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Úvod

Hlavní činnosti na fakultách a součástech ČVUT byly uskutečňovány v souladu se strategickými cíli
formulovanými v dokumentu Aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2011, který vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT
v Praze pro období 2011–2015 (dále DZ ČVUT) a Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2011
(dále ADZ) vyhlášené MŠMT.
Strategie ČVUT v Praze respektuje současné trendy ve světě a společnosti, pokračující globalizaci,
demografický vývoj, významné dokumenty Asociace evropských univerzit (EUA), Dlouhodobý záměr
MŠMT a dokumenty vlády ČR, výsledky hodnocení, analýz a závěry vnitrouniverzitní diskuse o koncepci rozvoje ČVUT v Praze.
Vedení ČVUT i jednotlivých fakult a součástí v roce 2011 kladlo hlavní důraz na efektivitu a kvalitu
veškeré činnosti, sledování nových požadavků na vzdělávání a strukturu studijních programů včetně
celoživotního vzdělávání, rozvoj ČVUT v Praze jako výzkumné univerzity s důrazem na výzkum a vývoj
v souladu s Národním programem výzkumu, Národní inovační politikou a Národní politikou výzkumu.
Pozornost byla též věnována internacionalizaci a podpoře evropské dimenze veškeré činnosti školy.
Aktualizace DZ ČVUT pro rok 2011 obsahovala programové cíle a priority rozvoje v členění podle
priorit a hlavních oblastí činnosti univerzity:
• Kvalita a relevance: Oblast vzdělávací, oblast vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, oblast
struktury a integrity, oblast personální politiky.
• Otevřenost: Oblast vnějších vztahů a mezinárodní spolupráce.
• Efektivita a financování: Oblast rozvoje informačních systémů, oblast ekonomická, oblast investičního rozvoje.
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Základní údaje o ČVUT

2.1 Úplný název školy, běžně užívaná zkratka, sídlo školy
a všech součás (fakult, ústavů a poboček)
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:
České vysoké učení technické v Praze
Zikova 4, 166 36 Praha 6-Dejvice
http://www.cvut.cz
Fakulty:
• Fakulta stavební (FSv), Thákurova 7, 166 29 Praha 6
• Fakulta strojní (FS), Technická 4, 166 07 Praha 6
• Fakulta elektrotechnická (FEL), Technická 2, 166 27 Praha 6 (externí pracoviště Základní škola,
Trutnov, V Domcích 488, 541 01 Trutnov – Smlouva o výuce uzavřena se subjektem Město Trutnov,
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov)
• Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI), Břehová 7, 115 19 Praha 1 (detašované pracoviště
Děčín, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1)
• Fakulta architektury (FA), Thákurova 9, 166 34 Praha 6
• Fakulta dopravní (FD), Konviktská 20, 110 00 Praha 1 (detašované pracoviště Ústav pro bakalářská
studia – pracoviště Děčín, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1)
• Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI), nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
• Fakulta informačních technologií (FIT), Thákurova 9, 160 00 Praha 6
Vysokoškolské ústavy:
• Kloknerův ústav (KÚ), Šolínova 7, 166 08 Praha 6
• Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS), Horská 3, 128 00 Praha 2
• Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS), Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6
Výzkumné pracoviště ČVUT podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona 111:
• Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT (ÚTEF), Horská 3a/22, 128 00 Praha 2
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Fakulta informačních
technologií

Fakulta biomedicínského
inženýrství

Fakulta dopravní

Fakulta architektury

Fakulta jaderná
a fyzikálně inženýrská

* do 31. 8. 2011 součást ČVUT (od 1. 9. 2011 samostatný právní subjekt)

Odbor výstavby
a inves ční činnos

Odbor vnějších vztahů

Odbor vědeckovýzkumné činnos

Ústav tělesné výchovy
a sportu

Masarykův ústav
vyšších studií

Fakulta strojní

Odbor pro studium
a studentské záležitos

Fakulta elektrotechnická

Kloknerův ústav

Fakulta stavební

REKTOR

Odbor rozvoje

PROREKTOŘI

AKADEMICKÝ SENÁT

Univerzitní mateřská
škola Lvíčata*

Česká technika –
nakladatelství ČVUT

Správa účelových zařízení

Ústřední knihovna ČVUT

Ústav technické
a experimentální fyziky
ČVUT

Technologické a inovační
centrum

Výpočetní a informační
centrum

VĚDECKÁ RADA

SPRÁVNÍ RADA

Odbor interního auditu
a kontroly ČVUT

Archiv ČVUT

Odbor hospodářské
správy

Odbor ekonomický
a finanční

Odbor právní
a zaměstnanecký

Odbor ekonomického
řízení a controllingu

Sekretariát kvestora

KVESTOR

Sekretariát rektora

KANCLÉŘ

2.2
Organizační schéma ČVUT

2.3 Orgány ČVUT
2.3.1

Vedení

Rektor

prof. Ing. Václav HAVLÍČEK, CSc.

Prorektoři
pro studium a studentské záležitos

doc. Ing. Josef JETTMAR, CSc.

pro vědeckou a výzkumnou činnost

doc. RNDr. Vojtěch PETRÁČEK, CSc.

pro vnější vztahy

prof. Ing. Jiří BÍLA, DrSc.

pro rozvoj

prof. Ing. Petr MOOS, CSc.

pro výstavbu a inves ční činnost

prof. Ing. Miloslav PAVLÍK, CSc.

Kvestor

Mgr. Jan GAZDA, Ph.D.

Předseda AS ČVUT

prof. Ing. Petr KONVALINKA, CSc.

2.3.2

Správní rada

Předseda

Ing. arch. Jan FIBIGER, CSc.

