223

Měření dvojitého rozpadu beta izotopů Mo100 a Cd116 v experimentu NEMO3 B 392

Moderní zdroje rentgenového záření a částic generované velmi krátkým velmi
intensivním laserovým pulsem B 353
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Nástroj pro zobrazování prostorových dat v prostředí internetu/intranetu B 50

Program SUJ

Výzkum a vývoj pro potřeby SÚJB jako orgánu státního dozoru a státní správy 
v oblastech jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a kontroly C

Vývoj a experimentální ověření protiradiačních ozdravných opatření v extrémních 
podmínkách po historické těžbě stříbra a uranu C 1 950

Zkvalitnění osobní dozimetrie pracovníků ve veřejnosti přístupných jeskyních 
a v jeskyních využívaných pro speleoterapii s možností rozšíření na ostatní podzemní 
pracoviště

C 750

Program AVO

Juniorské badatelské grantové projekty C

Logické strojové učení pro analýzu genomických dat C 143

Program MSM

Centra základního výzkumu C

Mezinárodní putovní letní škola mikrovln a světelných vln C 25

Činnost Národní skupiny IABSE C 45

Pravděpodobnostní hodnocení spolehlivosti konstrukcí a rizik stavebních systémů C 340

Aktivity řešitele v mezinárodní nevládní organizaci IMEKO 
(Mezinárodní konfederace měření) C 50

IFAC – práce v Technical Committee on Nonlinear Systems C 60

IFAC – práce v Technical Committee on Optimal Control C 80

Reprezentace České republiky a členství v řídících orgánech IEEE MTT-S C 98

Program MSM

KONTAKT A

Základní mechanismy řídící plastické vlastnosti materiálu s vlnitým skluzem A 153

Vytváření neuroinformačních bází a vytěžování poznatků z nich A 4 070

Třídimenzionální dozimetrie s využitím experimentálních a výpočetních metod pro 
zjištění kvality moderních metod v radiační onkologii A 100

Úprava povrchů strojních součástí, uzlů a nástrojů s cílem mnohonásobného 
prodloužení životnosti s použitím modifikace a nanesením nanostrukturních vrstev 
i povlaků disperzně zpevněných nanočásticemi

A 292

Laserové měření vzdálenosti družic A 394

Biokompatibilní nanostrukturní povlaky implantátů pro namáhaná spojení A 152

Vývoj a ověřování modelů proudění a transportu porézním prostředím při ochraně 
životního prostředí A 249

Program URV

Informační systém výzkumu a vývoje C

Informační systém výzkumu a vývoje – rozvoj C 4 360

Program MSM

COST A

Perspektivní komunikační systémy a modelování šíření vln pro platformy ve velkých 
výškách A 370

Realistická simulace otěrové tribologie u kolenních kloubních náhrad lidských kloubů A 400

Výzkum efektivnosti systémů pokročilého plánování (APS) a význam lidského činitele 
v plánování a řízení výroby. A 240
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Program MSM

EUPRO A

Regionální informační centrum při ČVUT A 3 220

Program MOO

Profesionalizace Armády České republiky C

KLIMATIZACE – Výzkum nových systémů klimatizace polních pracovišť a zařízení 
armády C 1 603

Program MZP

Krajina a sídla budoucnosti (TP1/DP3) C

Srážko-odtokové a korytotvorné procesy v povodí toků C 1 408

Program MZP

Životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů C

Využití multispektrálních družicových dat nové generace a laserového skenování pro 
dokumentaci analýzy jevů v životním prostředí, starých zátěží a jejich vlivu na okolí C 1 322

Program NBU

Problematika výzkumu a vývoje v oblasti kryptografie a kryptoanylýzy C

Zabezpečení USB portu a FireWire v operačních systémech Windows 2000 
a Windows XP C 135

Zrychlení přenosu dat při měření útlumu stínících komor C 1 455

Vývoj nové generace systému pro zónové měření C 486

Vývoj technologie pro měření malých stínících skříní C 488

Program NBU

Výzkum a vývoj pro potřeby státní správy – MMR C

Uplatnění principů udržitelného rozvoje v územním plánování C 650

b) Výzkumné záměry (MŠMT)

Název grantů, výzkumných projektů nebo dalších tvůrčích aktivit Zdroj Finanční podpora
(v tis. Kč)

Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí C 20 026

Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními 
změnami C 18 727

Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství C 22 998

Udržitelná výstavba C 14 966

Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků 
a území (Návrh na pokračování VZ MSM 210000006) C 9 260

Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách C 9 491

Technika životního prostředí C 14 114

Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II C 43 993

Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií C 25 864

Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat C 24 469

Rozvoj, spolehlivost a bezpečnost elektroenergetických systémů C 21 472

Bezpečnost jaderných zařízení C 17 907

Diagnostika materiálů C 18 362

Laserové systémy, záření a moderní optické aplikace C 17 807

Fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta C 9 975
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c) Projekty, kde je ČVUT příjemcem, ale není jediným příjemcem (konsorcionální projekty koordinované příjemcem 
mimo ČVUT)

Název grantů, výzkumných projektů nebo dalších tvůrčích aktivit Zdroj Finanční podpora
(v tis. Kč)

Program AVO

Informační společnost (Národní program výzkumu) C

Metody umělé inteligence v diagnostice z medicínských obrazů C 1 311

Inteligentní metody pro vyhodnocování dlouhodobých EEG záznamů C 1 374

Relační strojové učení pro průzkum biomedicínských dat C 1 270

Znalostní podpora diagnostiky a predikce v kardiologii C 3 253

Znalostní báze pro vyhledávání a rozvoj synergických podnikatelských seskupení C 2 556

Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní 
přístupové sítě C 2 362

Optická 3D-DVD paměťová média na bázi nových fotochromatických polymerů C 3 733

Participace na vývoji evropské standardizace vestavného software pro automobilový 
průmysl C 4 989

Simulace mezní vrstvy atmosféry nad složitým povrchem a vizualizace výsledků C 630

Výzkum, testování, implementace a aplikace paralelních postupů pro modelování 
úloh mechaniky kontinua. Vytvoření elektronického výukového nástroje C 829

Spolehlivostní analýza geotechnických konstrukcí pomocí MKP C 1 169

Program MDO

Bezpečná ekonomická doprava (Národní program výzkumu) C

Ekonomické, ekologické a bezpečnostní řešení elektronického mýtného C 2 350

Těžký logistický most dle požadavků ČSN a STANAG NATO C 1 787

Stanovení převodního vztahu pro parametry odolnosti stanovené zkouškami 
mrazuvzdornosti betonu a zkouškami odolnosti betonu vůči působení mrazu a CHRL 
podle metod uvedených v ČSN a EN

C 1 025

Program MZE

Využití přírodních zdrojů (Národní program výzkumu) C

Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci C 1 000

Program AVO

Podpora projektů cíleného výzkumu (Národní program výzkumu) C

Vývoj stavebních prvků, využívající skleněné optické rastry vyráběné metodou 
kontinuálního lití C 1 435

Redundantní kalibrační stroj pro 6 stupňů volnosti C 1 643

Optické mapování mozkové činnosti C 2 472

Technické možnosti podpory půdotvorné činnosti půdních organismů na územích 
poškozených těžbou uhlí C 912

Program MZE

Krajina a sídla budoucnosti – 4 (Národní program výzkumu) C

Obnova mimoprodukčních funkcí zemědělské krajiny v procesu komplexních 
pozemkových úprav C 910

Program MSM

Zdravý a kvalitní život C

Nepotravinářské využití biomasy v energetice C 98
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Program MSM

Informační technologie pro znalostní společnost C

Prostředí pro distanční vzdělávání a on-line multimediální výuku C 2239

Program AVO

Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu 
rozvíjeného v současné době v AV ČR C

Magnetismus a přechod izolátor – kov v Co3+/Co4+ perovskitech C 1 203

Matematické modelování pohybu těles v newtonovských a nenewtonovských 
tekutinách a s tím související matematické problémy C 518

Regularita a další kvalitativní vlastnosti řešení Navierových-Stokesových 
a příbuzných rovnic, vznik turbulence C 217

Vliv turbulence v okrajovém plazmatu tokamaku na transport částic C 624

Experimentální a teoretické studium optimalizace generace ozónu a účinnosti 
de-NOx procesů v nerovnovážných výbojích za atmosférického tlaku C 565

Vliv turbulentních a sonárních oscilací na hydrodynamiku částice C 665

Zpřesnění lomové predikce tenkostěnných válcových skořepin poškozených korozí 
pod napětím C 614

Teplotní řízení úplavu za špatně obtékaným tělesem C 699

Matematické modelování kmitů lidských hlasivek C 491

Stavy napětí a deformace v konstrukcích a konstrukčních prvcích užitím sdruženého 
modelování C 621

Dynamika molekul a iontů v komplexních molekulových systémech C 447

Hypertermie a protinádorová imunomodulace: morfofunkční studie mikroprostředí 
u experimentálního melanomu C 698

Program AVO

Nanotechnologie pro společnost C

Struktury pro spintroniku a kvantové jevy v nanoelektronice vytvořené elektronovou 
litografií C 13 903

Výzkum rozhraní kovových nanočástic s InP pro monitoring nežádoucích látek, plynů 
a záření v životním prostředí C 1 404

Program MSM

Centra základního výzkumu C

Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku C 4 098

Centrum počítačové grafiky C 2 650

Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením C 9 499

Centrum Jindřicha Nečase pro matematické modelování C 2 080

Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou spektroskopii C 1 313

Recentní dynamika Země C 626

Centrum částicové fyziky C 1 280

Centrum laserového plazmatu C 5 152

Program MMR

Výzkum pro potřeby regionů C

Revitalizace deprimujících zón pro veřejnou správu C 2 009
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2.10.2 Projekty zahraničních programů s přímou podporou ze zahraničí

Název grantů, výzkumných projektů nebo dalších tvůrčích aktivit Zdroj Finanční podpora
(v tis. Kč)

Rámcové programy Evropské unie A

QUELE – Quantum Computing with Trapped Electrons A 139

COVERS A 129

Vliv teploty na porušenou zónu přírodní bariéry na bázi jílů v okolí uloženého 
radioaktivního odpadu A 1 422

Lepší bydlení pro Evropu: provozování a komunikace v budovách A 33

PolyApply – aplikace polymerové elektroniky – RFID A 98

Kognitivní systém využívající učení pomocí precepce-akce A 1 187

ARTIST2: Návrh vestavěných systémů A 1 239

Přírodou inspirované inteligentní informační systémy A 165

Identifikace neobvyklých jevů ve videu a zvuku A 3 059

Znalostní E-služby domácí pece pro „stárnoucí“ evropskou populaci A 5 233

Nástroje sémantického virtuálního inženýrství pro návrh výrobku A 2 088

Podpora automatizace kooperujících podniků využívající SLA a inteligentní 
dynamické agenty A 2 770

FIREWORKS: Flexibilní bezdrátové reléové sítě založené na OFDM A 1 090

Enhanced Learning Unlimited (ELU) A 1 583

Výzkum využití nového přístupu V-Model XT ke zdokonalení procesů v českých IT 
projektech vývoje spolehlivých systémů A 5 318

Anténní centrum „Of Excellence“ ACE A 498

FRESCOR: Prostředí pro vnořené systémy reálného času využívající kontrakty A 3 009

I2HOME: Intuitivní interakce člověka s domácími zařízeními využívající průmyslové 
standardy A 3 342

KONTRAKT: Systémy pro síťové e-business aplikace A 3 063

Nový integrovaný systém spalování pro motory osobních automobilů A 517

SENPIMAG: Nová technologie pro ultracitlivé spolehlivé integrované magnetické 
senzory a nová éra v magnetické detekci A 259

EUROPART: Evropský program výzkumu v oblasti separace minor. aktinoidů 
a některých štěpných produktů z vysokoaktivních odpadů vznikajících 
při přepracování jaderného paliva

A 1 204

Moderní výroba průmyslových bioproduktů pomocí aktivovaného fermentačního
procesu A 580

ECOLEAD: Iniciativa na podporu sítí Evropských spolupracujících organizací A 1 347

I*PROMS: Inovační výrobní zařízení a systémy A 352

Integrované velké infrastruktury pro astročásticovou vědu A 208

Přípravný vývoj uživatelského přijímače systému Galileo A 1 856

Znalostní výrobní systém pro zlepšení kvality života A 1 654

ALIPRO (SSA) A 98

Ekologické motory pro nákladní automobily A 1 248

Simultánní pětiosé vysoce přesné tvrdé obrábění A 3 311

eTraning pro interpretaci obrazů urbanistických scén A 5 634

Koordinace výzkumu, vyhodnocení technologií a rozmístění lokalit využívajících vodík A 737

Moderní solární vytápění a chlazení budov A 1 385

Palubní technické prostředky pro potlačení stresových vlivů v letecké dopravě A 1 336

Průzkum potřeb standardizace ve vztahu k výzkumu a vývoji v oblasti nanotechnologií A 84

COGAIN: Komunikace zprostředkovaná pohledem A 1 196

Rozšířená realita ve školním prostředí (ARiSE) A 5 496

Širokooborové vzdělávání ve výzkumu v oblasti lékařského inženýrství A 1 197
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ENFUGEN: Rozšířování palivových článků a kooperace při výzkumu vodíkových 
technologií A 304

Strategie pro regionální polycentrický urbánní systém v ekonomické integrační zóně 
středovýchodní Evropy A 192

Porozumění interakcím v systému řeka-sediment-půda-podzemní voda pro podporu 
řízení říčních povodí (AQUATERRA) A 1 276

Analýza povodňových rizik a metodika řízení A 1 168

Prevence poškození stavebních objektů patřících ke kulturnímu dědictví solemi na 
základě použití inhibitoru krystalizace A 416

Vývoj metodologie pro značení budov z hlediska environmentálních, sociálních 
a ekonomických aspektů A 334

ICE: Ideální prostředí v kabině A 2 455

Ženy ve stavebním výzkumu A 1 706

Základní porozumění cementovým materiálům s cílem zlepšit jejich chemické 
a fyzikální vlastnosti a estetické funkce A 3 528

Pokročilé a nové simulační metody ve vědecké analýze, experimentální verifikaci 
a vývoji metod pro průmyslové použití ve vibroakustice vozidel A 1 962

IST Prize A 139

Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu A 47

Pasivní bezpečnost A 53

EURNEX – Evropská síť Excellence A 558

Výpočetní a rozpoznávací vidící systémy A 1 927

SIM – Bezpečnost v dopravě A 148

Vědecké programy (IAEA Vídeň) A

RTD software – 4. generace A 44

Aplikace tomografie v systémech tuhá látka-kapalina A 44

Minimalizace laserového imprintu metodou prepulsu A 56

Separace radionuklidů z komplexních odpadů A 116

Vliv pobřežních rašelinišť na hydrologický cyklus horského povodí A 56

Výzkum geotechnických vlastností českých bobtnavých jílů A 89

Ostatní vědecké zahraniční programy a projekty, mnohostranné, bilaterální 
i přímé vědecké spolupráce A

Rychlé ionty v relativistickém režimu interakce ultrakrátkých ultraintenzivních 
laserových impulsů s plazmatem A 17

Posílení sítě privátního sektoru pro zdravotně technickou strukturu jihovýchodní Asie A 142

Principy rozpoznávání založené na nepodobnosti signálů, symbolických sekvencí 
a obrazů A 102

Počítačové vidění a vývoj strojů, které vidí A 181

CASTLE – Klastry v technologických aplikacích vzdušné a satelitní navigace spojené 
s podnikatelskými inovacemi A 11

FLAMIS: Hodnocení účinků povodní a protipovodňová opatření na řece Lužnici 
v jižních Čechách A 510

Srážkoodtokové vztahy v krajině – strukturovaný přístup A 1 029

Jaderný výzkum a bezpečnost v Evropě A 183

Meta-uvažování pro modelování a simulaci v multi-agentních systémech II A 1 542

Modelování kognitivních/reflektivních agentů II A 1 599

Air Force – Kompatibilita A 547

Distribuované plánování a koordinace týmových aktivit A 550

Pozn.: Tab. 2.10.2 je neúplná, neboť nebyly k dispozici úplné finanční údaje.
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Tab. 2.10.3  Udělené patenty a zapsané užitné vzory v roce 2006

Název 

Mikropásková flíčková anténa a jednobodové napájení pro tento zářič
Č. patentu 296985

Zapojení vysokofrekvenčního senzoru pro detekci komunikačních prostředků pracujících se signály BPSK WCDMA
Č. patentu 297480

Vlnovodová T odbočnice
Č. patentu 296719

Způsob a systém pro měření tvaru kloubní dráhy, zejména dolní čelisti
Č. patentu 296088

Dokument se selektivním krytím tištěné informace a způsob vytvoření tohoto krytí
Č. patentu 296111

Zařízení pro sledování stavu a změn materiálu, zejména kosti
Č. patentu 296844

Proporcionální snímač napětí, zejména v kosti
Č. patentu 296843

Teleskopický systém
Č. patentu 296190

Zařízení pro měření blikavého šumu
Užitný vzor č.16481

Zařízení pro kontinuální měření kmitů strunových tenzometrických snímačů s dvouvodičovým připojením
Užitný vzor č.16806

Zařízení pro měření vlastního šumu generátorů
Užitný vzor č.16123

Reflexní atenuátor s nastavitelným útlumem
Užitný vzor č.16386

Vícepásmová flíčková anténa
Užitný vzor č.16387

Dvounápravový otočný trakční podvozek částečně nízkopodlažního kolejového vozidla
Užitný vzor č.16360

Čidlo pro měření podpovrchových teplot statických a/nebo pohyblivých částí strojních zařízení
Užitný vzor č.16378

Zařízení pro zlepšení vlastností regulace pohonu pohybových strojů os strojů, zejména obráběcích
Užitný vzor č.16962

Přípravek pro kombinované namáhání zkušebních vzorků, zejména krutem a ohybem
Užitný vzor č.16107

Systém pro měření biologických a technických veličin v prostředí silného a proměnlivého elektromagnetického pole
Užitný vzor č.17088

2.11 INFRASTRUKTURA ČVUT – MATERIÁLNÍ, TECHNICKÉ 
A INFORMAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Oblast informační infrastruktury je na celoškolské úrovni zajišťována Výpočetním a informačním centrem (VIC). 
VIC 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. VIC je současně cent-
rálním pracovištěm pro knihovny ČVUT a oblast odborných informací. Mimo uvedené činnosti se podílí na řadě dalších 
významných aktivit školy. 

Základem technické infrastruktury školy je počítačová síť. Centrální uzly sítě jsou umístěny v Dejvicích a na Karlově 
náměstí. Celá síť používá dvojitou hvězdicovou strukturu. Hlavními informačními zdroji jsou servery poskytující služby 
všem studentům a zaměstnancům (provoz informačního systému, servery pro podporu multilicencí, mailové servery, 
různé souborové servery atd.) a rozsáhlé zdroje Internetu. Díky kvalitní síťové infrastruktuře je všem dostupné i super-
počítačové centrum umístěné fyzicky v prostorách VIC, s možností zpracovávat úlohy náročných numerických výpočtů, 
včetně odpovídajících služeb podpory uživatelů. Příkladem rozvoje síťových služeb v roce 2006 je IP telefonie – přenos 
hlasového signálu pomocí počítačové sítě, videokonferenční služby a přenos multimédií.
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V oblasti zkvalitnění služeb počítačové sítě došlo v roce 2006 nejen k jejímu kvantitativnímu nárůstu připojením no-
vých lokalit, ale i ke zvýšení  kvality. Jde hlavně o oblasti spolehlivosti, stability, dostatečné propustnosti a bezpečnosti. 
Na síti ČVUT byla realizována řada nových služeb a došlo k rozšíření přenosu hlasu do dalších lokalit. 

V oblasti náročných numerických výpočtů se podařilo rozšířit výkon superpočítače SGI Atix na 48 výpočetních uzlů. 
Současně byla rozšířena komplexní poradenská a konzultační činnost v problematice paralelního programování a nároč-
ných numerických výpočtů. V roce 2006 se dařilo rozšiřovat celoškolské licence v souladu s potřebami školy. Byla rea-
lizována řada multilicenčních nákupů zaměřených na podporu vědeckotechnických výpočtů – došlo k zajištění poměrně 
finančně náročných multiooborových SW programů využívaných současně na více fakultách .

V oblasti zajištění technologického zázemí pro zhodnocení moderních multimediálních technologií ve výuce byla 
realizována modernizace učeben a laboratoří včetně inovace jejich síťového připojení. To je důležitý parametr zejména 
při realizaci videokonferenčních přenosů, on-line přenosů a použití multimediálních aplikací v procesu výuky. Vybavení 
poslucháren, laboratoří a studoven na naší škole je průběžně doplňováno a inovováno tak, aby odpovídalo požadavkům 
všech účastníků výukového procesu na očekávaný standard. Učebny byly podle plánu vybavovány výkonnými multi-
mediálními pracovními stanicemi, přičemž byla maximálně podpořena i integrace moderních technických prostředků 
pro snímání obrazu (vizualizéry a kamery) a jeho velkoplošnou projekci (datové a videoprojektory) určených pro další 
kvalitativní zlepšení výuky. V některých modernizovaných učebnách je kompletní podpora videokonferenčních přenosů 
a záznamů přednášek.

ČVUT se aktivně podílí na řešení programu CESNET2, který je nosným projektem rychlé sítě propojení nekomerčních 
subjektů v České republice. Zajišťuje meziměstskou a zahraniční konektivitu a v současné době je síť CESNET2 připo-
jena do evropské páteřní vysokorychlostní sítě GÉANT rychlostí 2,5 Gb/s. Pracovníci ČVUT pracují v technických ko-
misích zájmového sdružení právnických osob CESNET a spolupodílejí se tak na řešení konkrétních problémů budování 
nových forem spojení, implementaci nových aplikací i tvorbě koncepce. 

Sdružení CESNET se zapojilo v rámci šestého rámcového programu EU do projektu EGEE (Enabling Grids for 
E-science and Industry in Europe). Výsledkem tohoto projektu má být funkční celoevropská broadová infrastruktura 
umožňující využívání výpočetních zdrojů v evropském měřítku. Grid bude postaven na výzkumné síti GÉANT. ČVUT 
se aktivně zabývalo možnostmi zapojení do této nově budované struktury. Současně spolupracovalo ve svém rámci s širo-
kou komunitou odborníků a položilo tak základy e-science na celé univerzitě. Oblasti využití a možného dalšího připojení 
do Gridu je v oblasti technických a materiálových simulací, v oblasti digitálního zpracování videa, počítačové grafiky 
a v oblasti výpočtů jaderné energetiky.

V oblasti knihovnicko-informačního zajištění vzdělávacího a výzkumného procesu školy má stále rostoucí význam 
dostupnost elektronických informačních zdrojů. Pracovníci a studenti školy měli v roce 2006 zajištěn přístup k doku-
mentografickým databázím Compendex, Iconda, Inspec a databázové kolekci Materials Science with Metadex v rámci 
projektu MŠMT 1N Zajištění klíčových informačních zdrojů a služeb pro technické obory, jehož nositelem je ČVUT 
a účastníky MU, TUL, UPa, UTB, VUT, VŠB-TUO, VŠCHT a ZČU. Spoluúčastí v dalších projektech 1N byly zpřístup-
ňovány digitální knihovny IEEE Computer Society Digital Library, The ACM Digital Library, kolekce Lecture Notes in 
Computer Science a elektronické verze vybraných časopisů vydavatelství Elsevier, Springer a Wiley. Dále pokračoval 
přístup k produktům ISI Web of Knowledge (Web of Science a Journal of Citation Reports) a k Databázi EBSCO (dopl-
ňující zdroj pro humanitní a společenské obory). V nabídce zůstala v roce 2006 také databáze MathSci (matematické refe-
rátové časopisy), Elsevier. Všechny komerční elektronické informační zdroje byly zpřístupňovány na základě autorizace 
prostřednictvím tzv. Brány EIZ. Tento způsob umožnil uživatelům i vzdálený přístup mimo jejich domovskou síť. 

V průběhu roku byla nabídka informačních zdrojů krátkodobě doplňována zkušebními přístupy k řadě komerčních 
produktů, z nichž nejvýznamnější byl produkt vydavatele Elsevier Scopus, nabízený jako konsorciální licence pro ČR 
již od konce r. 2005. Abstraktová, citační a referenční databáze Scopus byla přístupná několik měsíců bezplatně, což 
umožnilo posoudit vhodnost tohoto zdroje pro ČVUT z hlediska jeho srovnání s obdobným produktem Web of Science 
a z hlediska ekonomických možností školy. Stejně jako většina českých vysokých škol se ČVUT nepřipojilo k účasti 
v konsorciu Scopus. Pořízení finančně náročného produktu musí být připraveno v souladu se strategií dostupnosti elektro-
nických informačních zdrojů na ČVUT, která bude zpracována v roce 2007. Dobré zkušenosti byly získány s využíváním 
elektronických knih, konkrétně s kolekcí z oblasti informačních technologií Safari Tech Books OnLine. Zvýšil se počet 
jejich uživatelů, kteří ocenili i rostoucí objem zpřístupňovaných knih, kterých bylo v roce 2006 celkem 6 326 titulů (v ro-
ce 2005 to bylo pouze 3 250 titulů). Lze očekávat, že zájem o elektronické knihy poroste, stejně jako zájem o nadstavbové 
služby, které práci s elektronickými informačními zdroji usnadní. 

Rozvoj informační infrastruktury probíhá v souladu s dlouhodobým záměrem školy a rozvojem informačních tech-
nologií. Klade maximální důraz na dostupnost informací, modernizaci vybavení a využívání dostupných informačních 
technologií.
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Tab. 2.11.1  Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby

Přírůstek knihovního fondu za rok 11 802

Knihovní fond celkem 515 922

Počet odebíraných titulů periodik
fyzicky
elektronicky (odhad)4)

748
23

726

Otevírací doba za týden1) (fyzicky) 50

Počet absenčních výpůjček2) 88 520

Počet uživatelů3) 26 012

Počet studijních míst 519

Počet svazků umístěných ve volném výběru 81 267

1) Rozumí se počet otevíracích hodin týdně toho provozu vysokoškolské knihovny, který má nejdelší otevírací dobu. Otevírací 
doby jednotlivých provozů se nesčítají! 

 Termínem „fyzicky“ se rozumí osobní návštěva knihovny, nikoli elektronická komunikace.

2) Včetně prolongace.

3) Uvádějí se zaregistrovaní uživatelé k 31.12. 2006, tj fyzické nebo právnické osoby zaregistrované v knihovně, které jsou opráv-
něné půjčovat si dokumenty z jejího fondu (domů nebo prezenčně) a které během vykazovaného období byly nově zaregistro-
vány nebo jejich registrace byla obnovena.

4) Uvádějí se pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává darem, výměnou) v papírové nebo elektronické 
verzi; nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny přístup v rámci konsorcií na plnotextové zdroje.

2.12 INFRASTRUKTURA VÝZKUMU A VÝVOJE NA NÁRODNÍ 
I MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Základ vnitřní infrastruktury ČVUT je v podstatě dán jeho organizačním uspořádáním. Rozhodující částí jsou praco-
viště fakult a celoškolských ústavů – katedry, oddělení, výzkumná centra zřízená školou nebo MŠMT ČR a laboratoře se 
svým lidským potenciálem, prostorovým, přístrojovým, materiálním aj.vybavením, které odpovídá zaměření pěstovaných 
vědních oborů. Pro řešení mezioborové problematiky dochází k potřebnému propojení zainteresovaných pracovišť z jed-
notlivých fakult a ústavů. Nejde ale o uzavřený systém. 

Pro řešení rozsáhlejších nebo specifických problémů dochází k propojení s jinými badatelskými a výzkumnými 
institucemi na národní a mezinárodní úrovni. Na národní úrovni jde především o ústavy Akademie věd, vysoké školy 
technického zaměření, ale i Univerzitu Karlovu, Vysokou školu ekonomickou, Vysokou školu chemicko-technologickou 
a dále firmy jako je SKANSKA CZ, a. s. a Metrostav, a. s. (nové technologie ve stavebnictví, nízkoenergetické stavební 
konstrukce), AutoŠkoda Mladá Boleslav, a. s. (bezpečnostní problematika automobilů, snižování škodlivých emisí spalo-
vacích motorů), Siemens ČR, IBM ČR (nové směry IT, elektroniky a elektrotechniky) aj.

V mezinárodním měřítku je významné propojení a spolupráce s CERN v jaderné a částicové fyzice, ve výpočtech 
a simulaci s Porsche Engineering Group v automobilové technice, s Rail Research Network of Excellence (EURNEX 
– součásti 6. RP EU) v dopravní technice aj.

Specifickou formou propojení jsou sítě excelence a vytváření velmi početných týmů pro řešení vědeckých projektů 
v rámcových programech Evropské unie. Infrastrukturu na mezinárodní úrovni rozvíjejí také bohaté kontakty a spoluprá-
ce se zahraničními vysokými školami v Evropě, Americe a Asii. 

Ještě pokud se jedná o infrastrukturu školy, její součástí je odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost rektorátu, který 
poskytuje též poradenství a konzultace pro účast ve vědeckovýzkumných programech, zajišťuje monitoring nově předklá-
daných projektů a zaznamenává jejich úspěšnost, obstarává potřebné celoškolské dokumenty pro navrhovatele a řešitele 
projektů, výzkumných záměrů a ostatních tvůrčích aktivit. Úzce spolupracuje s odděleními fakult a celoškolských ústavů. 
Na dotváření vnitřní infrastruktury se významnou měrou podílí i Výpočetní a informační centrum (VIC) a Technologické 
a inovační centrum (TIC), do kterého spadá Patentové středisko (PS).
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3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA
3.1 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ

V roce 2006 bylo na ČVUT zavedeno několik nových stipendií sociálního charakteru, zejména stipendium ubytovací 
(zhruba 65 mil. Kč) a stipendium sociální (5 mil.). První výplata ubytovacího stipendia proběhla 15. ledna 2006. Pravidla 
byla v průběhu roku mírně upravena tak, aby reflektovala podmínky přidělování dotace MŠMT a zároveň byla užitečná 
potřebným studentům. Byl také vyvinut systém řešení odvolání. Sociální stipendium bylo nově zavedeno v první polo-
vině roku 2006 a ČVUT bylo jednou z prvních univerzit, která tato nová stipendia začala přiznávat. Lze konstatovat, že 
o sociální stipendia byl zhruba 2/3 zájem oproti původním propočtům, řádově jde o stovky studentů ČVUT, kteří splňují 
podmínky pro jeho udělení. Zavádění tohoto stipendia bylo velmi náročné vzhledem k nekoordinaci termínů mezi resorty 
školství a práce a sociálních věcí. V roce 2006 byl projednán a schválen nový Stipendijní řád ČVUT, který zavedl také 
řadu změn v prospěchových a dalších stipendiích.

V ubytovacích službách pro studenty byl modifikován Scénář ubytování a zjednodušena procedura nástupů na kolej. 
Všechny nedojezdy byly takto vyřešeny v polovině listopadu. Cena kolejného musela být zvýšena o 5 % v souvislosti 
s nárůstem nákladů a byly srovnány ceny zaměstnaneckého ubytování v případech, kdy tento typ ubytování byl účtován 
levněji než studentům. Koncem roku 2006 byla zahájena další etapa rekonstrukce koleje Orlík. V rámci optimalizace 
stravování studentů byla zahájena rekonstrukce menzy Studentský dům a bylo rozhodnuto, že po dokončení rekonstrukce 
bude trvale uzavřena Technická menza v ulici Jugoslávských partyzánů.

V oblasti sociálních záležitostí zaměstnanců došlo k významné změně zřízením Sociálního fondu ČVUT, do něhož 
ČVUT vkládá 1 % mezd. Z fondu nebylo v roce 2006 čerpáno, naplněn bude v roce 2007.

3.2 ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY UCHAZEČŮ/STUDENTŮ NA VYSOKÝCH 
ŠKOLÁCH

Na katedře matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze bylo v roce 1992 otevřeno centrum 
TEREZA pro podporu vysokoškolského studia zrakově postižených. Centrum zajišťuje širokou škálu různých aktivit, 
které pomáhají studentům všech pražských vysokých škol, ale i dalším zrakově postiženým. Jedná se zejména o poskyto-
vání kurzů celoživotního vzdělávání seznamujících zrakově postižené se základy i pokročilejšími partiemi práce se stan-
dardní, ale i speciální počítačovou technikou, určenou pro nevidomé a slabozraké. Další důležitou aktivitou je digitalizace 
studijních textů pro studenty se zrakovým postižením. Digitalizace textů umožňuje zrakově postiženým přístup k mate-
riálům jak ve formě výtisků ve slepeckém písmu, tak pro další použití v počítači. Do centra dochází 63 registrovaných 
klientů. Studovna centra TEREZA poskytuje zázemí všem vysokoškolským studentům se zrakovým handicapem.