ABF, nadace pro rozvoj architektury
a stavebnictví, Praha

Místopředsedové

Ing. Jaroslav MÍL, MBA

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Praha

doc. Ing. Václav PETŘÍČEK, CSc.

Komora pro hospodářské styky se SNS, Praha

Členové

Tajemník

MUDr. Pavel BÉM

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Ing. Jaroslav DOLEŽAL, CSc.

Honeywell, s. r. o., Praha

Ing. Jindřich HESS, Ph.D.

Metrostav a. s., Praha

Ing. Petr HUTLA

ČSOB, a. s., Praha

Ing. Bořivoj KAČENA

Eurovia CS, a. s., Praha

Ing. Pavel KAFKA

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Praha

Ing. Vladimír KOLMAN, Ph.D., MBA

Česká národní banka, Praha
(členem do 21. června 2011)

Ing. Josef KUBÍČEK

Univerzita Karlova v Praze

doc. Ivo MATHÉ

Akademie múzických umění, Praha

Ing. Václav MATYÁŠ

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Praha

JUDr. Jana PEŠKOVÁ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Praha

Ing. Michaela ŠOJDROVÁ

Česká školní inspekce, Praha

Marek KUKRLE

Městská část Praha 5 (jmenován 7. listopadu 2011)

doc. Ing. Jan ŘEZNÍČEK, CSc.

Fakulta strojní ČVUT v Praze
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2.3.3

Vědecká rada

Předseda

prof. Ing. Václav HAVLÍČEK, CSc.

rektor ČVUT

Interní členové

prof. Ing. Zdeněk BITTNAR, DrSc.

FSv

doc. Ing. Miroslav ČECH, CSc.

FJFI, děkan

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav GIRSA

FA

prof. Ing. Fran šek HRDLIČKA, CSc.

FS, děkan

prof. Ing. Josef JÍRA, CSc.

FD

Externí členové

prof. Ing. Peter KNEPPO, DrSc.

FBMI

prof. Ing. Alena KOHOUTKOVÁ, CSc.

FSv, děkanka (od 1. 3. 2011)

prof. Dr. Ing. Jiří MATAS

FEL

prof. Ing. Bořivoj MELICHAR, DrSc.

FIT

prof. Ing. Petr MOOS, CSc.

prorektor pro rozvoj

prof. Ing. Viliam MÚČKA, DrSc.

FJFI

doc. RNDr. Vojtěch PETRÁČEK, CSc.

prorektor pro vědu a výzkum

prof. Ing. Pavel RIPKA, CSc.

FEL, děkan (od 22. 9. 2011)

doc. MUDr. Jozef ROSINA, Ph.D.

FBMI, děkan

prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK

FD, děkan

prof. Ing. Boris ŠIMÁK, CSc.

FEL, děkan (skončil k 22. 9. 2011)

prof. Ing. Pavel TVRDÍK, CSc.

FIT, děkan

prof. Ing. Michael VALÁŠEK, DrSc.

FS

prof. Ing. Fran šek WALD, CSc.

FSv

prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc., dr. h. c.

FSv

prof. Ing. arch.–ir. Zdeněk ZAVŘEL

FA, děkan

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

FS

Ing. Jiří BĚLOHLAV

Metrostav a. s.

prof. Dr. Ing. Vladimír BLAŽEK

Ústav vysokofrekvenční techniky RWTH
Aachen

prof. Ing. Anton ČIŽMÁR, CSc., dr. h. c.

Technická univerzita Košice

prof. Ing. Miloš DRDÁCKÝ, DrSc.

ÚTAM AV ČR, ředitel

prof. RNDr. Bohuslav GAŠ, CSc.

Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Mgr. Ing. Vladimír HLAVINKA

ČEZ a. s.

prof. Ing. Stanislava HRONOVÁ, CSc.

VŠE v Praze, prorektorka pro VaV

prof. Ing. Dr. Pavel CHRÁSKA, DrSc.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, ředitel

prof. Ing. Vojtěch KONOPA, CSc.

TU Liberec

prof. RNDr. Jan KRATOCHVÍL, CSc.

MFF UK v Praze

doc. Ing. Jaroslav MACHAN, CSc.

Škoda Auto a. s.

prof. Ing. Jitka MORAVCOVÁ, CSc.

VŠCHT Praha

prof. Ing. Petr NOSKIEVIČ, CSc.

VŠB – TU Ostrava
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Mimořádní
členové

2.3.4

prof. Ing. Josef PSUTKA, CSc.

ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

prof. MUDr. Štěpán SVAČINA, DrSc.

1. LF UK Praha, emeritní děkan

prof. Ing. arch. Jaroslav ŠAFER

Šafer Hájek Architek

doc. Ing. Zdeněk TŮMA, CSc.

Zastupitelstvo HMP

prof. RNDr. Ing. Jan VRBKA, DrSc.

VUT Brno, emeritní rektor

prof. Ing. Vladimír HAASZ, CSc.

FEL

doc. Ing. Tomáš KLEČKA, CSc.

KÚ

doc. Ing. Jiří KOLÍSKO, Ph.D.

KÚ, ředitel (od 1. 3. 2011)

prof. Ing. Vladimír KUČERA, DrSc., dr. h. c.

MÚVS, ředitel

Ing. Stanislav POSPÍŠIL, DrSc.

ÚTEF, ředitel

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

ETH Zurich

Akademický senát

Předseda

prof. Ing. Petr KONVALINKA, CSc.

Místopředseda (zaměstnanec)

Mgr. Veronika VYMĚTALOVÁ

Místopředseda (student)

Ing. Petr MÁCA

Předseda legisla vní komise

RNDr. Petr OLŠÁK

Předseda hospodářské komise

prof. Ing. Pavel FIALA, CSc.