V lednu 2006 bylo otevřeno Centrum informačních a poradenských služeb v nově zrekonstruovaných prostorách ve 
Studentském domě v areálu ČVUT. V centru jsou realizovány informačně-poradenské služby, besedy, semináře pro stu-
denty. Jsou poskytovány také informace zájemcům o studium. V rámci Centra informačních a poradenských služeb fun-
guje sociální, právní, duchovní a psychologická poradna, která je otevřena všem studentům i zaměstnancům, s důrazem 
na znevýhodněné studenty. Zvyšující se zájem o služby centra vyžaduje rozšíření a zkvalitnění práce centra, a to zejména 
v oblasti zkvalitnění toku informací mezi centrem a jednotlivými fakultami a vysokoškolskými ústavy.

ČVUT v Praze podporuje studium zdravotně postižených studentů. Na všech fakultách je zajištěn bezbariérový přístup 
s výjimkou pracoviště Fakulty dopravní v Konviktské ulici v Praze 1. V roce 2006 byly předloženy dva úspěšné rozvo-
jové projekty MŠMT, zaměřené jednak na integraci handicapovaných studentů a poradenství pro ně a jednak na rozvoj 
Centra informačních a poradenských služeb s důrazem na sociálně znevýhodněné a/nebo minoritní studenty. Oba progra-
my budou realizovány v roce 2007 (programy 10b a 10c Rozvojové projekty MŠMT).

Studentská unie ČVUT jako největší organizace svého druhu v České republice výrazně spolupracuje se školou a při-
spěla k podpoře minoritních studentů mj. založením klubu Galibi.

3.3 MIMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI

ČVUT ve spolupráci s partnery vyvinulo systém vyhledávání a podpory mimořádně nadaných studentů v jednotlivých 
oblastech. V průběhu roku pokračovalo nebo bylo podepsáno několik nových smluv s nadacemi a průmyslovými partne-
ry, kteří těmto studentům poskytují stipendia, náměty na diplomové práce apod. Jedná se například o Nadaci PRECIOSA, 
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s níž byla v roce 2006 obnovena smlouva o poskytování stipendií pro nadané studenty a cen za vynikající diplomové 
práce ve výši 200 000 Kč. Nadace PRECIOSA spolupracuje s ČVUT již 11 let. V roce 2006 bylo oceněno deset stu-
dentů za vynikající studijní výsledky a dva studenti za vynikající diplomovou práci. V rámci ceny Siemens byl oceněn 
Ing. Pavel Dvořák, Ph.D., za disertační práci a dva studenti ČVUT získali ocenění za vynikající diplomovou práci. ČVUT 
dlouhodobě spolupracuje také s firmou McKinsey, která každoročně vybere několik nejlepších studentů z řad ČVUT. 
V roce 2006 bylo uděleno celkem osm stipendií pro studenty ČVUT ve výši 1000 Eur pro každého z nich. Další partneři 
spolupracující s ČVUT v této oblasti jsou Škoda, Skanska, ČEZ a další.

Student FEL ČVUT Ing. Štěpán Obdržálek v roce 2006 zvítězil v soutěži o cenu Doctorandus v rámci projektu České 
hlavy za návrh a realizaci postupu, který umožňuje v reálném čase rozpoznávat objekty pomocí tzv. decision-measure-
ment tree. 

V rámci úpravy Stipendijního řádu došlo k úpravě prospěchových stipendií, která umožňuje jednotlivým fakultám lépe 
nastavit podmínky (hranice) udělování prospěchových stipendií vzhledem k náročnosti studia apod. Byl modifikován 
Scénář ubytování na kolejích, který zvýhodňuje ubytování vynikajících studentů. Mimořádně nadaní studenti s nejlepším 
prospěchem s váženým průměrem od 1,0–1,2 jsou zvýhodněni 45 body (z 300), dále je zvýhodnění odstupňováno až do 
prospěchu 1,8–2,0 pro dobré studenty.

Vynikající studenty doktorského studia ČVUT již řadu let podchycuje systémově pomocí Interní grantové soutěže 
ČVUT. V rámci této soutěže studenti doktorského studia podávají své odborné projekty, které potom vyhodnocuje gran-
tová komise a nejlepší z nich doporučí k financování. V roce 2006 byla grantová soutěž vypsána v kategoriích dokto-
randského výzkumu (DP) a prezentační (PR) určenou pro podporu účasti doktorandů na konferencích. Tato soutěž byla 
podpořena částkou celkem 10 094 845 Kč pro doktorandy v roce 2006. Celkem bylo uděleno 193 projektů, z toho 128 
doktorských a 65 prezentačních. 

Tab. 3.3.1  Přidělené počty grantů a přidělené částky v rámci Interní grantové soutěže v doktorandských kategoriích

DP PR Doktorandi 
CELKEM

21. 4. 2006 21. 4. 2006 26. 6. 2006 CELKEM

FSv 50 11 7 18 68

FS 9 8 3 11 20

FEL 50 12 7 19 69

FJFI 8 7 3 10 18

FA   1 1 1

FD 8  6 6 14

FBMI 0

KÚ 3 3

CRRC 0

128 38 27 65 193

PŘIDĚLENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY v Kč

DP PR Doktorandi 
CELKEM

21. 4. 2006 21. 4. 2006 26. 6. 2006 CELKEM

FSv 2 775 110 365 920 160 840 526 760 3 301 870

FS 587 500 389 600 75 680 465 280 1 052 780

FEL 3 085 510 553 000 291 700 844 700 3 930 210

FJFI 525 300 197 880 102 865 300 745 826 045

FA   32 440 32 440 32 440

FD 482 200  270 300 270 300 752 500

FBMI 0

KÚ 199 000 199 000

CRRC 0

7 654 620 1 506 400 933 825 2 440 225 10 094 845
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3.4 PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE 
3.4.1 SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLEM A INSTITUCEMI

Akademický rok 2006/07 probíhal a dosud ještě probíhá na ČVUT ve znamení Oslav 300 let ČVUT. Z tohoto dů-
vodu byly kontaktovány mnohé instituce a bylo s jejich zástupci jednáno o spolupráci, případně o jejím rozšíření (např. 
Universita v Cambridge, Magistrát hlavního města Prahy, Česká národní banka, Česká komise při UNESCO, Ministerstvo 
informatiky ČR, Český rozhlas, Česká televize, Šachový svaz ČR, společnost Mensa ČR a řada dalších).

Tradičními partnery ČVUT se i v roce 2006 staly firmy:

§ Komerční banka, a. s. (podpora: akce Dejvická 006, studijního pobytu studentů v zahraničí v rámci programu 
ATHENS, Tiskové konference k zahájení Oslav 300 let ČVUT, Slavnostního zahájení akademického roku 2006/07, 
Vánočního koncertu, brožury o oborech na ČVUT).

§ Škoda Holding a. s. (podpora: Oslav 300 let ČVUT, brožury o oborech na ČVUT a spolupráce na základě rámcové 
smlouvy – stipendium Emila Škody, trainee program atd.).

§ Škoda Auto a. s. (podpora stánku ČVUT na veletrhu Gaudeamus 2006).

§ McKinsey & Company, Inc. Prague (Stipendia McKinsey 2006, podpora: Slavnostního zahájení akademického 
roku 2006/07, Koncertu při příležitosti zahájení akademického roku 2006/07, brožury o oborech na ČVUT).   

§ Procter & Gamble – Rakona, s. r. o. (podpora: Oslav 300 let ČVUT, brožury o oborech na ČVUT).

§ Metrostav a. s. (účast na Semináři o studiu a perspektivách absolventů ČVUT na trhu práce, podpora Oslav 300 let 
ČVUT).

§ Coca Cola Beverages Česká republika, spol. s r. o. (podpora stánku ČVUT na veletrhu Gaudeamus 2006).

§ Honeywell, spol. s r. o. (účast na Semináři o studiu a perspektivách absolventů ČVUT na trhu práce, podpora brožury 
o oborech na ČVUT, návštěva profesora Horsta L. Störmera, nositele Nobelovy ceny za fyziku z r. 1998 na ČVUT). 

§ IBM Česká republika, spol. s r. o., Eurotel, spol. s r. o. (podpora brožury o oborech na ČVUT).

Novými partnery ČVUT se prostřednictvím Oslav 300 let staly firmy: 

§ Accenture Central Europe B.V. – nejvýznamnějším partnerem v roce 2006. Podpořila finančně jako generální part-
ner Oslavy 300 let ČVUT a jako hlavní partner akci Dejvická 006.   

§ Pragoimex, a. s. (podpora: pedagogické činnosti, Oslav 300 let ČVUT).

§ Česká pojišťovna a. s. (podpora: stánku ČVUT na veletrhu Gaudeamus 2006, Oslav 300 let ČVUT, pedagogické 
činnosti).

§ GTS International spol. s r. o. (podpora: akce Dejvická 006, stánku ČVUT na veletrhu Gaudeamus 2006, Oslav 300 
let ČVUT, pedagogické činnosti).

§ RWE Transgas, a. s. (podpora: Oslav 300 let ČVUT, pedagogické činnosti).

§ Profinit, s. r. o. (konzultace studentských prací s odborníky, podpora knihoven ČVUT).

§ SMP CZ, a. s., ČEZ, a. s., UniControls a. s., Odkolek a. s. (podpora Oslav 300 let ČVUT).

§ SCANIA CZECH REPULIC, s.r.o., Pragoprojekt, a. s. (podpora akce Dejvická 006).

§ ABB, s. r. o. (podpora: Oslav 300 let ČVUT, brožury o oborech na ČVUT).

§ Ing. Eva Mocová Bohemia Institut (podpora: stánku ČVUT na veletrhu Gaudeamus 2006, brožury o oborech na 
ČVUT).

§ Strabag, a. s., Robert Bosch spol. s. r. o. (podpora brožury o oborech na ČVUT).

Rámcové smlouvy o spolupráci byly podepsány s těmito firmami:

Škoda Auto a. s.
Česká pojišťovna a. s.
Komerční banka, a. s.
GTS international spol. s r. o.
RWE Transgas, a. s.
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S většinou těchto firem probíhá spolupráce při zadávání bakalářských, diplomových a doktorandských prací a tyto 
firmy se také stávají zaměstnavateli absolventů ČVUT.

V roce 2006 nabídla ČVUT agentura CzechInvest prostor na svých webových stránkách pro zveřejnění Případové 
studie ČVUT. Přípravy pro vytvoření studie započaly v červenci 2006, ke konci roku 2006 byl materiál upravován, aby 
mohl být v 2. čtvrtletí roku 2007 zveřejněn.  

V rámci spolupráce s průmyslem byl zorganizován i Seminář o studiu a perspektivách absolventů ČVUT na trhu 
práce, který se konal 24. 10. 2006 v Kongresovém sále Masarykovy koleje ČVUT. Seminář byl určen pro ředitele, vý-
chovné poradce a studenty středních škol – účast převážně studentů. Na programu byly informace o ČVUT (prorektor pro 
vnější vztahy, pedagogičtí proděkani fakult, za Studentskou unii specialista PR, zástupce SÚZ), možnosti uplatnění ab-
solventů ČVUT v několika podnicích (účast zástupců-absolventů ČVUT, společností Komerční banka, T-Mobile, ABB, 
Česká pojišťovna, Metrostav, Honeywell), živá diskuse. Semináře se zúčastnilo 200 studentů a 35 výchovných poradců 
z 35 středních škol. 

V lednu 2006 zahájilo svou činnost Kariérní centrum ČVUT (KC). Jeho hlavním cílem bylo pomoci při startu do 
profesní kariéry studentům a mladým absolventům ČVUT. Během roku 2006 organizačně zajistilo KC po konzultacích 
se studentskými organizacemi ČVUT 24 workshopů, seminářů a prezentací firem zaměřených především na zvládnutí 
osobních prezentací studentů a přípravu k personálním pohovorům při nástupu do firmy, návody a konkrétní práce na CV 
materiálech studentů. Seminářů se v průměru účastnilo 15 studentů. Čtyři semináře se uskutečnily pouze v anglickém 
jazyce ve spolupráci s jazykovými katedrami fakult elektrotechnické, strojní a dopravní. Na seminářích spolupracovali 
především odborníci z renomovaných  firem (např. McKinsey, Hays, Siemens, Profinit a další). Čtyři celodenní semináře 
měly za cíl připravit tzv. ambasadory ČVUT (tj. zástupce studentských organizací a klubů) k práci v oblasti PR, k popu-
larizaci a prosazování jejich organizací na veřejnosti.

Existenci Kariérního centra ČVUT se podařilo v průběhu roku prosadit do povědomí českého průmyslu. Navázalo kon-
takty se sedmi desítkami firem v ČR. S řadou z nich se rozvíjí systematičtější spolupráce (Siemens, McKinsey, Profinit, 
Hays a další). Prostřednictvím firem nabídlo KC studentům a absolventům ČVUT více než 100 pracovních příležitostí. 
V posledním čtvrtletí roku 2006 významně vzrostl počet zahraničních firem z EU, které kontaktovaly Kariérní centrum 
(Velká Británie, Španělsko, Francie, Polsko). Narůstá počet firem, které se studentům prezentovaly v KC (ukázková 
pomoc studentům k přípravě na vstupní personální pohovory, orientace v CV). Marketinková činnost KC začala přinášet 
i finanční prostředky. Firmy si platí za pronájem multifunkčního centra v Centru informačních a poradenských služeb 
(CIPS). KC iniciovalo uzavření několika smluv o spolupráci mezi firmami a ČVUT.

Existenci a výsledky práce CIPS a Kariérního centra významně ocenila také 16členná delegace EU, která v tomto za-
řízení ČVUT strávila v listopadu 2006 jedno dopoledne. Po ukončení pětidenního konzultačního pobytu v ČR zhodnotila 
své poznatky v tomto zařízení ČVUT jako nejefektivnější z akcí na území České republiky, které se zúčastnila. 

3.4.2 SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHY 6

Ve spolupráci Městské části Praha 6 a ČVUT vznikla myšlenka uspořádat akci se souhrnným názvem Dejvická 006, 
jejíž součástí byla prezentace pojmenovaná DejVíce Technice. Tato akce se konala přímo na Dejvické ulici (Praha 6) ve 
dnech 7. a 8. května 2006. Záštitu nad celou akcí převzal rektor ČVUT, prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. a starosta Pra-
hy 6, Mgr. Tomáš Chalupa.

DejVíce Technice byl zcela unikátní projekt ČVUT, který prezentoval univerzitu co nejširší veřejnosti zábavnou a in-
teraktivní formou. Nejdůležitějším bodem dvoudenního programu byla prezentace jednotlivých fakult, probíhající ve vel-
koplošných stanech a vystoupení na hlavním pódiu. Neméně důležitý byl doprovodný program, který probíhal paralelně 
s celou akcí a poskytl možnost strávit příjemné dny všem věkovým skupinám (doprovodným programem byly nepřeberné 
sportovní akce a soutěže, převážně zábavného charakteru).

Cílovou skupinou byla široká veřejnost, zejména rodiny s dětmi a obyvatelé celé Prahy. Velice podstatná byla také 
skupina středoškoláků. Ti byli osloveni prostřednictvím výchovných poradců na 1300 středních školách České republiky. 
Každý výchovný poradce obdržel zvací dopis prorektora pro vnější vztahy a plakátek zvoucí k účasti na akci, která měla 
pro středoškolské studenty částečně plnit funkci dne otevřených dveří.   

Součástí DejVíce Technice byla i soutěž pro děti z nižších ročníků základních škol nazvaná Malý inženýr. Děti se do 
soutěže zapojily tak, že si na „studijním oddělení“ vyzvedly „index“, který poté naplňovaly „kredity“. Ty mohly získat 
jedině ve velkoplošných stanech, kde probíhaly prezentace jednotlivých fakult ČVUT. Každý, komu se podařilo index 
zaplnit, získal dětské tričko ČVUT. Soutěž měla 500 účastníků. 
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Základní školy Prahy 6 byly k účasti na DejVíce Technice vyzvány prostřednictvím ředitelů základních škol. Akce 
přilákala na Dejvickou ulici asi 20 000 návštěvníků.

V rámci spolupráce s Prahou 6 se rozvinuly velmi těsné kontakty se základními školami. Na pravidelném setkání ředi-
telů základních škol Prahy 6 byl 4. 5. 2006 představen projekt ČVUT do základních škol. Součástí projektu byly exkurze 
na populární pracoviště jednotlivých fakult ČVUT v Praze, jejichž prostřednictvím se měly seznámit děti ze základních 
škol se současnou úrovní technických věd a disciplín populární a interaktivní formou. Tím jim měla být přiblížena tech-
nika.