Předseda komise pro rozvoj a vědu

prof. Ing. Michael VALÁŠEK, DrSc.

Předseda komise pro pedagogické záležitos

MUDr. Ing. Vítězslav KŘÍHA, Ph.D.

Předseda komise pro SÚZ

Bc. Tomáš KOUŘIM

Předseda studentské komise

Ing. Jan KOLÍNSKÝ (do 30. 9. 2011)

Členové AS – akademič pracovníci

Ing. Bc. Pavel ANDRES, Ph.D.
Ing. Jaroslava BABÁNKOVÁ
prof. Ing. Zdeněk BITTNAR, DrSc.
Ing. Mar n BRUMOVSKÝ
doc. RNDr. Jiří DEMEL, CSc.
Ing. Radek DOBIÁŠ
Ing. Mgr. Jan FEIT
prof. Ing. Vladimír HAASZ, CSc.
Ing. Ivan HALAŠKA
Ing. arch. Dalibor HLAVÁČEK
Mgr. Zdeněk HON
doc. Ing. Goce CHADZITASKOS, CSc.
Ing. Jan KAŠPAR
Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ
doc. RNDr. Josef KOLÁŘ, CSc.
prof. Ing. arch. Ladislav LÁBUS
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prof. Ing. Jiří NOŽIČKA, CSc.
doc. Dr. Ing. Ivan RICHTER
PhDr. Jaroslav SCHMID, CSc.
Ing. Ivo ŠIMŮNEK, CSc.
Ing. Karel VÍTEK, CSc.
Členové AS – studen

Ing. Nela BENEŠOVÁ
Ing. Mar n BRHEL (do 31. 10. 2011)
Bc. Miroslava FILINGEROVÁ
Ing. arch. Jaromír HAINC
Bc. Ota HAJZLER
Ing. Vít HANUŠ
Bc. Michal JEX
Jakub KAŇKA
Ing. Michaela KOSTELECKÁ
Ing. Barbora KUNZOVÁ
Miroslav NEVLIDA
Bc. Jakub PARÁK
Miroslav SEMERA
Bc. Tomáš SYSALA
Bc. Tomáš TUREK (od 1. 10. 2011)
Jan VÁCLAVÍK

2.3.5

Disciplinární komise

Předseda

prof. Ing. Milan HOLICKÝ, DrSc. (KÚ)

Členové komise
Akademič pracovníci

PhDr. Hana BROŽKOVÁ (MÚVS)

Studen

Ing. Petr HUŇKA (KÚ)

Ing. David VANĚČEK, Ph.D. (MÚVS)
Jana GALAJDOVÁ (MÚVS)
Tomáš KADLEC (MÚVS)
Náhradníci
Akademič pracovníci

doc. Ing. Petr BOUŠKA, CSc. (KÚ)
PhDr. Jarmila VOBOŘILOVÁ (MÚVS)

Studen

Ing. Mar n ZATŘEPÁLEK (KÚ)
Lenka MUDROVÁ (MÚVS)
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2.4 Zastoupení ČVUT v reprezentaci českých vysokých škol
(Česká konference rektorů, Rada vysokých škol) s uvedením členů
(vč. změn v roce 2011) a jejich funkcí v orgánech reprezentace
• Česká konference rektorů
Rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., pokračoval ve funkci místopředsedy České konference
rektorů pro záležitosti ekonomické a sociální do 31. 7. 2011. V září 2011 byl zvolen místopředsedou
komory veřejných vysokých škol ČKR.
• Rada vysokých škol
Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., z Fakulty elektrotechnické ČVUT, byl předsedou RVŠ do 31. 12. 2011.
Členy studentské komory RVŠ byli Ing. Vít Hanuš z Fakulty stavební ČVUT a Ing. Barbora Kunzová
z Fakulty strojní.

2.5 Poslání ČVUT, vize, strategické cíle
Mise
ČVUT vytváří přidanou hodnotu k nabídce studijních programů, k vědeckým a výzkumným programům v podobě hluboké historické zkušenosti sahající více jak 300 let do technického vysokého
učení v českých zemích. Navazuje na svou úlohu, kterou jako Pražská polytechnika a později ČVUT
plnila v minulých stoletích, kdy v českých zemích poskytovala znalostní základ pro bouřlivý rozvoj
průmyslu a ve století dvacátém i na přelomu tisíciletí podpořila světovost českých inženýrů v řadě
oborů. ČVUT nabízí tvořivé prostředí, založené na úzké spolupráci fakult a ústavů s kompetencemi
v širokém spektru technických, ekonomických, zdravotních, přírodovědných a dopravních oborů
a hluboké znalosti v oblasti kybernetiky, informatiky a designu. Svými kompetencemi ČVUT přináší přidanou hodnotu v expertizách pro průmysl, státní správu a obohacuje tak nejen vzdělávací
možnosti na vysoké úrovni v ČR a Evropě, ale i vědu a výzkum v oborech své působnosti. Pro své
poslání přední technické univerzity ČVUT usiluje o vysokou efektivitu organizace, která se opírá
o synergicky působící procesy výhodně spolupracujících fakult a o dobře fungující informační systém
a další informační a komunikační podpory univerzity.