Ve spolupráci s jednotlivými katedrami a ústavy všech fakult ČVUT byly realizovány v červnu a v listopadu 2006 dva 
bloky exkurzí. Exkurze proběhly na těchto fakultách: stavební (fotovoltaické panely, hvězdárna, vodohospodářské labo-
ratoře, laboratoř katedry ocelových a betonových konstrukcí, modely domů), strojní (Ústav mechaniky tekutin a energe-
tiky, Ústav termodynamiky, Ústav mechaniky), elektrotechnická (ukázky elektrických výbojů, řídící technika, katedra 
kybernetiky, Výzkumné a vývojové centrum Oskar), jaderná a fyzikálně inženýrská (centrum pro slabozraké a nevidomé 
studenty Tereza), dopravní (laboratoř na Crash test, Simulátor Škoda Super), biomedicínského inženýrství (laboratoř 
optiky, magnetická rezonance drobných předmětů). Pro děti byla také připravena slosovatelná anketa Co víš o ČVUT? 
o maskota ČVUT a o další zajímavé ceny, tiskový materiál pro základní školy, puzzle pro základní školy a dětské tričko 
ČVUT. Výsledky sudoku umístěného v tiskovém materiálu pro základní školy jsou umístěny na webu ČVUT v sekci 
Zájemci o studium. 

Exkurzí se zúčastnilo celkem 250 dětí ze základních škol Hanspaulka, Marjánka, Petřiny sever, Petřiny jih, Na 
Dlouhém lánu, Dědina, Interbrigády. Rozsah nabízených exkurzí se pohyboval v rozmezí 1,5–2 hodiny. 

3.4.3 SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI, CASPRIO, EUPRIO

Pracovníci vnějších vztahů navštívili v r. 2006:

§ Institute of Technology v irském Corku ve dnech 9.–10. 8. 2006. Výstupem návštěvy bylo navázání kontaktu s míst-
ním oddělením pro vztahy s průmyslem, Kariérním centrem a Alumni.

§ Konferenci Euprio 2006 na téma Comunications in a changing Europe – the implications for higher education public 
relations ve dnech 24.–27. 8. 2006 ve Vilnjusu (setkání zástupců vysokých škol z celé Evropy týkající se public rela-
tions).

§ Seminář Casprio 2006 ve dnech 13.–15. 9. 2006 na Univerzitě Palackého v Olomouci (setkání zástupců vysokých 
škol z celé České republiky týkající se public relations).

§ Technische Universität München dne 23. 11. 2006. Výstupem návštěvy bylo navázání kontaktu s místním odděle-
ním pro vztahy s průmyslem a Alumni.

Ve spolupráci s Vysokých učením technickým v Brně a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava 
byl v roce 2006 realizován meziuniverzitní rozvojový projekt Příprava absolventa na vstup do zaměstnání I.

3.4.4 SPOLUPRÁCE 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 výsledků z praco-
višť a jejich další šíření prostřednictvím médií.

Za rok 2006 bylo zmíněno ČVUT:

§ v 260 zprávách (krom zpráv o škole jako takové šlo o expertní vyjádření odborníků školy, účasti členů ČVUT na 
různých projektech, ocenění prací studentů školy, vizitky kandidátů na politické posty);

§ v 222 Avízech či Denících očekávaných událostí (akce pořádané buď školou samotnou, nebo za její účasti, nebo v je-
jích prostorách, nebo členů ČVUT v diskusních pořadech TV či rozhlasu).

Celkem tedy jde o 482 textových informací. (Zdroj: ČTK)
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Tisková setkání 2006:  

§ Tisková konference na ČVUT k Workshopu 2006 dne 20. 2. 2006.

§ Snídaně s novináři při příležitosti slavnostní inaugurace rektora a děkanů ČVUT dne 7. 3. 2006.

§ Snídaně s novináři při příležitosti zahájení Oslav 300 let ČVUT dne 25. 9. 2006. 

§ Setkání novinářů s profesorem Horstem L. Störmerem, nositelem Nobelovy ceny za fyziku z roku 1998, dne 19. 10. 
2006. 

3.4.5 SPOLUPRÁCE S VELVYSLANECTVÍM FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY 

ČVUT v Praze pořádalo ve spolupráci s Velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR a s podporou EduFrance dne 
9. 11. 2006 v Betlémské kapli pátý ročník veletrhu Studium ve Francii.

Veletrh informoval ve francouzštině o studijních a profesních příležitostech. Své studijní programy představilo 30 
francouzských univerzit a vysokých škol. Po celý den probíhaly přednášky o francouzském univerzitním systému a jeho 
sekcích, o způsobech financování studia a o životě ve Francii. Návštěvníci veletrhu získali dále informace o hlavních 
studijních programech i perspektivách profesního uplatnění (stáže, možnosti získání zaměstnání atd.). Na veletrhu se 
představily i partnerské francouzské podniky působící v České republice.  

3.4.6 SPOLUPRÁCE S MENSOU ČR 

Ve spolupráci s Mensou ČR pořádalo ČVUT dne 4. 10. 2006 v Betlémské kapli v rámci Oslav 300 let akci s názvem 
Den plný her aneb Inteligenční testy společnosti Mensa pro středoškolské studenty. Den plný her byl určen přede-
vším pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol. Na programu byly: testy společnosti Mensa, testy inteligenčních schop-
ností, testy profesní orientace; přednášky odborníků z ČVUT a zástupců z podniků, s nimiž ČVUT spolupracuje (např. 
Škoda Holding, ABB, Accenture, Česká pojišťovna, Hewlett-Packard), a dalších zajímavých osobností (např. Ondřej 
Neff, Vlado Ríša atd.); workshopy na populárně-naučná témata; poradenství psychologů; ukázky hlavolamů a deskových 
her, DDR; prezentace jednotlivých fakult ČVUT včetně ukázky technických přístrojů (na stáncích fakult byly studentům 
poskytnuty informace o možnostech studia na ČVUT v Praze). 

Akce se zúčastnilo celkem 1 500 studentů středních škol z celé ČR. 

3.4.7 SPOLUPRÁCE S ASOCIACÍ MALÝCH DEBRUJÁRŮ ČR 

ČVUT v Praze se aktivně zúčastnilo Mezinárodního festivalu debrujárů ČR, který se konal od 17. do 21. května 
2006 v Praze. Stánek ČVUT přilákal účastníky z řad dětí, ale i rodičů. Na stánku byly připraveny pro žáky zajímavé po-
kusy, např. plazmové koule s elektrickými výboji a ukázka, jak v praxi funguje Archimédův zákon. Děti dostaly výklad 
k uvedeným technickým ukázkám a byly jim zodpovězeny případné dotazy. Součástí festivalu bylo luštění sudoku a sou-
těže. Akci navštívilo asi 300 žáků základních škol a 100 dětí v doprovodu svých rodičů.

Součástí Mezinárodního festivalu debrujárů ČR byl Workshop ČVUT, který zorganizoval odbor vnějších vzta-
hů ve spolupráci s odborem školství Městské části Praha 6. Workshop ČVUT se uskutečnil 19. 5. 2006 v prostorách 
Kongresového sálu Masarykovy koleje ČVUT. Byl určen pro děti ze základních škol Prahy 6 od 6. do 8. tříd a zúčastnilo 
se ho celkem 250 dětí. Na programu byly ukázky pokusů, zajímavosti z vědy a techniky a soutěže. Akci zahájil rektor 
ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. a místostarostka Prahy 6 Ing. Jaroslava Trnková, moderátorem byl RNDr. Milan 
Rojko, CSc. z MFF Karlovy univerzity. Po dopoledním programu následovala exkurze na vybraných pracovištích ČVUT 
pro několik klubů debrujárů a pro jednu skupinu dětí z Prahy 6. Děti navštívily Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou 
(katedru fyziky a Centrum Tereza) a Fakultu strojní (Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, Ústav mechaniky, Vý-
zkumné centrum).   

V rámci Vánoc malých debrujárů (8. 12. 2006) se uskutečnily exkurze dětí z Asociace malých debrujárů ČR na 
ČVUT. Celkem 51 dětí navštívilo Fakultu stavební (katedru hydromeliorací a krajinného inženýrství), Fakultu elektro-
technickou (katedru elektrotechnologie) a Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou (katedru fyziky). Děti dostaly tisko-
vé a propagační předměty ČVUT.   
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3.5 UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY

V oblasti ubytovacích služeb pokračovala SÚZ v realizaci upraveného scénáře pro ubytování studentů, nadále byly 
rozšiřovány informační služby studentům a funkcionářům (připojení na internet, informace o ubytování, cenách a další 
služby).

K 7. 11. 2006 byly kladným způsobem vyřízeny všechny podané žádosti o studentské ubytování, přičemž zájem stu-
dentů 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 také poskytnout zároveň ubytování studen-
tům ostatních pražských univerzit a tím postupně doplnit nevyužitou kapacitu na kolejích ČVUT. 

Ve všech menzách začala od července 2006 výroba jídel, zchlazená jídla se vydávají ve výdejně Horská a Karlovo 
náměstí, v menším počtu v menze Podolí. 

Tab. 3.5.1  Péče o studenty – ubytování, stravování

Vysoká škola: České vysoké učení technické v Praze 
Správa účelových  zařízení

Lůžková kapacita kolejí VŠ celková 8 596

Počet lůžek určených k ubytování studentů 7 902

Počet lůžek určených k ubytování zaměstnanců 91 

Počet lůžek k příležitostnému ubytování hostů školy 603 

Počet lůžek v pronajatých zařízeních 0 

Počet podaných žádostí o ubytování v AR 2005/06 8 578

Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování v AR 2005/06 
se stavem k 31. 12. 2006 8 578

Výše kolejného v Kč za 1 měsíc podle kategorií studenti zaměst.VŠ ostatní

A – buňkový systém
B – vícelůžkové pokoje
C – ostatní

72,-/2160,-
59,-/1770,-
43,-/1290,-

95,-/2850,-
75,-/2250,-
62,-/1860,-

235,-/7050,-
130,-/3900,-

 455,-/13650,-

Cena jídel v Kč, za kterou SÚZ stravu prodává (průměr) 
studenti zaměst. VŠ ostatní 

30,60 max. 34,00 59,00 

Počet hlavních jídel vydaných v příslušném ak. roku 
celkem

Z toho:

studenti zaměst. VŠ ostatní 

1 340 755 160 078 306 873 

Tab. 3.5.2  Menzy ČVUT a jejich kapacita

Název menzy, adresa Maximální kapacita jídel 

Strahov, Jezdecká 1, Praha 6 16 000 

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 

Výdejna Horská, Horská 3, Praha 2 300

Výdejna Karlovo nám., Karlovo nám. 13, Praha 1 120
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4. INTERNACIONALIZACE
4.1 PŘÍMÁ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ČVUT

ČVUT v Praze má uzavřeno více než 100 dohod o mezinárodní spolupráci s vysokými školami ze 35 zemí. Hlavními 
smluvními partnery jsou vysoké školy z Německa (15), z Francie (11), z Ruska (9) a z USA (6). Tyto souhrnné údaje 
nezahrnují dohody, které jsou uzavřeny v programu Socrates/Erasmus. Následující tabulka se týká změn, které se udály 
v roce 2006.

Tab. 4.1.1  Přehled dvoustranných smluv o spolupráci uzavřených v roce 2006 na úrovni ČVUT

Další smlouvy o spolupráci byly v roce 2006 uzavřeny fakultami a ústavy ČVUT.

4.2 STRATEGIE ČVUT V OBLASTI MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, PRIORITNÍ 
OBLASTI

Internacionalizace vzdělávání a vědy se stala prioritní záležitostí pro většinu vysokoškolských institucí ve světě. Je 
zcela zřejmé, že univerzity by stěží byly schopny plnit své základní funkce, tj. vzdělávat studenty a provádět výzkum 
bez trvalého dialogu s partnery doma i v zahraničí. Tento dialog umožňuje univerzitám obohacovat a rychleji rozvíjet 
vzdělávací a výzkumnou činnost a navíc poskytuje užitečné kritérium pro měření vlastních sil, vlastních slabých a silných 
stránek.

Během posledních dekád se naše civilizace stále více globalizuje. Meze, tradičně reprezentované národními hranicemi, 
mizí a lidské myšlenky a obchod překračují všechny hranice. Zatímco rychlý technologický rozvoj slouží intenzifikaci 
globalizace, vztah mezi bohatstvím a prosperitou lidstva je nejen více a více spojený s technologickými úspěchy, ale stá-
vá se také na nich více a více závislý. 

Důležitými nástroji internacionalizace budou zejména:

1. Zapojení ČVUT v Praze do mezinárodních vzdělávacích programů

V rámci tohoto opatření zvýšit účast ČVUT ve vzdělávacích i vědecko-technických  programech EU především vůči 
neevropským regionům, resp. vůči zemím mimo EU. Včas se připravit na účast v nově připraveném „Lifelong Learning 
Programme“.

stát škola

Bulharsko Technical University of Sofia

Indonésie Institut Teknologi Bandung

Taiwan

National Chung Hsing University
National Taiwan University of Science 
and Technology
National Kaohsiung Normal University
Chung Hua University

Rusko Saint- Petersburg State Polytechnical 
University

Jižní Korea Ajou University

Francie ParisTech
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2. Výběr partnerských institucí

Vytvořit nejvyšší kategorii dohod, které byly a budou uzavřeny ze strategických důvodů; partnerské školy by byly vy-
brány na základě jejich kvality a umístění v hodnotících žebříčcích. Pro podporu a rozšiřování spolupráce v co největším 
počtu oblastí by měl být vytvořen na úrovni školy specifický fond. Jeho využití by mělo být soustředěno na Fellowship 
programme a na hostující profesory, umožňovat pozvání zahraničního partnera a pokrývat náklady na cesty studentů 
a pracovníků.

3. Zapojení do univerzitních sítí a mezinárodních nevládních organizací

K využití nejlepších poznatků zahraničních vysokých škol musí sloužit naše účast v univerzitních sítích a zastoupení 
v mezinárodních nevládních organizacích. Rozšířit oblast spolupráce a zvýšit podíl zástupců ve výše zmiňovaných insti-
tucích, usilovat o zastoupení v jejich řídících orgánech, finančně podpořit účast našich zástupců na důležitých jednáních.

4. Dostatečné možnosti studia v cizích jazycích na ČVUT

V současnosti nabízí škola relativně dostatečný počet předmětů vyučovaných v angličtině. V blízké budoucnosti však 
musíme nabídnout více ucelených bakalářských, magisterských a doktorandských studijních programů vyučovaných 
v angličtině. Existuje přesvědčení, že dvouleté MSc. programy vyučované v angličtině jsou nejslibnější částí studia z po-
hledu internacionalizace. Internacionalizaci studijních možností je možno rozšířit mj. o společné diplomové programy 
s partnerskými školami, doktoráty pod dvojím vedením, magisterské „sandwich“ programy, letní školy, krátké intenzivní 
kurzy.

5. Mobilita studentů ČVUT

Velmi významnou složkou učebních plánů se musí stát částečné studium na zahraniční škole. Získané zahraniční zku-
šenosti by tvořily hodnotný doplněk vlastního studia. Zvýšená mobilita studentů v rámci programů EU by měla během pě-
ti let dosáhnout cca jeden a půl až dvojnásobku současného stavu vyjíždějících studentů. Rovněž v oblasti výměn v rámci 
dvoustranných dohod o spolupráci můžeme zvýšit počet účastníků min. o 80 %. Individuální mobility v rámci dalších 
projektů (Marie Curie Scholarship, nevládní dohody, národní instituce jako DAAD, NUFIC, Svenska Institut, Fulbright 
Foundation, stipendia firem a nadací) mohou rovněž podpořit mobilitu studentů, doktorandů a mladých pracovníků.

6. Mobilita učitelů

Studentská mobilita závisí ve značném rozsahu na znalostech učitelů o vzdělávacích a výzkumných programech jejich 
zahraničních partnerů. Cílem je výrazně zvýšit podíl učitelů vyučujících na zahraničních vysokých školách. 

7. Zahraniční hostující učitelé na ČVUT

Vytvářet podmínky pro vstup zahraničních odborníků na významné pozice v pedagogické a vědecko-výzkumné ob-
lasti (mezinárodní konkurzy, platové podmínky, úprava studijních oborů, předmětů) za účelem získání jednak nových 
myšlenek, tak i nových technologických postupů. 

8. Jazyková vybavenost studentů ČVUT

Jazyková vybavenost studentů, ačkoliv se v poledních 10 let významně zlepšila, stále není dostatečná a nedovoluje 
jim v plné míře využívat nabídky zahraničních studií a stáží. Na školu přijímaní studenti stále nemají dostatečné znalosti 
a jazyková příprava na ČVUT nestačí k jejich potřebnému zlepšení. Za tímto účelem výrazně rozšířit nabídku jazykových 
kurzů důležitých evropských jazyků (španělština, francouzština, italština) na jazykových katedrách všech fakult, a to 
i kurzů placených. 