Vize – strategické cíle
ČVUT v Praze posílí své postavení významné a vyhledávané výzkumné univerzity v evropském vzdělávacím prostoru s náročným a vlídným přístupem ke studentům. V oblasti vzdělávání a vědy chce ČVUT
být i nadále důstojným partnerem předním pracovištím v Evropě i ve světě, přičemž bude usilovat o prohloubení vztahu s Akademií věd ČR. Aktualizací a modernizací výuky zaměřené na tvůrčí inženýrské
schopnosti chce univerzita i nadále vytvářet atraktivní studijní programy. V oblasti výzkumu a inovací
chce udržet a posílit své postavení na čele spolupráce s průmyslem a veřejnou správou a vytvářet podmínky pro růst inovačního potenciálu, uměleckou a další tvůrčí činnost, transfer technologií a znalostí
pro společnost. Zvýšení konkurenceschopnosti vidí ČVUT v prohloubení užší spolupráce s vybranými
vysokými školami, zejména pražskými, a to až na úroveň integrace. ČVUT bude vytvářet odpovědné
vědomí o nutnosti podpory vzdělávání, vědy a výzkumu v technických oborech.
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2.6 Změny v oblas vnitřních předpisů
V roce 2011 došlo k jedné změně ve vnitřních předpisech. Byla provedena 32. změna Statutu ČVUT
spočívající ve:
1) změně názvu Technologického a inovačního centra ČVUT na Inovacentrum,
2) zrušení Univerzitní mateřské školy Lvíčata jako jiného pracoviště podle § 22, odst. 1, písm. c) VŠZ.
MŠMT zaregistrovalo tuto změnu k 22. 12. 2011 s účinností od 1. 1. 2012.
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Studijní programy, organizace studia
a vzdělávací činnost

3.1 Akreditované studijní programy podle fakult, případně jiných
součás uskutečňujících akreditovaný studijní program
nebo jeho část
Tab. 3.1
Akreditované studijní programy (počty)
ČVUT v Praze

Skupiny akreditovaných
studijních programů

Bakalářské
studium

Magisterské Navazující
studium
magisterské
studium

P

P

K/D

K/D

P

Doktorské
studium

CELKEM

K/D

KKOV

Fakulta stavební
technické vědy a nauky

21-39

4

0

1

0

8

0

9

22

21-39

5

5

1

1

5

5

4

26

přírodní vědy a nauky

11-18

2

2

0

0

4

2

0

10

technické vědy a nauky

21-39

7

7

0

0

9

9

2

34

ekonomie

62,65

1

1

0

0

0

0

0

2

Fakulta strojní
technické vědy a nauky
Fakulta elektrotechnická

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
přírodní vědy a nauky

11-18

0

0

0

0

0

0

1

1

technické vědy a nauky

21-39

1

0

0

0

1

0

3

5
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Fakulta architektury
technické vědy a nauky

21-39

1

0

0

0

1

0

4

6

vědy a nauky o kultuře a umění 81,82

1

0

0

0

1

0

0

2

3

1

0

0

2

0

3

9

Fakulta dopravní
technické vědy a nauky

21-39

Fakulta biomedicínského inženýrství
technické vědy a nauky

21-39

3

1

0

0

3

0

2

9

zdravot., lékař. a farm. vědy
a nauky

51-53

1

0

0

0

0

0

0

1

11-18

2

2

0

0

2

0

2

8

Fakulta informačních technologií
přírodní vědy a nauky

Celoškolská pracoviště (MÚVS, KÚ)
technické vědy a nauky

21-39

0

0

0

0

3

2

1

6

společenské vědy, nauky
a služby

61,67,
71-73

0

0

0

0

0

0

1

1

ekonomie

62,65

1

0

0

0

0

0

1

2

pedagogika, učitelství a sociál.
péče

74,75

1

1

0

0

0

0

0

2

33

20

2

1

39

18

33

146

CELKEM

P = prezenční K/D = kombinované / distanční

V souladu s body ADZ 1.1. a DZ v bodech 1.1., 1.4. a 1.5. byly v roce 2011 na ČVUT nově uděleny akreditace studijních programů (SP), rozšířena nabídka studijních oborů (SO), případně byly prodlouženy
platnosti akreditace těchto studijních programů a oborů:
FSv
Prodloužení platnosti akreditace
SP P3502 Architektura a stavitelství – SO Architektura a stavitelství, Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví do 31. 8. 2019.
SP B3651 Stavební inženýrství – SO Materiálové inženýrství do 31. 8. 2019.
SP P3607 Stavební inženýrství – SO Inženýrství životního prostředí do 31. 12. 2015.
Rozšíření akreditace
SP B3651 o nový SO Požární bezpečnost staveb.
SP N3648 Civil Engineering o nový SO Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events.
FS
Udělení akreditace
SP B2341 Bachelor af Mechanical Engineering – SO Computer Aided Design, Environmental Engineering, Information and Automation Technology, Power Engineering and Process Technology.
SP B2342 Theoretical Fundamentals of Mechanical Engineering.
Prodloužení platnosti akreditace
SP N2301 Mechanical Engineering – SO Environmental Engineering, Instrumentation and Control Engineering, Mathematical Modelling in Engineering, Power Engineering, Process Engineering
do 1. 11. 2018.
24 | STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Rozšíření akreditace
SP N2301 Mechanical Engineering o nové SO Applied Mechanics, Biomechanics and Medical Instrument, Mechatronics, Production Machines and Equipments, Transportation, Aerospace and Handling
Technology.
FJFI
Udělení akreditace
SP P3913 Aplikace přírodních věd – SO Fyzikální inženýrství.
Rozšíření akreditace
SP P3913 Aplikace přírodních věd o nový SO Jaderná chemie.
SP P3913 Applications of Natural Sciences o nový SO Nuclear Chemistry.
Prodloužení platnosti akreditace
SP B3913 Aplikace přírodních věd – SO Matematické inženýrství do 31. 5. 2020.
SP N3913 Aplikace přírodních věd – SO Fyzikální inženýrství, Inženýrská informatika, Jaderně chemické
inženýrství, Jaderné inženýrství, Matematické inženýrství do 31. 10. 2016.
FA
Udělení akreditace
SP N8208 Design – SO Průmyslový design.
FD
Udělení akreditace
SP P3713 Logistika – SO Dopravní logistika.
Prodloužení platnosti akreditace
SP N3710 Technika a technologie v dopravě a spojích – SO Dopravní systémy a technika, Inteligentní
dopravní systémy, Inženýrská informatika v dopravě a spojích do 31. 7. 2019.
SP N3710 Technika a technologie v dopravě a spojích – SO Provoz a řízení letecké dopravy, Management
a ekonomika dopravy a komunikací do 31. 7. 2015.
Rozšíření akreditace
SP N3710 Technology in Transportation and Telecommunications o nový SO Transportation and
Logistic Systems, Engineering of Transportation and Communication.
FBMI
Udělení akreditace
SP N2825 Ochrana obyvatelstva – SO civilní nouzové plánování.
SP B3921 Biomedical and Clinical Technology – SO Biomedical Technician.
Prodloužení platnosti akreditace
SP N3921 Biomedicínská a klinická technika – SO Přístroje a metody pro biomedicínu do 1. 3. 2016,
Systémová integrace procesů ve zdravotnictví do 1. 3. 2020.
Rozšíření akreditace
SP B3921 Biomedicínská a klinická technika o nový SO Biomedicínský technik.
SP N3921 Biomedicínská a klinická technika o nový SO Biomedicínský inženýr.
SP N3921 Biomedical and Clinical Technology o nový SO Systematic Integration of Processes in Health
Service.
MÚVS
Udělení akreditace
SP P7108 Historie techniky – SO Historie techniky.
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3.2 Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce podle fakult,
případně jiných součás uskutečňujících akreditovaný studijní
program nebo jeho část
Tab. 3.2
Studijní programy v cizím jazyce (počty)
ČVUT v Praze

Skupiny akreditovaných
studijních programů

Bakalářské
studium

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

P

P

P

K/D

K/D

Doktorské
studium

CELKEM

K/D

KKOV

Fakulta stavební
technické vědy a nauky

21-39

1

0

0

0

3

0

4

8

21-39

2

2

0

0

2

2

1

9

přírodní vědy a nauky

11-18

1

1

0

0

1

1

0

4

technické vědy a nauky

21-39

4

4

0

0

4

4

1

17

21-39

0

0

0

0

1

0

2

3

21-39

0

0

0

0

1

0

2

3

21-39

1

0

0

0

2

0

0

3

1

1

0

0

1

0

1

4

1

0

0

0

1

0

1

3

0

0

0

0

11

8

Fakulta strojní
technické vědy a nauky
Fakulta elektrotechnická

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
technické vědy a nauky
Fakulta architektury
technické vědy a nauky
Fakulta dopravní
technické vědy a nauky

Fakulta biomedicínského inženýrství
technické vědy a nauky

21-39

Fakulta informačních technologií
přírodní vědy a nauky

11-18

Celoškolská pracoviště (MÚVS, KÚ)
technické vědy a nauky
CELKEM

21-39

1

1

0

2

17

8

12

56

P = prezenční K/D = kombinované / distanční

V souladu s bodem DZ 2.1.4. byla zlepšena úroveň výuky poskytované v rámci akreditovaných studijních
programů v cizích jazycích. V roce 2011 byly nově akreditovány v anglickém jazyce studijní programy
a obory nebo byly stávající studijní programy rozšířeny o další studijní obory.
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FSv
SP N3648 Civil Engineering rozšířen o nový studijní obor Sustainable Constructions under Natural
Hazards and Catastrophic Events.
FS
Udělena akreditace SP B2341 Bachelor of Mechanical Engineering se studijními obory Computer Aided
Design, Environmental Engineering, Information and Automation Technology, Power Engineering and
Process Technology a SP B2342 Theoretical Fundamentals of Mechanical Engineering.
Byla prodloužena platnost akreditace SP N2301 Mechanical Engineering se studijními obory Environmental Engineering, Instrumentation and Control Engineering, Mathematical Modelling in Engineering,
Power Engineering, Process Engineering do 1. 11. 2018.
SP N2301 Mechanical Engineering byl rozšířen o studijní obory Applied Mechanics, Biomechanics and
Medical Instrument, Mechatronics, Production Machines and Equipments, Transportation, Aerospace
and Handling Technology.
FD
SP N3710 Technology in Transportation and Telecommmunications rozšířen o nové studijní obory
Transportation and Logistic System a Engineering of Transportation and Communication.
FBMI
Udělena a rozšířena akreditace v anglickém jazyce SP B3921 Biomedical and Clinical Technology
o studijní obor Biomedical Technician, SP N3921 Biomedical and Clinical Technology o nový studijní
obor Systematic Integration of Processes in Health Service.

3.3 Studijní programy Joint/Double/Mul ple Degree
Tab. 3.3
Joint/Double/Mul ple Degree studijní programy
ČVUT v Praze
Fakulta stavební
Název programu 1

Civil Engineering, obor: Advanced Master´s
in Structural Analysis of Monuments and Historical
Construc ons (Erasmus Mundus Programme)

Partnerské organizace

University of Minho (Portugalsko), Technical University
of Catalonia (Španělsko), University of Padova (Itálie)

Přidružené organizace

Ústav teore cké a aplikované mechaniky AV ČR

Počátek realizace programu

2008

Druh programu (Joint/Double/Mul ple Degree)

Mul ple Degree

Délka studia (semestry)

2 semestry

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

navazující magisterský
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Popis organizace studia, včetně přijímání studentů
a ukončení

Kreditní systém studia – 30 kr./semestr, přijímací
řízení administra vně zajišťuje sekretariát konsorcia
na University of Minho. Konečné rozhodnu o přije
provádí výkonná rada konsorcia, ve které jsou
zástupci všech zúčastněných ins tucí. Ukončení státní
závěrečnou zkouškou na ČVUT a zahraniční univerzitě.
Detaily viz www.msc-sahc.org.