9. Jazyková vybavenost akademických a administrativních pracovníků

Jazyková vybavenost akademických pracovníků je obecně na vysoké úrovni a dovoluje naprosté většině účast na 
odborných akcích a na odborných jednáních. Specifických jazykových znalostí je však třeba při výuce. I v dnešní době 
je znalost cizích jazyků u administrativních pracovníků znepokojivě nízká. To je často příčinou problémů při styku se 
zahraničními studenty na studijních odděleních, v knihovnách, sekretariátech, kolejích a menzách. Za tímto účelem sys-
tematicky prohlubovat jazykové kompetence akademických a administrativních pracovníků jak prostřednictvím kateder 
jazyků fakult ČVUT, tak i jazykových kurzů v ČR i v zahraničí.  
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10.  Zabezpečení podmínek pro zahraniční studenty

Zahraniční studenti přijíždějí studovat na ČVUT z různých zemí, z různého politického, sociálního i kulturního pro-
středí. Někteří z nich jsou velmi mladí a studium na ČVUT pro ně znamená první odloučení od rodiny. Proto je třeba 
zlepšit komunikaci mezi zahraničními studenty a naší akademickou obcí i administrativou a zároveň zajistit výhodné 
podmínky pro ubytování, stravování a zlepšení dalších služeb pro zahraniční studenty.

11. Propagace 

V kombinaci s ambicí ČVUT stát se jednou z vedoucích evropských univerzit musíme zajistit, aby její přítomnost na 
této úrovni mohla být viditelná. V rámci internacionalizace je proto nutné výrazně zvýšit propagaci školy na všech úrov-
ních s použitím všech dostupných prostředků. Znamená to např. přizpůsobit svoje webové stránky běžnému světovému 
standardu co do obsahu a zajistit jednoduchý způsob hledání v nich. Pokud nebudeme schopni šířit informace na těchto 
relativně drahých „médiích“ na stejné úrovni, na které to dělají přední evropské školy (obsah, grafika, kvalita papíru, 
velká množství), zůstanou i vynikající výsledky a nabídky mimo dosah zájmových skupin zákazníků.

4.3 ZAPOJENÍ ČVUT DO MEZINÁRODNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

ČVUT se již počátkem 90. let zapojilo do vzdělávacích programů EU (především TEMPUS). Od roku 1998 až do-
posud však rozhodujícími pro ČVUT jsou programy Socrates/Erasmus a Leonardo da Vinci. Do dnešních dnů vyjelo 
v rámci těchto programů již více než 2 000 studentů a 180 učitelů. Po přijetí ČR do EU v květnu 2004 se otevřely nové 
možnosti využití programů Evropské unie, mj. Erasmus Mundus (do programu Erasmus Mundus vstoupilo ČVUT jako 
jedna z mála českých univerzit již po první výzvě v roce 2005 projektem Space-Master – FEL ČVUT), nově formulovaný 
program TEMPUS (pro oblasti zemí bývalého Sovětského svazu, země jihovýchodní Evropy a středozemních afrických 
zemí), ALFA a Alban (spolupráce s Latinskou Amerikou) a dále programy dvoustranné spolupráce EU s různými světo-
vými oblastmi (Kanada, USA, Japonsko, Nový Zéland, Austrálie, jihovýchodní Asie, Afrika). ČVUT je rovněž zapojeno 
v regionálním programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) a AKTION (program 
spolupráce Rakousko-Česko).

V roce 2007 má být otevřen nový integrovaný program celoživotního vzdělávání, nabízející podstatně vyšší finanční 
prostředky na mobilitu studentů a učitelů jak pro studium, tak praktické stáže.

V programu Socrates / Erasmus – největším mobilitním projektu, kterého se ČVUT účastní – mělo ČVUT pro rok 
2005/06 a má pro rok 2006/07 uzavřeno více než 200 smluv, umožňujících více než 800 studentům studovat v zahraničí. 
V roce 2006 (jaro 2006 a podzim 2006) vyjelo celkem 617 studentů (řada z nich však končila v lednu a únoru 2006 svoje 
studium v zimním semestru 2005), což zkresluje skutečné počty v jednotlivých akademických letech (2005/2006 – 360 
studentů). Ve stejném období přijelo 526 studentů (skutečnost obou semestrů). Zájem studentů ČVUT je stále menší než 
finanční možnosti poskytovatelů. Jednou z hlavních příčin nezájmu o výjezdy, resp. nemožnosti výjezdů je strukturované 
studium, které nedovoluje výjezdy studentů ve 3. roce bakalářského studia (1. a 2. rok studenti nevyjíždějí, protože se 
mohou hlásit až v průběhu 2. ročníku).

 Vedle finančních příspěvků MŠMT a EU poskytuje další příspěvek také ČVUT. S touto finanční pomocí se na-
dále počítá.

V programu Socrates / Erasmus je patrná změna v tom, že se nejen srovnal počet vyjíždějících a přijíždějících studentů 
(již v roce 2005/06), ale v následujícím školním roce již počet přijíždějících zahraničních studentů výrazně převýšil počet 
vyjíždějících studentů. Tento poměr nás řadí k velmi dobrým školám, o které je v Evropě velký zájem.

Zkušenosti našich studentů ze zahraničních studijních pobytů nejen v Evropě jsou na:
 http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/studium-v-zahranici .

V rámci programu Leonardo da Vinci se podařilo výrazně zvýšit počet vyjíždějících studentů z 8 v roce 2005 na 38 
v roce 2006. 

Na základě domluvených studentských mobilit v dvoustranných dohodách o spolupráci s dalšími školami vyjelo 128 
studentů do USA, Mexika, Kostariky, Argentiny, Brazílie, Peru, Ruska, Taiwanu, Číny a Jižní Koree. V opačném směru 
přijelo 113 studentů z těchto zemí. Zde sehrává významnou pomoc MŠMT poskytováním finančních prostředků na tuto 
mobilitu.

Zajímavým výměnným programem je program ATHENS, spojující 14 významných technických univerzit (Budapest 
University of Technology and Economics, Delft University of Technology, Katholieke Universiteit Leuven, Université 
Catolique de Louvain, Instituto Superior Técnico Lisboa, Universidad Politecnica de Madrid, Politecnico di Milano, 
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Technical University of Munich, ParisTech, Norwegian University of Science and Technology, Vienna University of 
Technology, Warsaw University of Technology, Royal Institute of Technology a ČVUT) ze 13 zemí. V jeho rámci se 
každý semestr (březen a listopad) konají desítky týdenních intenzivních kurzů dle výběru partnerských univerzit. Těch se 
mohou zúčastnit studenti ze všech zemí. Kurzy jsou kreditovány v rozsahu 2–3 ECTS. Na jaře 2006 ČVUT organizovalo 
pět kurzů, na podzim 2006 celkem sedm kurzů (již spolu s VŠCHT). Vedle finanční pomoci ČVUT a jeho fakult se poda-
řilo získat pro účastníky ještě grant Komerční banky ve výši 100 000 Kč a grant firmy Skanska ve výši 78 000 Kč. V roce 
2006 přijelo na kurzy organizované ČVUT celkem 208 studentů a odcestovalo 152 studentů.

Z dalších evropských mezinárodních nevládních organizací jsme členy EUA (European University Association), 
SEFI (European Society for Engineering Education), DANUBE (Danube Rectors’ Conference) a IACEE (International 
Association for Continuing Engineering Education) a v blízké budoucnosti doporučujeme zvážit i členství v dalších or-
ganizacích, jako: 
§ Enhancing European Engineering Education (E4),
§ Thematic Network Teaching and Research in Engineering in Europe (TREE),
§ European Federation of National Engineering Associations (FEANI), 
§ Liaison Committee of the Associations of University Graduate (CLAIU) Engineers of the European Union,
§ European Network for Quality Assurance (ENQA).  

Odbor zahraničních styků ve spolupráci s odborem vnějších vztahů připravil a zorganizoval návštěvu profesora Horsta 
Störmera, nositele Nobelovy ceny za fyziku v roce 1998. Profesor Horst Störmer navštívil České vysoké učení technické 
v Praze ve dnech 19. a 20. října 2006. Návštěva se uskutečnila v rámci oslav 300 let ČVUT na základě aktivity firmy 
Honeywell – „Honeywell – Nobel Initiative“.

Profesor Störmer přednesl veřejnou přednášku na téma „Malé zázraky – svět nano-vědy“ ve 
čtvrtek 19. října. Přednáška byla dokonale technicky zabezpečena a byla dostupná živě na in-
ternetu. Máme potvrzeno, že byla sledována také v USA. Po skvělém představení odpovídal na 
dotazy ze zaplněných poslucháren. V poledne se sešel s akademickou veřejností v Betlémské 
kapli. Ve čtvrtek odpoledne pokračoval program návštěvy seminářem na FJFI k otázkám fyziky 
zlomkového kvantového Hallova jevu. Na počest váženého hosta uspořádala ministryně školství 
Miroslava Kopicová slavnostní večeři v Hrzánském paláci, na které byli významní představitelé 
firmy Honeywell, členové výboru Nobelovy ceny, akademických kruhů a vlády ČR. 

Významnou roli při zajišťování výměny studentů sehrává studentský International Student Club, který jednak ve spo-
lupráci s odborem zahraničních styků a zahraničními odděleními fakult, jednak z vlastní iniciativy zajišťuje řadu nezbyt-
ných aktivit. Jeho role při organizaci Orientation Week: přivítání každého ze zahraničních studentů při příjezdu, pomoc 
při ubytování, zařízení legitimací MHD, registraci, seznámení s okolím koleje, procházka Prahou, výlety a exkurze, wel-
come dinner apod. Vedle toho organizuje v rámci každého ze semestrů sportovní aktivity, výlety, jazykové kurzy pro za-
hraniční i tuzemské studenty, každotýdenní prezentace jednotlivých států a škol, apod. Vzhledem k těmto aktivitám není 
nic divného na tom, že náš ISC je hodnocen mezi nejlepšími (pokud ne nejlepší) jak v mezinárodní síti obdobných klubů 
v Evropě (již v roce 2004 získal titul nejlepšího klubu sítě ESN mezi více než 200 organizacemi), tak i v naší republice.

4.4 ZAPOJENÍ ČVUT DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ VÝZKUMU 
A VÝVOJE

Z tab. 2.10.2 je patrná účast a z finančních částek podpory lze nepřímo usuzovat na rozsah zapojení řešitelských týmů 
v Rámcových programech EU, ve vědeckých programech IAEA Vídeň a v nespecifikovaných zahraničních projektech. 
Z nejvýznamnějších projektů lze zmínit alespoň některé, a to i v nepřímé úměře k výši finanční podpory.

Z Rámcových programů:
§ Vliv teploty na porušenou zónu přírodní bariéry na bázi jílů v okolí uloženého radioaktivního odpadu,
§ Identifikace neobvyklých jevů ve videu a zvuku,
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§ Výzkum využití nového přístupu V-Model XT ke zdokonalení procesů v českých IT projektech vývoje spolehlivých 
systémů,

§ Pokročilé hybridní materiály pro velmi přesná strojní zařízení,
§ Inovační výrobní zařízení a systémy,
§ Integrované velké infrastruktury pro astročásticovou vědu,
§ Znalostní výrobní systém pro zlepšení kvality života,
§ Ekologické motory pro nákladní automobily,
§ Simultánní pětioké vysoce přesné tvrdé obrábění.

Z vědeckých programů: 
§ RTD software 4. generace,
§ Aplikace tomografie v systémech tuhá látka-kapalina,
§ Separace radionuklidů z komplexních odpadů.

Z nespecifikovaných projektů:
§ Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu,
§ Pasivní bezpečnost, 
§ Výpočetní a rozpoznávací vidící systémy,
§ Meta uvažování pro modelování a simulaci v multiagentních systémech. 

Výše uvedené aktivity je nutné považovat pouze za vybrané příklady, protože rozsah mezinárodní spolupráce ČVUT 
ve vědě a výzkumu je velmi široký a rozmanitý. Řada spoluprací se také realizovala na základě přímých dohod se zahra-
ničními institucemi.

4.5 ČLENSTVÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ ČVUT V MEZINÁRODNÍCH 
A PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH A SDRUŽENÍCH 

Údaje o individuálním členství pracovníků ČVUT v mezinárodních a profesních organizacích podléhají zákonu 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Po poradě s právníkem MŠMT a s právníkem ČVUT nejsou tyto údaje ve 
Výroční zprávě uváděny. 

4.6 MOBILITA STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ (OBĚMA SMĚRY)

Řada údajů o mobilitě byla již uvedena v předcházejících odstavcích. Přehledy o mobilitě jsou shrnuty v tabulkách 
4.6.1– 4.6.3.

Tab. 4.6.1  Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání

Program Socrates 
Erasmus

Socrates
Leonardo

Comenius Grundtvig Lingea Minerva

Počet projektů 2 0 2 0 0 4

Počet vyslaných studentů/ 
celkový počet studentoměsíců 617/2610 0 0 0 0 38/182

Počet přijatých studentů/ 
celkový počet studentoměsíců 526/2235 0 0 0 0 0

Počet vyslaných ak. prac./
celkový počet učitelotýdnů 41/72 0 0 0 0 0

Počet přijatých ak. prac./
celkový počet učitelotýdnů 12/21 0 0 0 0 0

Dotace (v tis. Kč) 19 900 0 0 0 0 1 491
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Tab. 4.6.2  Ostatní programy

Program Ceepus Aktion Ostatní

Počet projektů 2 6 8

Počet vyslaných studentů/celkový počet 
studentoměsíců 6/6 5/18 21/85

Počet přijatých studentů/celkový počet 
studentoměsíců 5/19 0 8/45

Počet vyslaných akademických 
pracovníků/celkový počet učitelotýdnů 0/0 1/6 55/86

Počet přijatých akademických pracovníků/
celkový počet učitelotýdnů 4/4 0 5/11

Dotace (v tis. Kč) 184 268 2 420

Tab. 4.6.3  Další studijní pobyty v zahraničí

Program Vládní stipendia

Přímá meziuniverzitní spolupráce/z toho 
Rozvojové programy

v Evropě/z toho 
Rozvoj. progr.

mimo Evropu/z toho 
Rozvoj. progr.

Počet vyslaných studentů/celkový počet 
studentoměsíců 6/30 13/62 128/608

Počet přijatých studentů/celkový počet 
studentoměsíců 183/ 48/48 65/0

Počet vyslaných akademických 
pracovníků/celkový počet učitelotýdnů 3/6 250/142 52/4

Počet přijatých akademických pracovníků/
celkový počet učitelotýdnů 2/4 6/14 0/0

Tab. 4.6.4  Zahraniční studenti podle zemí původu v roce 2006 

Slováci ostatní EU Evropa Asie Afrika Amerika Austrálie svět

808 425 189 365 76 104 1 1968

Graf 4.6.1  Přehled zahraničních studentů podle zemí původu v roce 2006 
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Tab. 4.6.5  Počty zahraničních studentů na jednotlivých fakultách a ústavech ČVUT od roku 1990/1991

Fakulta 1990/1991 1993/1994 1996/1997 1999/2000 2002/2003 2005/2006 2006/2007

FSv 94 62 61 55 116 191 315

FS 157 81 43 83 176 225 321

FEL 237 159 100 121 376 629 843

FJFI 8 14 15 31 95 189 240

FA 12 11 12 23 57 83 164

FD 0 1 4 5 23 48 53

FBMI 0 0 0 0 0 18 16

KÚ 0 0 0 0 1 0 0

MÚVS 0 0 0 0 0 0 16

ČVUT 508 328 235 318 844 1 383 1 968

Graf 4.6.2  Průběh počtu zahraničních studentů na ČVUT od akademického roku 1990/1991

4.7 NABÍDKA STUDIA V CIZÍCH JAZYCÍCH 

Tab. 4.7.1  Přehled studijních programů akreditovaných v cizích jazycích

Skupiny 
studijních 
programů

Studijní programy Celkem

bak. mag. mag. 
navazující dokt. stud. prog./ oborů

Aj Aj Aj Aj

technické vědy 
a nauky 2 0 6 5 13/64

Celkem 2 0 6 5 13/64
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4.8 SPOLEČNÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Po vstupu ČR do Evropské unie se otevřely další možnosti účasti v nových programech EU, které se týkají magis-
terských studijních programů typu joint degree a double degree. ČVUT intenzivně pracuje ve sdružení T.I.M.E. (Top 
Industrial Managers for Europe), které připravuje v síti 40 technických univerzit a 76 průmyslových partnerů studenty 
k získání tzv. „double degree“ s minimální délkou studia na partnerské škole po dobu dvou let. Po složitých jednáních 
bylo ČVUT oficiálně přijato 15. října 2004 jako asociovaný člen sdružení T.I.M.E. 