Jakým způsobem je vydáván diplom
a dodatek k diplomu?

Diplom a dodatek k diplomu vydávají vždy 2 ins tuce
(univerzita, na které student absolvoval výuku předmětů
a univerzita, na které vypracoval a obhájil DP).

Jakým způsobem jsou realizovány výměny
studentů?

výběrové řízení

Název programu 2

Stavební inženýrství, Double Degree Master Program
in Civil Engineering

Partnerské organizace

École Na onale Des Ponts et Chaussées (Francie)

Přidružené organizace

nejsou

Počátek realizace programu

2006

Druh programu (Joint/Double/Mul ple Degree)

Double Degree

Délka studia (semestry)

4 semestry

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně přijímání studentů
a ukončení

kreditní systém studia – 30 kr./semestr, přijímací řízení –
společné výběrové řízení na ČVUT a ENPC, ukončení –
obhajoba diplomové práce na ENPC + SZZ na ČVUT

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek
k diplomu?

Diplom a dodatek k diplomu vydávány jednotlivými
univerzitami.

Jakým způsobem jsou realizovány výměny
studentů?

1. rok s pendium v rámci programu Erasmus, 2. rok
s pendium ČVUT nebo francouzské

Název programu 3

Stavební inženýrství, Double Degree Master Program
in Civil Engineering

Partnerské organizace

Technische Universität München, Fakultät für
Bauingenieur- und Vermessungswesen (Německo)

Přidružené organizace

nejsou

Počátek realizace programu

2009

Druh programu (Joint/Double/Mul ple Degree)

Double Degree

Délka studia (semestry)

3 semestry

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně přijímání studentů
a ukončení

kreditní systém studia – 30 kr./semestr, výběr
studentů oběma univerzitami, individuální studijní
plán, ukončení státní závěrečnou zkouškou na obou
univerzitách

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek
k diplomu?

Diplom a dodatek k diplomu vydávány jednotlivými
univerzitami.

Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? v rámci programu Erasmus
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Název programu 4

Stavební inženýrství, Double Degree Master
Program in Civil Engineering

Partnerské organizace

École centrale de Nantes (Francie)

Přidružené organizace

nejsou

Počátek realizace programu

2010

Druh programu (Joint/Double/Mul ple Degree)

Double Degree

Délka studia (semestry)

3 semestry

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně přijímání studentů
a ukončení

výběr studentů oběma univerzitami, individuální
studijní plán, ukončení obhajobou diplomové práce a SZZ

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek
k diplomu?

Diplom a dodatek k diplomu vydávány jednotlivými
univerzitami.

Jakým způsobem jsou realizovány výměny
studentů?

1 rok program Erasmus, pokud individuální studijní
plán vyžaduje prodloužení studia, s pendium ČVUT.

Fakulta strojní
Název programu 1

Master of Automo ve Engineering

Partnerské organizace

ENSTA (Belgie), HAN (Nizozemsko)

Přidružené organizace

nejsou

Počátek realizace programu

2011

Druh programu (Joint/Double/Mul ple Degree)

Double Degree

Délka studia (semestry)

4 semestry

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně přijímání studentů
a ukončení

prezenční forma studia, jeden rok v ČR, jeden rok
v zahraničí, přijímací zkoušky, SZZ (v ČR i na partnerské VŠ)

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek
k diplomu?

Diplom získávají studen jak z FS, tak z partnerské VŠ.

Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? v rámci bilaterální smlouvy
Fakulta elektrotechnická
Název programu 1

Erasmus Mundus Master Course – Joint European
Master in Space Science and Technology
(SpaceMaster)

Partnerské organizace

Lulea University of Technology (LTU), Kiruna, Švédsko
Julius-Maximilians-University Würzburg (JMUW),
Německo
Cranfield University (CU), Velká Británie
Aalto University (Aalto), Helsinki, Finsko
Université Paul Saba er Toulouse III (UPS), Francie
University of Tokyo (Todai), Japonsko
Utah State University (USU), Logan, USA
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Přidružené organizace

Swedish Ins tute of Space Physics (IRF)
Swedish Space Corpora on (SSC)
European Incoherent Sca er Scien fic Associa on
(EISCAT)
Honeywell spol. s r. o. (Honeywell)
European Aeronau cs Defence and Space Company,
Innova on Works Division (EADS)

Počátek realizace programu

SpaceMaster I – 2005–2009
SpaceMaster II – 2010–2014

Druh programu (Joint/Double/Mul ple Degree)

Joint Degree

Délka studia (semestry)

4 semestry

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

magisterský

Popis organizace studia, včetně přijímání studentů
a ukončení

Přijímací procedura: Na základě stanovených kritérií jsou
studen ohodnoceni a je sestaveno jejich pořadí. Podle
objemu finančních prostředků jsou některým studentům přidělena s pendia. Kritéria hodnocení studentů
jsou tato: výsledky bakalářského studijního programu,
profesní zkušenos , zkušenos se studijním pobytem
v zahraničí. Dále je zohledněno, kde student získal
bakalářský tul. Univerzity, které jsou na seznamu sestaveném z „The Academic Ranking of World Universi es
(ARWU – 2009)“, „THES-QS World University Rankings
2007“ a „Third European Report on S&T Indicators 2003“
jsou považovány za výborné a jsou hodnoceny faktorem
1.2 opro ostatním univerzitám, které mají faktor 1.
Organizace studia: Studium magisterského programu
SpaceMaster trvá 4 semestry, objem kreditů 120 ECTS.
Studen studují v prvním semestru na JMUW v Německu, v druhém semestru pak na LTU ve Švédsku.
V druhém roce studia si každý posluchač může vybrat,
kde bude pokračovat, a to ze všech 8 partnerských univerzit. Ve čtvrtém semestru studen pracují zejména
na diplomových pracích, obvykle na univerzitě, kterou
si pro druhý rok studia vybrali. Někteří studen však
mohou ve čtvrtém semestru pracovat na diplomové
práci, kterou zadal některý z přidružených členů. Další
možnos je ve čtvrtém semestru pracovat na diplomové práci na USU nebo Todai.
Student má na diplomovou práci vždy alespoň dva
supervisory, jeden je z univerzity, kterou si vybral pro
druhý rok studia, druhý je z LTU, jež je hlavním koordinátorem programu.
Ukončení studia: Studium je zakončeno obhajobou
diplomové práce. Na ČVUT je podmínkou úspěšného
ukončení studia též vykonání státní zkoušky. Tato je
prováděna zároveň s obhajobou diplomové práce,
v komisi je vždy přítomen i zástupce LTU jako oponent
diplomové práce.
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Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek
k diplomu?

Každý student, který splnil podmínky udělení diplomu,
dostane diplom z univerzity hlavního koordinátora
programu – LTU. Druhý diplom získá z partnerské
univerzity, kde studoval druhý rok studia. Diplomy jsou
předávány na slavnostní ceremonii, kterou na podzim
pořádá některá z partnerských univerzit. Na ČVUT je
vydáván diplom v českém i anglickém jazyce a taktéž
dodatek v obou jazycích.

Jakým způsobem jsou realizovány výměny
studentů?

Do programu SpaceMaster se každoročně přihlásí zhruba 200 studentů z celého světa. Na základě přijímací
procedury jich je přijato cca 80, zhruba 15 z nich je
poskytnuto s pendium. Ostatní si výdaje na studium,
včetně školného, hradí sami nebo jsou podporováni
z různých vzdělávacích programů svých zemí. Výměna
studentů je popsána v předchozím bodě.

Název programu 2

Power Genera on and Transporta on

Partnerské organizace

TPU Tomsk (Ruská federace)

Přidružené organizace

nejsou

Počátek realizace programu

2011

Druh programu (Joint/Double/Mul ple Degree)

Double Degree

Délka studia (semestry)

6 semestrů

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

magisterský

Popis organizace studia, včetně přijímání studentů
a ukončení

Přijímání studentů dělá vysílající univerzita. První rok
studia pro ruské studenty i pro české studenty probíhá
na TPU. Druhý rok studia mají ruš studen v ČR a tře
opět na TPU. Češ studen pokračují dva roky na ČVUT.
Ruš studen zpracují ekonomickou část práce v ČR,
češ technickou část práce v Rusku. Zadání diplomové
práce je konzultováno oběma stranami. Obhajoba diplomové práce probíhá před společnou komisí.

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek
k diplomu?

Každý student, který splnil podmínky udělení diplomu,
dostane diplom z domovské univerzity. Druhý diplom
získá z partnerské univerzity, kde studoval rok studia.
Na ČVUT je vydáván diplom v českém i anglickém
jazyce a taktéž dodatek v obou jazycích.

Jakým způsobem jsou realizovány výměny
studentů?

Na univerzitách probíhá výběrové řízení. V prvním roce
běhu byla kapacita omezena na 10 studentů z každé
strany. Očekávaný cílový stav je 20 studentů z každé strany. Počet studentů se předpokládá vzájemně vyvážený.

Fakulta dopravní
Název programu 1

Technika a technologie v dopravě a spojích

Partnerské organizace

Linköpings universitet (Švédsko), UAS Fachhochschule
Technikum Wien (Rakousko)

Přidružené organizace

nejsou

Počátek realizace programu

2009

Druh programu (Joint/Double/Mul ple Degree)

Joint Degree
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Délka studia (semestry)

4 semestry

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně příjímání studentů
a ukončení

O zařazení do Joint Degree studia oboru „IS – Inteligentní dopravní systémy“ mohou požádat přija studen . Na zařazení do Joint Degree studia musí student
splnit všech 60 kreditů za všechny předměty 1. ročníku
podle doporučeného časového plánu studia oboru „IS
– Inteligentní dopravní systémy“.

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek
k diplomu?

Absolventům studia se uděluje při promoci akademický tul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“ uváděné před
jménem) podle § 46, odst. 4 zákona, a také akademický
tul zahraniční vysoké školy podle legisla vního stavu
platného v příslušné zemi. Ve vysokoškolském diplomu
ČVUT v jazyce českém a anglickém je uvedena spolupracující zahraniční vysoká škola.

Jakým způsobem jsou realizovány výměny
studentů?

Na základě smlouvy ČVUT v Praze Fakulty dopravní se
studentem.