Zajímavým projektem Erasmus Mundus je studijní program SpaceMaster, který sdružuje Cranfield University 
(UK), Czech Technical University (CZ), Helsinki University of Technology (FI), University of Würzburg (DE), Luleĺ 
University of Technology (SE), Université Paul Sabatier Toulouse III (FR). Začali jsme smluvně domlouvat studijní 
programy pro získání dvojích a společných diplomů. Zde je třeba jmenovat Fakultu strojní ČVUT, která spolu s ENSI-
ETA Brest (FR) a HAN Arnhem (NL) vytvořila společný magisterský program „Automotive Engineering“. Za stejným 
cílem spolupracuje Fakulta stavební s univerzitou Cranfield (UK) v oborech Inženýrství životního prostředí, Geodézie 
a kartografie a Ekonomika a Management. V roce 2006 uzavřela Fakulta stavební dohodu o dvojím diplomu s francouz-
skou École Nationale des Ponts et Chaussées Paris. Fakulta dopravní prošla v roce 2006 jednáními o projektu Inteligent 
Transport Systems v programu Erasmus Mundus s Fachhochschule Technikum Wien, Linköping University, Technische 
Universität München, Politecnico di Torino, University of Southampton. V roce 2006 byla ve prospěch Fakulty elektro-
technické podepsána smlouva s Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg o spolupráci v udělování dvojných 
diplomů v oblasti informatiky. V přípravě, blízko podpisu, jsou další obdobné dohody.

Ve školním roce 2005/2006 ukončili studium v rámci principů T.I.M.E. na Fakultě strojní první dva studenti z École 
Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA) Paris a tři studenti z FJFI studovali na École Central Paris. Ve 
školním roce 2006/2007 zahájila jedna studentka FS studium na École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) Paris 
a dva studenti FEL studovali na École Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne. 
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5. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH 
NA ČVUT

5.1 SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA ČVUT – VNITŘNÍ 
A VNĚJŠÍ HODNOCENÍ

Hodnocení kvality vzdělávání vychází ze statutu  ČVUT a z jeho Dlouhodobého záměru.

Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání v roce 2005 vychází ze studentských anket, organizovaných diskusí se studenty 
na jednotlivých fakultách, evaluace akademických pracovníků v rámci kateder a ústavů a ze sociologického průzkumu 
studentů 2.–5. ročníku prováděnév roce 2006 na všech fakultách ČVUT. Od roku 2004 je v běhu jednotná elektronická 
forma studentského hodnocení pro celé ČVUT, v roce 2006 byla již plně začleněna do informačního systému VIC ČVUT. 
Významným nástrojem vnitřního hodnocení jsou webové stránky školy a studentských organizací. 

Základními body pro vnější hodnocení 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. 

Obecné, ale velmi hodnotné závěry vnějšího hodnocení byly poskytnuty ve zprávě OECD „Country Note Czech 
Republic“ [1]. Cenné zdroje mezinárodního hodnocení činnosti univerzity byly získány studiem metodologií a výsledků 
rankování světových univerzit podle přístupů SJTU (Shanghai Jiao Tong University) a THES (Times Higher Educational 
Supplement).

5.2 VNITŘNÍ HODNOCENÍ

Základním nástrojem vnitřního hodnocení je celoškolská studentská anketa implementovaná a zpracovávaná 
Výpočetním a informačním centrem školy. Webová aplikace Anketa je součástí Informačního systému ČVUT a primárně 
poskytuje jednotlivým fakultám funkcionalitu v podobě přípravy a realizace elektronického hodnocení výuky studenty. 
Potřebná data se přebírají z komponenty studijního systému KOS. Výstupem takto navrženého systému jsou agregované 
statistické údaje a připomínky k výuce. Současně je anketa volně šiřitelná a použitelná i pro další oblasti činnosti univer-
zity.

Příprava a řízení procesů jednotlivých anket je realizována na straně fakultních administrátorů aplikace. V průběhu 
roku jsou připravována školení pro pověřené osoby tak, aby anketa využívala všech funkcionalit systému a dodávala po-
třebné podklady pro vnitřní hodnocení jednotlivých fakult i celé univerzity. Z principu aplikace je možné modifikovat či 
přidávat jednotlivé otázky dle specifických požadavků fakult. Předpokládá se, že spuštění Ankety v letním semestru 2007 
bude rozšířeno o modul všeobecných otázek pro všechny studenty ČVUT.

Kromě této centrálně řízené aktivity provádějí jednotlivé fakulty průzkum a hodnocení vlastními prostředky. Uvádíme 
jen několik ilustrativních příkladů.

Na Fakultě stavební již několik let pravidelně probíhá hodnocení výuky studenty. Výsledky jsou v současné době 
poskytovány všem studentům a učitelům prostřednictvím Intranetu. Velmi detailně probíhá hodnocení všech studentů 
v doktorských programech, na jehož základě jsou vybráni a finančně motivováni nejlepší doktorandi. S výsledky jsou 
seznamováni jak studenti, tak i jejich školitelé a vedoucí pracovníci. Kromě toho na katedrách podle vlastních metodik 
probíhají interní hodnocení činnosti akademických pracovníků, většinou založená na kritériích pedagogického, vědecké-
ho a dalšího zaměření. 

Fakulta strojní uvedla již v roce 2004 (a dále v tom pokračovala i v letech 2005 i 2006) do činnosti řadu opatření 
tvořících ucelený systém hodnocení. 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.
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Součástí komplexního systému jsou následující projekty:

1) Systém evaluace činnosti Fakulty strojní.

2) Dotazníková akce pro akademické pracovníky.

3) Průzkum názorů studentů středních škol.

4) Zjišťování názorů absolventů fakulty. 

5) Sledování uplatnění absolventů fakulty v praxi.

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

Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské probíhá hodnocení výsledků vědecko-výzkumné činnosti na základě 
kvantifikace publikační činnosti a úspěšnosti v získávání grantů. Výsledky se bezprostředně promítají do finančního hos-
podaření kateder, neboť slouží jako podklady pro tvorbu rozpočtu.

Na FJFI probíhá pravidelné hodnocení výuky v zimním a letním semestru formou studentské ankety prostřednictvím 
anketního webového systému ČVUT. V této anketě studenti hodnotí podrobně ze svého pohledu úroveň výuky jednot-
livých předmětů, odpovídají na otázky obecnějšího fakultního nebo propagačního charakteru nebo vkládají své další 
podněty. Anketa tak umožňuje přirozenou zpětnou vazbu vedoucí ke zkvalitňování pedagogického procesu.

Celoživotní vzdělávání (CŽV) na ČVUT je zájemcům poskytováno všemi fakultami a vysokoškolskými ústavy, které 
výnosů této činnosti používají pro částečné financování své činnosti. CŽV se řídí vnitřními předpisy školy: Řádem celo-
životního vzdělávání na ČVUT a Směrnicí kvestora č. 48/2001 k realizaci tohoto řádu. K hodnocení kvality vzdělávacího 
procesu na kurz CŽV (včetně U3V) byly v roce 2006 ve velké většině využity průběžné a závěrečné dotazníkové ankety 
posluchačů. 

5.3 VNĚJŠÍ HODNOCENÍ, VČETNĚ MEZINÁRODNÍHO HODNOCENÍ

5.3.1 VNĚJŠÍ HODNOCENÍ ČVUT V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2006

Podle materiálů uvedených ve zprávě OECD [1], je hlavním zodpovědným orgánem vnějšího hodnocení univerzit 
v České republice – Akreditační komise MŠMT ČR. Ze zprávy neplynou přímé náměty pro ČVUT v této oblasti, nicméně 
z doporučení, která OECD formulovala na adresu budoucího vývoje akreditačních řízení v ČR, lze náměty pro ČVUT 
z této oblasti uvést následovně:

Při předkládání studijních programů, studijních oborů i při předkládání návrhů na ustavení nových fakult a nových 
vysokoškolských ústavů zapracovat dva nové faktory:
r V předkládaných návrzích sledovat kromě vysoké odborné úrovně (charakterizované naplněním požadavků na aka-

demické parametry návrhů) i současné i budoucí vztahy (programů, oborů, fakult a ústavů) k mimo akademické sféře 
dané zástupci významných podniků, firem (potenciálních zaměstnavatelů absolventů) a představiteli středních i vr-
cholových managementů relevantních institucí.

r Posilovat v návrzích současné linie užívané ve významných akreditačních komisích (např. ABE – Accreditation 
Board for Engineering and Technology), které při posuzování akreditačních dokumentů sledují zajištění  následujících 
charakteristik absolventů:

§ Aplikovat nastudované dovednosti a znalosti.

§ Vysokou schopnost řešení problémů.

§ Schopnost řídit týmy a pracovat v týmech. 
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5.3.2 PODNĚTY K VNĚJŠÍMU HODNOCENÍ Z NÁVŠTĚVY PŘEDSTAVITELŮ OECD NA ČVUT 
V ROCE 2006

Tým představitelů OECD navštívil ČVUT 21. března 2006. Přestože závěry z procedurálních aktivit týmu nebyly 
cílené pouze pro ČVUT, byly zmíněny závěry práce týmu EUA při své návštěvě ČVUT v roce 2004. Byly připomenuty 
zejména následující body (uvedené také ve Výroční zprávě o činnosti ČVUT 2005):

Mezinárodní kontext

§ Možnosti vytváření center excelence.
§ Možnosti sdružování univerzit.
§ Horizontální komunikace a interdisciplinarita.

Omezení a slabé stránky ČVUT

§ Pravomoci fakult a decentralizace univerzity.
§ Rozdělování dotace a kritérium výzkumu.
§ Rozpočet ČVUT (v průměru 1/5 rozpočtu západních univerzit). 
§ Rozptýlenost zařízení ČVUT.

Důležité faktory vývoje ČVUT ve střední a dlouhodobé perspektivě

§ Větší počty studentů, nižší populace ročníků – pokles kvality a vyšší propad. 
§ Možnosti přijímání zahraničních asistentů jako docentů či profesorů. 
§ Flexibilita profesní struktury zaměstnanců ČVUT.
§ Propagace inženýrství na středních školách.
§ Atraktivity Prahy a tradice ČVUT.

Personální zdroje

§ Vyhledávání talentů (i mimo ČR), vytváření atraktivních podmínek.
§ Personální rozvoj, např. školení v řízení, školit administrativu.

Strategie výuky a učení se

§ Projektová výuka, IT učení, celoživotní vzdělávání.

Vedení a řízení

§ Možnosti vedení ČVUT a AS ČVUT navrhnout úkoly pro všechny: např. pedagogické inovace, evropský výzkum 
a strukturální fondy, zřízení fondů, podpora slibným projektům s významem pro celé ČVUT.

§ Zákon o vysokých školách a předpisy pro řízení univerzit.
§ Možnosti posílit univerzitní vedení a spolupráci rektorátu a fakult. 

5.3.3 VNĚJŠÍ HODNOCENÍ ČVUT A POŘADNÍKY UNIVERZIT 
V ROCE 2006

Při usilovaní o zvýšení kvality činností ČVUT a její odborné prestiže nelze pominout hodnocení v rámci pořadníků svě-
tových univerzit (World University Ranking) v tendencích o standardizaci úrovně univerzit „World-Class University“. 

Uvádíme zde jen základní údaje ke třem hlavním systémům vytváření pořadníků, jejichž vliv na vnější hodnocení 
univerzity považuje vedení ČVUT za relevantní i do budoucna. 

V současné době se pro posuzovaní kvality vzdělávací a výzkumné činnosti považují za nejvýznamnější výsledky 
uveřejňované ve třech pořadnících:



68

5. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA ČVUT

69

5. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA ČVUT

Times Higher World University Ranking 

Times Higher World University Ranking (THWUR) představuje nejprestižnější hodnocení a srovnání kvality vzdě-
lávací a výzkumné činnosti zahrnující nejpřednější světové univerzity. Hodnocení a srovnávání univerzit je vytvořeno 
na základě vyhodnocení kvalitativních a kvantitativních kritérií, která charakterizují vzdělávací a výzkumnou činnost 
univerzity. Publikovaný výsledek  představuje pořadí 200 univerzit. Hodnocení se provádí a aktualizuje každoročně a je 
uveřejněno ve the Times Higher World University Supplement (THES) (http://www.thes.co.uk).

V hodnocení za rok 2006 uveřejněném v THES nebyla uvedena žádná  česká vysoká škola v pořadí 200 předních 
světových univerzit. Na webu společnosti QS QuasquarelliSymonds Ltd. (http://www.qsnet.com), která je jedním ze 
zpracovatelů podkladů pro THES a uvádí pořadí 520 světových univerzit, je za rok 2006 uvedena Univerzita Karlova na 
248. místě a VUT Brno na 428. místě. 

Dále uvádíme jen stručné závěry analýzy zprávy THES, kterou provedl odbor rozvoje ČVUT:

§ Údaje k výpočtu pořadí:
a) 40 % váhu ve vztahu pro výpočet pořadí univerzity má tzv. peer review. Tyto speciální posudky provádí každoročně 

3 703 respondentů z akademického prostředí. 

b) 10 % váhu ve vztahu pro výpočet pořadí univerzity má tzv. recruiter review. Tyto speciální posudky provádí každoroč-
ně 3 703 respondentů z akademického prostředí. Tyto posudky vytváří 736 manažerů a specialistů z oblastí průmyslu, 
služeb, financí, dopravy, apod.

c) 20 % váhu ve vztahu pro výpočet pořadí univerzity má počet citací na jednoho akademického pracovníka. Zdrojem je 
databáze Thomson Scientific, evidovaným faktorem je Essential Science Indicator (ESI). Do výpočtu jsou zahrnuty 
citace za posledních 5 let. 

d) 20 % váhu ve vztahu pro výpočet pořadí univerzity má počet akademických pracovníků na jednoho studenta. Zákla-
dem hodnocení jsou údaje vyžádané z univerzity.

e) 5 % váhu ve vztahu pro výpočet pořadí univerzity má procento zahraničních pracovníků v celkovém počtu pracovníků 
školy. Základem pro výpočet jsou údaje vyžádané z univerzity.

f) 5 % váhu ve vztahu pro výpočet pořadí univerzity má procento zahraničních studentů z celkového počtu studentů 
školy. Základem pro výpočet jsou údaje vyžádané z univerzity.

§ Ověřování údajů poskytnutých pro výpočet pořadí ČVUT:

 Vzhledem k tomu, že nikdo ze zodpovědných pracovníků ČVUT nepotvrdil vyžádání a předání údajů pro výpočet 
hodnot proměnných uvedených v bodech d), e) a f), byly v době od 22. 11. do 1. 12. zdvořile dopisy dotázány rele-
vantní osoby související s údaji v THES/2006. 

 Tyto dopisy zůstaly bez jakékoli odpovědi.

§ Zveřejnění podstatných charakteristik o ČVUT na speciální web stránce. Vedení ČVUT vydalo pokyny ke zřízení 
takové stránky.

§ Vedení ČVUT projednalo úspěšnost ČVUT v hodnotě proměnné uváděné v bodu c). Byly navrženy určité motivační 
a pobídkové aktivity na úrovni ČVUT (např. Ceny rektora za vynikající publikace) a probíhá prověřování váhy pub-
likací na úrovni ústavů a kateder. 

§ Při studiu šíře a profilu světových univerzit v THES bylo konstatováno jisté znevýhodnění ČVUT v hodnocení vzhle-
dem k úzké specializaci ČVUT na převážně technické vědy. (V tomto smyslu lze také citovat vyjádření ředitelky 
Centra pro studium vysokého školství (CSVS) Ing. H. Šebkové ze dne 4. 12. 2006 k dopisu z odboru rozvoje ČVUT 
ze dne 1. 12. 2006).

§ Při porovnávání rankovacího systému THWUR s rankovacím systémem ARWU (Academic Rank of World Uni-
versities), který je prováděn institutem pro vysoké školy na Shanghai Jiao Yong University, se zdá racionální orien-
tovat se spíše na hodnocení ARWU (zejména vzhledem k neověřitelnosti hodnot získaných za hodnocení v bodech a) 
a b) THWUR, která představují dohromady 50 % vlivu na pořadí).  
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Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Hodnocení prováděné Institute of Higher Education na Shanghai Jiao Tong University (Čína) vytváří pořadí nejvý-
znamnějších světových univerzit na základě kritérií, zohledňujících kvalitu vzdělávací a výzkumné činnosti univerzity na 
základě kriterií s následujícími váhovými koeficienty: 
a) 10 % váhu ve vztahu pro výpočet pořadí univerzity má proměnná kvalita vzdělávacího procesu charakterizovaná po-

čtem absolventů, kterým byla udělena Nobelova cena nebo ocenění Fields Medal in Mathematics. (Výpočet hodnoty 
této proměnné (Alumni) je uveden např. v [2]). 

b) 20 % váhu ve vztahu pro výpočet pořadí univerzity má proměnná Award charakterizující kvalitu univerzity vyjádřená 
počtem pracovníků školy, kterým byla udělena Nobelova cena v oblasti fyziky, chemie, medicíny a ekonomiky nebo 
ocenění Fields Medal in Mathematics. 

c) 20 % váhu ve vztahu pro výpočet pořadí univerzity má proměnná HICI vyjadřující počet výzkumných pracovníků 
školy, nejčastěji citovaných ve vybraných 21 vědeckých oborech v oblasti věd o životě, medicíny, fyzikálních věd, 
techniky a sociálních věd.

d) 20 % váhu ve vztahu pro výpočet pořadí univerzity má proměnná „NandS“ vyjadřující kvalitu výzkumu počtem pub-
likací uveřejněných v časopisech Nature and Science za posledních 5 let.

e) 20 % váhu ve vztahu pro výpočet pořadí univerzity má proměnná SCI vyjádřená počtem článků zahrnutých v Science 
Citation Index-Expanded a Social Science Citation Index za předcházející rok.

f) 10 % váhu ve vztahu pro výpočet pořadí univerzity má proměnná Size popisující činnost univerzity s ohledem na 
její velikost charakterizovaná kvalitou vzdělávací a výzkumné činnosti ve vztahu k počtu akademických pracovníků 
školy.

V hodnocení ARWU je zveřejňováno pořadí 500 nejvýznamnějších světových univerzit. Hlavním cílem tohoto hod-
nocení je stimulace zvyšování úrovně čínských univerzit na základě analýzy rozdílů v kvalitě vzdělávací a výzkumné 
činnosti mezi čínskými univerzitami a předními univerzitami ve světě. V hodnocení ARWU za rok 2006 byla mezi 500 
nejvýznamnějšími univerzitami uvedena Univerzita Karlova na 201.– 300. místě (bez specifikace pořadí).

Webometric Ranking of World Universities 

Hodnocení univerzit vytvářené InternetLab (Observatorio de Ciencia y Tecnologia en Internet, Španělsko) 
(http://www.webometrics.info), vychází z předpokladu, že se web stal hlavním zdrojem informací o vzdělávací a vědecké 
činnosti vysokých škol. Hodnocení je založeno na „webometrických“ ukazatelích, charakterizujících příslušnou univerzi-
tu podle informací uvedených na jejím webu: 
a) velikost webových stránek (počet stránek);
b) počet rich files v různých formátech (pdf, doc, ps, ppt);
c) počet odkazů na externí zdroje;
d) návštěvnost stránek.

Výsledkem srovnávací analýzy jsou pořadí v oblasti:

§ výkonnosti („Productivity“); univerzity jsou klasifikovány na základě kombinace pořadí podle počtu rich files a počtu 
publikací  za posledních 10 let zaznamenaných v Google Scholar,

§ dostupnosti („Visibility“); indikátor kombinuje dostupnost webových stránek, počet citací článků v databázi ISI 
a návštěvnost webových stránek,

§ vlivu („Impact“); tento indikátor zohledňuje pořadí v AWRU. Dále se pro stanovení tohoto indikátoru používá webo-
metrické pořadí, THES a  ESI. 

Ve webometrickém hodnocení, uveřejněném v červenci 2006, je v souboru 3000 světových vysokých škol uvedena 
Univerzita Karlova na 168. místě (48. místo v evropském pořadí) a ČVUT v Praze na 250. místě (162. místo v evrop-
ském pořadí); dále se ještě v celkovém přehledu webometrického hodnocení uvádí Masarykova univerzita Brno 
(280. místo), VUT Brno (377. místo) a Západočeská univerzita Plzeň (477. místo).
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5.4 ÚDAJE O FINANČNÍ KONTROLE

1. Zřízení, udržování a efektivnost vnitřního kontrolního systému 

a) Vnitřní kontrolní systém na ČVUT je nastaven na základě zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné sprá-
vě a z vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., která představuje prováděcí předpis k zákonu č.  320/2001 Sb.

 Pro uplatnění působnosti těchto obecně závazných právních předpisů byly na ČVUT postupně vydány nebo doplněny 
tyto interní legislativní normy:

§ Příkaz rektora č. 11/2004 o vnitřní kontrolní činnosti na ČVUT.
§ Směrnice kvestora č. 76/2006 o provádění řídící kontroly.
§ Příkaz rektora č. 5/2006 o provádění interního auditu a kontroly na ČVUT.
§ Statut IA vydaný rektorem dne 15. 5. 2004, který byl novelizován dodatkem č. 1 ze dne 12. 6. 2006.
§ Pokyny děkanů fakult a další interní opatření přijatá na jednotlivých fakultách a součástech ČVUT k realizaci finanční 

kontroly.

§ Odpovědnosti vedoucích zaměstnanců v přímé podřízenosti rektora jsou stanoveny v příkazech rektora, které určují 
práva, povinnosti, pravomoci a odpovědnosti děkanů fakult a ostatních ředitelů součástí ČVUT. 

b) Součástí vnitřního kontrolního systému je i činnost interního auditu. 

§ Odborem interního auditu a kontroly bylo provedeno v roce 2006 mapování rizik a hodnocení stupně jejich význam-
nosti v činnostech ČVUT. Mapa rizik a jejich hodnocení byla seskupena do 18 oblastí od hospodaření s přijatými 
příspěvky a dotacemi až po dodržování právních předpisů a vnitřních legislativních norem ČVUT.

§ Rizika byla podle stupně významnosti rozdělena do tří skupin s vysokým, středním a nízkým stupněm významnosti. 

§ Činnosti s vysokým stupněm významnosti rizika byly přednostně zařazeny do plánu interních auditů v roce 2006 
a 2007. 

c) Průběžné sledování hospodaření a finančních toků na ČVUT.

§ Hospodaření a finanční toky na každém účetním středisku jsou příslušnými vedoucími zaměstnanci sledovány pro-
střednictvím finančního informačního systému, a to pravidelně v základních měsíčních intervalech.

§ Další sledování vývoje hospodaření probíhá ve čtvrtletních intervalech, kdy se provádí srovnávání výsledků finanč-
ního hospodaření se schváleným rozpočtem a výsledky jsou projednávány na úrovni kvestora a následně ve vedení 
ČVUT a grémiu rektora.

§ Sledování a hodnocení vývoje investičních akcí je prováděno podle jednotlivých akcí průběžně Útvarem výstavby 
a investiční činnosti ČVUT, který je odpovědný i za plánování investiční výstavby a aplikaci zákona o veřejných 
zakázkách. Výsledky tohoto sledování jsou přenášeny do vedení ČVUT a grémia rektora prorektorem pro výstavbu.

§ V návaznosti na příkaz rektora č. 11/2004 a směrnici kvestora č. 76/2006 jsou na ČVUT odděleny činnosti hlavního 
účetního, správce rozpočtu a příkazců operací. Na účetních dokladech se vyznačuje potvrzení o přezkoumání dokladů 
a účetní operace podpisem odpovědného zaměstnance.

d) Průběžné sledování a prověřování systému vnitřní kontroly probíhá jednak na úrovni řídících pravomocí vedoucích 
zaměstnanců a jednak na úrovni interního auditu. Toto sledování a prověřování neodhalilo v roce 2006 zásadní nedo-
statky a pochybení.

§ Vnitřní kontrolní systém byl výběrově prověřován při realizaci interních auditů. Odbor interního auditu a kontroly 
neprováděl v roce 2006 audit zaměřený výhradně na vnitřní kontrolní systém, ale byl součástí jiných auditů. Interní 
audit zaměřený pouze na vnitřní kontrolní systém je plánován v roce 2007.

§ Výsledky kontrol a auditů jsou předávány po uzavření akce vedení kontrolované součásti a rektorovi ČVUT společně 
s návrhem doporučených opatření.

2. Kontroly a interní audity v roce 2006 nezjistily zásadní nedostatky, které by podstatným způsobem ovlivnily 
činnost ČVUT, nebo by ohrozily či znemožnily plnění rozhodujících úkolů definovaných zejména v dlouhodobém 
záměru a jeho ročních aktualizacích. Kontroly neodhalily vážné poruchy v činnosti ČVUT ani nepřiměřenou toleranci 
ke klíčovým rizikům. 

 Na ČVUT nebylo v roce 2006 prokázáno žádné korupční jednání.
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6.1 ZAPOJENÍ DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ MŠMT, DO PROJEKTŮ FRVŠ 
A DO PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

ČVUT se každoročně zapojuje do Rozvojových programů MŠMT a do projektů Fondu rozvoje vysokých škol. V roce 
2005 se pracovníci ČVUT významně zapojili i do podávání projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU. Během 
roku 2006 probíhala na ČVUT realizace 32 projektů, které byly spolufinancovány z Evropského sociálního fondu (jeden 
ze čtyř Strukturálních fondů EU). V programu Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha (JPD3), který byl 
určen pro hlavní město Prahu na roky 2004-2006, mělo ČVUT nejvíce financovaných projektů ze všech pražských vyso-
kých škol. Téměř 50 % projektů podaných z ČVUT do tohoto programu bylo financovaných.
Přehledy o jednotlivých programech jsou uvedeny v tabulkách č. 6.1.1, 6.1.2 a 6.1.3.

Tab. 6.1.1  Zapojení ČVUT v Rozvojových programech pro veřejné vysoké školy na rok 2006

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy Počet podaných 
projektů

Počet přijatých 
projektů

Poskytnuté fin. 
prostředky v tis. Kč

kapitálové běžné

Program na podporu rozvoje struktury a modulární sklad-
by studijních programů 30 27 0 28 561

Program na přípravu a rozvoj studijních programů pro 
učitele 3 2 0 530

Program na přípravu a rozvoj lidských zdrojů 9 9 0 9 290

Program na rozvoj moderních technologií 45 26 39 576 42 333

Program na podporu zdravotně handicapovaných stu-
dentů a uchazečů ze znevýhodněných sociálních skupin 2 2 0 1 487

Program na podporu vytváření společných struktur mezi 
vysokými školami a odběratelskou sférou 13 9 0 4 003

Program na podporu rozvoje internacionalizace 11 9 0 10 179

Program na podporu zvýšení kvality řízení veřejných 
vysokých škol 1 1 0 1 820

Program na podporu zvýšení zájmu nadané mládeže 
o studium technických a přírodovědných oborů 1 1 0 3 000

Celkem 115 86 39 576 101 203

Tab. 6.1.2  Zapojení vysoké školy v programech Fondu rozvoje vysokých škol

Tematický okruh Počet přijatých 
projektů

Poskytnuté fin. prostředky v tis. Kč

kapitálové běžné celkem

A 20 26 252 0 26 252

B 1 0 200 200

C 0 0 0 0

E 1 0 376 376

F 43 0 7 270 7 270

G 39 0 4 095 4 095

Celkem 104 26 252 11 941 38 193
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Tab. 6.1.3  Čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU

Operační pro-
gram (název) Opatření (název) Projekt Doba realizace

projektu
Poskytnutá částka (v tis.) Kč 

běžné rok 2006 běžné
JPD3 3.1

(Rozvoj počáteční-
ho vzdělávání)

Příprava a zavedení 
nového bakalářského 
studijního programu 
Aplikovaná informatika

9/05–8/07 6 891,000 1 509,036

Konzultační centrum pro 
realizaci a řízení mezi-
národních projektů se 
zaměřením na zkvalitně-
ní doktorského studia

3/05–2/07 4 500,000 1 552,915

Vzdělávací a výcvikový 
program prezentace 
a komunikace

9/05–8/07 4 398,800 1 954,000

Prohloubení praktické 
přípravy při výchově in-
ženýrů na Fakultě strojní 
ČVUT

9/05–6/07 5 600,000 2 165,666

Magisterský program 
– Radiologická fyzika 2/06–12/07 3 600,000 1 173,490

Výchova studentů pro 
aplikace řešené na 
výkonných počítačích

2/06–1/08 6 509,325 2 361,538

Rozvojový program pro 
doktorandy 1/06–12/07 2 998,400 1 112,037

Podzemní výukové 
středisko Josef 10/06–9/08 9 020,000 739,249

Spolupráce učitelů 
středních a vysokých 
škol v technicko-ma-
nažersko-ekonomické 
oblasti

9/06–8/08 1 952,000 338,149

Rozvoj výuky leteckých 
informačních a řídicích 
systémů 

9/06–8/08 3 293,000 285,963

Doktorský studijní 
program Radiologická 
fyzika

9/06–8/08 2 180,000 92,474

JPD3 3.2 
(Rozvoj dalšího 
vzdělávání)

Lidský činitel v oblasti 
technologie údržby 
letadel

9/05–8/06 1 952,953 1 906,455

Vzdělávání metodiků 
veřejné správy a profes-
ních organizací při poři-
zování, správě a obnově 
veřejného majetku 

9/05–9/07 13 974,000 4 265,792

Konzultační centrum 
projektů evropské spolu-
práce při ČVUT

9/05–8/07 7 000,000 2 216,686

Celoživotní vzdělávání 
v požární ochraně 2/06–1/08 2 588,000 636,119

Udržitelná výstavba 
budov – kurzy pro 
celoživotní vzdělávání

1/06–1/08 7 666,680 2 675,061

Další vzdělávání peda-
gogů v oblasti navrhová-
ní stavebních konstrukcí 
podle evropských norem

10/06–8/08 6 194,000 123,094
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Spolupráce vysoké školy 
a podniků při aplikaci 
současných technologií 
v podnikovém řízení

9/06–8/08 2 800,000 388,737

Celoživotní vzdělávání 
v oblasti protivýbuchové 
ochrany staveb

9/06–8/08 5 000,000 503,923

JPD3 4.1 
(Konkurence-
schopnost)

Strojírenská technologie 
v malých a středních 
firmách 

7/05–6/06 3 114,460 2 005,507

Zvýšení adaptability 
pracovníků Výzkumného 
centra pro strojírensko-
výrobní techniku a tech-
nologii na změnu tech-
nologických podmínek

5/06–4/08 4 373,068 1 217,765

4.2
(Podpora inovací)

Pražské centrum trans-
feru znalostí při ČVUT 10/05–9/07 16 717,448 4 295,526

Inovace metod 
hodnocení existujících 
stavebních konstrukcí

1/06–12/07 6 316,307 2 756,607

Informační a vzdělávací 
centrum kompozitních 
technologií

3/06–10/07 7 052,000 2 297,495

Inkubátor rozvoje lid-
ských zdrojů při vývoji 
průmyslových aplikací 
významného čs. vyná-
lezu rotačního stroje 
s oběžnými dvojkřídly 
„FROTOR“

12/05–11/07 16 246,800 3 900,849

Zavedení výchovy 
k inovačnímu podnikání 
a transferu technologií 
na ČVUT v Praze

3/06–2/08 19 868,250 3 877,884

Centrum podpory talentů 4/06–3/08 13 764,700 2 476,369
Celkem za JPD3 41 526,908

OP RLZ 3.2
(Podpora terciár-
ního vzdělávání, 
výzkumu a vývoje)

Inovace a realizace 
studijního oboru 
Dopravní a manipulační 
technika pro strategické 
požadavky průmyslu

7/06–6/08 5 640,000 1 304,583

Inovace bakalářského 
studijního programu 
Biomedicínská a klinická 
technika (BMKT) s cílem 
zvýšit míru uplatnění 
absolventů na trhu práce

7/06–6/08 4 114,867 957,583

Inovace magisterské-
ho studijního oboru 
„Inženýrská informatika 
v dopravě a spojích“ 
v kontextu potřeb auto-
mobilového průmyslu

6/06–6/08 4 593,561 1 018,543

3.3
(Rozvoj dalšího 
profesního 
vzdělávání)

Program Počítačové 
modelování, simulace 
a analýza chování 
technických soustav

6/06–5/08 2 991,460 175,153

Celkem za 
OP RLZ 3 455,863  

Poznámky: 
V programech JPD3 a Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) bylo možné žádat pouze o běžné finanční prostředky. 
V roce 2006 se ČVUT jako partner podílelo na řešení deseti projektů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů EU.  
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6.2 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

Trend intenzivního rozvoje materiálně-technické základny ČVUT byl zahájen již v roce 2005. V roce 2006 pokračoval 
dokončením nebo zahájením investičních akcí stavebního charakteru v celkovém objemu 691 mil. Kč. Seznam a finanční 
rozsah jednotlivých akcí je uveden dále v tab. 6.2.1. 

Současně s touto činností byla zpracována aktualizace generelu rozvoje ČVUT pro roky 2007–2020. Tento materiál 
ukazuje další možnosti rozvoje a je základním stavebním kamenem pro stanovení priorit a potřeb v oblasti rozvoje mate-
riálně-technické základny ČVUT v letech 2008–2012.

Stručná charakteristika jednotlivých akcí:

1. Požární zajištění budov A, B, C, D – Dejvice

Cílem akce bylo zajistit maximální možnou bezpečnost objektů Fakulty stavební v Thákurově ulici. Objekt byl 
nově rozdělen na požární úseky, proti požáru zabezpečeny únikové cesty a zřízen elektronický zabezpečovací systém. 
V průběhu realizace došlo k navýšení původní ceny způsobené rozšířením rozsahu automatických zabezpečovacích sys-
témů, např. „central test“ nouzového osvětlení, které vyplynulo z aktualizace projektové dokumentace. U akce nedošlo 
k časovým prodlevám.

2. Rekonstrukce budovy E – Karlovo nám.

Tato rekonstrukce byla I. etapou celkové rekonstrukce objektu Fakulty elektrotechnické na Karlově náměstí. V rámci 
této etapy byla provedena repase či případná výměna oken objektu a zateplení štítových zdí. V průběhu realizace došlo 
k navýšení původních nákladů akce z důvodu změny technologie při zateplování štítových zdí. Změna technologie byla 
způsobena zrušením povolení přístupu na přilehlý pozemek. Akce proběhla v souladu s provozními podmínkami uživa-
tele, tj. Fakulty elektrotechnické.

3. Rekonstrukce bloku D3 – Dejvice

Předmětem této akce byla velmi zdařilá komplexní rekonstrukce poslucháren a vrátnice objektu Fakulty elektrotech-
nické v Dejvicích, včetně výměny oken. Obě zde umístěné posluchárny byly kompletně zrekonstruovány, vybaveny 
audiovizuální technikou, klimatizačním systémem a napojeny na centrální bezpečnostní systém. V průběhu realizace do-
šlo k navýšení nákladů způsobených zjištěným stavem požárně bezpečnostních prvků. U akce nedošlo k časovým pro-
dlevám.

4. Revitalizace areálu Karlovo náměstí, II. etapa, 1. část rekonstrukce budovy D

V rámci této akce proběhla celková rekonstrukce objektu D na Karlově náměstí. V jejím rámci se uskutečnil záchranný 
archeologický průzkum. V průběhu realizace došlo k navýšení nákladů rozšířením předmětu prací o vybudování prostor 
pro plánovanou novou trafostanici pro celý areál Karlova náměstí. U akce nedošlo k časovým prodlevám.

5. Rekonstrukce prostorů FD (Kotelna)

Cílem této stavby bylo vybudování funkční knihovny a studovny včetně rozšíření stravovacího zařízení na místě bý-
valé olejové kotelny v nové budově v Horské ulici. V průběhu náročné realizace došlo k navýšení plánovaných nákladů 
stavby, které byly způsobeny větším objemem bouracích a sanačních prací, než předpokládala projektová dokumentace. 
Tyto práce nad rámec projektu vedly k prodloužení doby realizace.

6. Rekonstrukce objektu Trojanova 13, Laboratoř laserové optiky

Celková rekonstrukce laboratoří laserové optiky včetně vybavení interiéru. U akce nedošlo ke změně nákladů ani 
k časovým prodlevám.

7. Rekonstrukce koleje Orlík (Dimitrovova), II. etapa

Akce byla zahájena v roce 2006 a bude dokončena v roce 2007. V průběhu akce došlo ke zpoždění se zahájením rea-
lizace z důvodů posunutí termínu vydání stavebního povolení ze strany MČ Praha 6. 

8. Oprava oken FJFI – Břehová 7

Jedná se o truhlářské opravy a nátěry oken v objektu Břehová. U akce nedošlo ke změně nákladů. Vzhledem k tomu, 
že akce nebyla ukončena v termínu zaviněním na straně dodavatele, byla z tohoto důvodu uplatněna vůči dodavateli 
sankce.
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9. Knihovna pro FD ČVUT v Praze

Předmětem této akce bylo vybavení nábytkem a zřizovacími předměty knihovny, vybudované z původní olejové ko-
telny. U akce nedošlo ke změně nákladů ani k časovým prodlevám.

10. Orientační systém, sportovní areál Juliska

Nově zřízený sportovní areál Juliska byl vybaven orientačním systémem. U akce nedošlo ke změně nákladů ani k ča-
sovým prodlevám.

11. Vybavení kanceláří a učeben – FS, Dejvice

V rámci I. etapy rekonstrukce fasády monobloku Dejvice došlo k uvolnění podparapetních prostor, do kterých byly 
v rámci této akce zabudovány policové skříňky. U akce nedošlo ke změně nákladů ani k časovým prodlevám. 

12. Pódium a scénické osvětlení do Betlémské kaple

Do reprezentačních prostor Betlémské kaple bylo vyrobeno a namontováno nové pódium a prostor byl vybaven scé-
nickým osvětlením. U akce nedošlo ke změně nákladů ani k časovým prodlevám. 

13. FD Děčín, zesílení kabelového připojení

Tepelné čerpadlo zásobující teplem školicí a výukový objekt Fakulty dopravní v Děčíně mělo nevyhovující přípojku 
elektrické energie. V rámci tohoto záměru bylo vybudováno nové silnoproudé připojení. U akce došlo z důvodu klimatic-
kých podmínek ke změně termínu dokončení. Toto prodloužení realizace nemělo vliv na celkové náklady akce.  

14. Veřejné osvětlení koleje Podolí

Předmětem realizace bylo vybudování nového veřejného osvětlení v areálu vysokoškolských kolejí Podolí. U akce 
nedošlo ke změně nákladů ani k časovým prodlevám. 

15. Rekonstrukce klimatizačního systému – FEL Dejvice

V rámci této akce byla provedena kompletní rekonstrukce klimatizačního systému 8. NP bloku B2 Dejvice. U akce 
nedošlo ke změně nákladů ani k časovým prodlevám. 

16. Bufet Horská, vybavení nábytkem

Cílem akce bylo vybavení nově zřízeného stravovacího zařízení nábytkem. U akce nedošlo ke změně nákladů ani 
k časovým prodlevám.

17. Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů – FEL Dejvice

V rámci I. etapy rekonstrukce fasády monobloku Dejvice byla provedena rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých 
rozvodů 4. až 8. patra objektu B2 Dejvice. U akce nedošlo ke změně nákladů ani k časovým prodlevám. 

18. Bufet Horská, vybavení gastrotechnologií

Cílem akce bylo vybavení nově zřízeného stravovacího zařízení gastrotechnologií. U akce nedošlo ke změně nákladů 
ani k časovým prodlevám.

19. Rekonstrukce objektu č. p. 3105 kú Kročehlavy – Kladno I

Tato stavba je I. etapou rekonstrukce objektu ČVUT v Kladně Kročehlavech. V této etapě bude provedena rekonstruk-
ce malého přednáškového sálu včetně střechy a vnějšího pláště a části přízemí objektu. Byla zahájena v roce 2006 a její 
dokončení je plánováno na rok 2007. 

20. Revitalizace areálu Karlovo náměstí – rekonstrukce budovy E, II. etapa

V rámci této etapy rekonstrukce budovy E na Karlově náměstí se provádí půdní vestavba, která bude sloužit jako 
administrativní prostory. Tím se uvolní prostory v dalších částech objektu, které je možné využít jako výukové prostory 
a laboratoře. Realizace byla zahájena v roce 2006 a plánovaný termín dokončení je 2007.

21. Karlovo náměstí – budova E, rekonstrukce poslucháren K1 a K9

Jedná se o rekonstrukce dvou největších, památkově chráněných poslucháren v objektu E na Karlově náměstí. Tyto 
práce jsou součástí celkové rekonstrukce uvedeného objektu. Předmětem prací je komplexní modernizace vnitřního vyba-
vení a doplnění audiovizuální techniky. Akce byla zahájena v roce 2006 a její dokončení je plánováno na rok 2007. 
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22. Rekonstrukce WC – objekt A2 Dejvice

Obsahem akce byla celková rekonstrukce sociálních zařízení v objektu A2 Fakulty strojní. U akce nedošlo ke změně 
nákladů ani k časovým prodlevám.

23. Oprava centrálního schodiště – Trojanova 13

V rámci této akce byla provedena generální oprava centrálního schodiště v objektu Fakulty jaderného a fyzikálního 
inženýrství. Součástí akce byla repase oken, obnova soklů, opravy původních a dodávka nových osvětlovacích těles. 
U akce nedošlo ke změně nákladů ani k časovým prodlevám.

24. Rekonstrukce výtahů FS – B1 Dejvice

Předmětem je celková rekonstrukce výtahů (páter-noster) v objektu B1 Fakulty strojní. U akce nedošlo ke změně ná-
kladů ani k časovým prodlevám.

25. Rekonstrukce poslucháren bloku C2 – Dejvice

V rámci této akce byly rekonstruovány původní laboratoře fyziky na univerzální posluchárny. U akce nedošlo ke změ-
ně nákladů ani k časovým prodlevám. 

26. Rekonstrukce labolatoří KJCH – Břehová

Celková rekonstrukce laboratoří katedry jaderné chemie včetně vybavení. Realizace byla zahájena v roce 2006 a plá-
novaný termín dokončení je začátkem roku 2007.

27. Rekonstrukce 1. NP – Dopplerovo centrum

Jedná se o přestavbu původních dílen a kanceláří v 1. NP objektu Břehová na laboratoře a archiv. Realizace byla zahá-
jena v roce 2006 a plánovaný termín dokončení je začátkem roku 2007.

28. Rekonstrukce klimat. systému – FEL Dejvice, B3

V rámci této akce byla provedena kompletní rekonstrukce klimatizačního systému 8. NP bloku B3 Dejvice. U akce 
nedošlo ke změně nákladů ani k časovým prodlevám.

29. Rekostrukce 4. NP Konviktská

Rekonstrukce poslucháren spočívala v celkové modernizaci prostor a vybudování dvou stupňovitých poslucháren ve 
4. NP objektu. U akce nedošlo ke změně nákladů ani k časovým prodlevám.

30. Bezpečnostní systém monobloku Dejvice

Cílem stavby bylo posílení bezpečnosti objektů. V rámci této akce byl vybudován kartový systém v části monobloku 
Device, který je využíván fakultami strojní a elektrotechnickou. U akce nedošlo ke změně nákladů ani k časovým pro-
dlevám.

31. Vybavení učeben FD

V letošním roce proběhla rekonstrukce dvou poslucháren v objektu Konviktská (viz akce č. 29). Cílem této akce bylo 
zajistit technické a interiérové vybavení rekonstruovaných prostor. U akce nedošlo ke změně nákladů ani k časovým 
prodlevám.

32. Laboratoř fyzikálních praktik FBMI

V roce 2005 získalo ČVUT objekt v Kladně Kročehlavech. Předmětem akce bylo vybudování laboratoře fyzikálních 
praktik v získaných prostorách. U akce nedošlo ke změně nákladů ani k časovým prodlevám.

33. Akustické obklady poslucháren  Dejvice

U akusticky nevyhovujících poslucháren byly provedeny úpravy pro zlepšení akustických vlastností a jejich celková 
rekonstrukce. U akce nedošlo ke změně nákladů ani k časovým prodlevám.

34. Vybudování univerzálních učeben FA

Cílem akce bylo vybudování univerzálních poslucháren v objektu Technické menzy v části využívané Fakultou archi-
tektury a stavební úpravy v objektu A Fakulty stavební v části využívané Fakultou architektury. U akce nedošlo ke změně 
nákladů ani k časovým prodlevám.
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35. Rekonstrukce vzduchotechniky poslucháren 

Jedná se o rekonstrukci vzduchotechniky velkokapacitních poslucháren objektu B3 Fakulty stavební a její doplnění 
o prvky měření a regulace napojené na centrální řídící systém. Realizace byla zahájena v roce 2006 a plánovaný termín 
dokončení je 2007.

36. Studentský dům – opravy chladících boxů a agregátů

Předmětem akce je oprava chladících zařízení v menze Studentského domu. Realizace byla zahájena v roce 2006 a plá-
novaný termín dokončení je začátek roku 2007.

37. Vybavení nábytkem bloků A1, A2 – Dejvice

Jedná se interiérové vybavení prostor uvolněných v rámci II. etapy rekonstrukce fasády monobloku Dejvice. U akce 
nedošlo ke změně nákladů ani k časovým prodlevám.

38. Studentský dům – doplnění vybavení pro zvětšení kapacity výdeje jídel

V souvislosti s centralizací stravovacích kapacit v dejvickém areálu ČVUT je v rámci této akce doplněno vybavení ku-
chyně tak, aby pokrylo předpokládané navýšení počtu vydávaných jídel. Realizace byla zahájena v roce 2006 a plánovaný 
termín dokončení je začátek roku 2007.

39. Studentský dům – opravy centrální kuchyně

V souvislosti s centralizací stravování v dejvickém areálu ČVUT jsou prováděny stavební opravy prostor Studentského 
domu sloužících pro přípravu stravy. Realizace byla zahájena v roce 2006 a plánovaný termín dokončení je 2007.

40. Juliska – přístupový a bezpečnostní systém

V objektu Juliska, který je z části využíván jako sportovní centrum ČVUT a laboratoře Fakulty strojní byl vybudován 
přístupový a bezpečnostní systém, který umožnil přidělit možnosti přístupu do jednotlivých prostor využívaných různými 
subjekty. U akce nedošlo ke změně nákladů ani k časovým prodlevám.

41. Rekonstrukce fasády monobloku Dejvice, I. etapa

Jedná se o dokončení I. etapy rekonstrukce fasády monobloku Dejvice. Realizace této, po stránce technické a provozní 
velmi náročné akce byla zahájena v roce 2005 a dokončena v roce 2006. V průběhu rekonstrukce došlo k navýšení pů-
vodních nákladů, a to z toho důvodu, že po odkrytí původního lehkého obvodového pláště byly zjištěny vady ve svárech 
původní konstrukce. Navýšení nákladů krylo odstranění těchto vad. V rekonstruovaných prostorách došlo k výraznému 
zlepšení tepelných a akustických vlastností. U akce nedošlo k časovým prodlevám.

42. Rekonstrukce oken – Horská

V nové budově objektu Horská byla původní dřevěná okna, která byla v havarijním stavu, nahrazena jejich replikami. 
Kromě respektování požadavků pracovníků památkové péče došlo k významnému zlepšení tepelných a zvukových pod-
mínek v budově. U akce nedošlo ke změně nákladů ani k časovým prodlevám.

43. Rekonstrukce fasády monobloku Dejvice, II. etapa

Akce byla v zahájena v roce 2006 a plánované ukončení je v roce 2007. Jedná se o pokračování rekonstrukce fasády 
monobloku Dejvice. U akce nedošlo ke změně nákladů ani k časovým prodlevám.
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7. ZÁVĚR

Předložená Výroční zpráva o činnosti ČVUT v Praze za rok 2006 byla vypracována podle osnovy doporučené MŠMT. 
Zpráva podává velmi podrobný obraz aktivit fakult a součástí ČVUT v podstatných směrech jejich snažení a ukazuje jak 
silné stránky ČVUT, tak i existující rezervy.

Mezi silné stránky ČVUT patří struktura akreditovaných studijních programů a oborů, členitost, objem a výsledky 
výzkumných aktivit (odstavec 2.10) a většina aktivit vázaných na linii Internacionalizace (kapitola 4). 

Mezi oblasti, ve kterých má ČVUT rezervy, patří věková struktura profesorského sboru, systém vnitřního hodnocení 
činnosti univerzity a procedurální stránky inovačních aktivit oblasti dokončování generelu ČVUT. Posledně jmenovaná 
oblast zahrnovala v roce 2006 nejen přetrvávající problematiku dostavby části kampusu na Vítězném náměstí v Dejvicích, 
ale i v jádru negativní vývoj vazeb ČVUT na výstavbu NTK. V obou jmenovaných případech jde o nežádoucí změny 
rolí zúčastněných stran (bez vlivu ČVUT), které v souhrnném výsledku vedou ke komplikování a zdržování přípravných 
jednání a tím i rozostřování pozice ČVUT v obou zmíněných investičních akcích.

Výroční zpráva jako celek, i přes některé zmíněné slabší stránky vývoje v roce 2006, dokumentuje snahu vedení 
ČVUT i vedení fakult a dalších pracovišť, o dosažení image prestižní výzkumné univerzity s obrovským inovačním po-
tenciálem a s ambicemi na získání pořadí mezi prvními 200 univerzitami světa. 
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