Název programu 2

Technika a technologie v dopravě a spojích

Partnerské organizace

The University of Texas at El Paso (USA), Univerzita
Žilina (Slovensko)

Přidružené organizace

nejsou

Počátek realizace programu

2011

Druh programu (Joint/Double/Mul ple Degree)

Joint Degree

Délka studia (semestry)

4 semestry

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně přijímání studentů
a ukončení

Podmínkou přije do magisterského studijního programu navazujícího na program bakalářský je ukončení
bakalářského studia složením státní závěrečné zkoušky.
Součás přijímacího řízení u oboru „TR – Transporta on and Logis c Systems“ je ústní pohovor v anglickém
jazyce na odborné téma z oblas dopravy a logis ky.
Všichni uchazeči o studium v oboru „TR – Transporta on
and Logis c Systems“ musí u pohovoru předložit originál
platné výsledkové lis ny zkoušky TOEFL. Úspěšní uchazeči
o studium v oboru „TR – Transporta on and Logis c Systems“ musí během studia prvního ročníku navazujícího
magisterského studia na ČVUT v Praze Fakultě dopravní
absolvovat zkoušku „GRE Revised General Test“, jinak
nebudou moci být dle podmínek The University of Texas
at El Paso přija ke studiu v USA, které mají absolvovat
během druhého ročníku navazujícího magisterského
studia v oboru TR.

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek
k diplomu?

Na závěr dvouletého navazujícího magisterského oboru
absolven získají při promoci vždy dva tuly a dva
diplomy – MSc. (Master of Science in Civil Engineering
na UTEP) a Ing. (v oboru Transporta on and Logis c
Systems na ČVUT FD).
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Jakým způsobem jsou realizovány výměny
studentů?

Na základě smlouvy ČVUT v Praze Fakulty dopravní se
studentem.

Fakulta biomedicínského inženýrství
Název programu 1

CEMACUBE – Common European MAster’s CoUrse
in Biomedical Engineering (Erasmus Mundus)

Partnerské organizace

RWTH Aachen, Německo
Ghent University, Belgie
Free University of Brussels (VUB), Belgie
Trinity College Dublin, Irsko
University Groningen, Nizozemsko (koordinátor)

Přidružené organizace

ETH Zurich, Švýcarsko
University of Calabria, Itálie
Aalborg University, Dánsko
Université de Technologie Compiègne, Francie
University of Strathclyde, Velká Británie
University of Patras, Řecko
Technical University of Warsaw, Polsko

Počátek realizace programu

1. 9. 2010

Druh programu (Joint/Double/Mul ple Degree)

Double Degree

Délka studia (semestry)

4 semestry

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně přijímání studentů
a ukončení

Ke studiu jsou přijímáni absolven bakalářských technických oborů kromě informa ky. Student stráví první
rok na jedné univerzitě a druhý rok na jiné univerzitě.
Navíc může poslední semestr odjet na tře univerzitu
za účelem přípravy diplomové práce. První rok (2 semestry) je zaměřen na obecné vzdělání v biomedicínském inženýrství a studium probíhá na všech partnerských univerzitách stejně. Ve 3. semestru nabízí každá
univerzita několik specializací, z nichž si každý student
může vybrat. Čtvrtý semestr je celý věnován přípravě
diplomové práce.
Přijímání studentů probíhá ve dvou skupinách: studen
ze zemí mimo EU a studen ze zemí EU. Pro každou
skupinu je k dispozici určitý počet s pendií Evropské
komise. Přihlášky se zasílají sekretariátu programu
v Groningenu. Tam přihlášky formálně zkontrolují
a ohodno na základě písemných přihlášek (kvalita
bakalářského studia, jazykové znalos ). Nejlepších
60 uchazečů je potom seřazeno podle výsledků bakalářského studia s přihlédnu m k HDP dané země.
Z nich s 36 nejlepšími je proveden osobní pohovor
– vždy dva členové řídícího výboru společně (přes
Skype).
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Závěrečné zkoušky (SZZ) a obhajoba diplomové práce
probíhají na univerzitě, kde student studoval ve 3. semestru. Zúčastní se zástupci univerzity, kde student
studoval v 1. roce, případně další zájemci. Výsledek je
platný pro všechny členy konsorcia (konsorcium má
vytvořené harmonizační tabulky) a slouží jako podklad
pro vydání obou diplomů double degree. Oba diplomy
budou předány společně.
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek
k diplomu?

Diplom ČVUT i dodatek k diplomu jsou vydány těm
studentům, kteří na ČVUT studovali celý jeden rok
(první nebo druhý) a úspěšně složili závěrečné zkoušky
a obhájili diplomovou práci. Známky z druhé školy jsou
uznány a přeneseny do systému ČVUT.

Jakým způsobem jsou realizovány výměny
studentů?

Studen stráví každý rok na jiné univerzitě. Výměny
nejsou nijak organizovány, přestěhování je věcí
příslušného studenta. Do budoucna se počítá s výjezdy
na další školu za účelem vypracování diplomové
práce. Za m účelem má FBMI uzavřenu celou řadu
bilaterálních smluv.

V souladu s ADZ 1.1. tvorba projektů Joint a Double Degree a bodem 2.1.4. DZ byly v roce 2011 realizovány dva nové Double Degree programy, navazující magisterský studijní program Master of Automotive Engineering na Fakultě strojní ve spolupráci s univerzitami ENSTA (Belgie), HAN (Nizozemsko)
a magisterský studijní program Power Generation and Transportation na Fakultě elektrotechnické
ve spolupráci s univerzitou TPU Tomsk.

3.4 Akreditované studijní programy uskutečňované společně
s jinou vysokou školou se sídlem v ČR
Tab. 3.4
Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou
ČVUT v Praze
Fakulta elektrotechnická
Název studijního programu 1

Biomedicínské inženýrství a informa ka

Skupina KKOV

51-53

Partnerská vysoká škola

Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta

Počátek realizace programu

2011

Délka studia (semestry)

4 semestry

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně přijímání studentů
a ukončení

Studium biomedicínského inženýrství a informa ky
vychovává odborníky pro špičková lékařská pracoviště
s náročnou léčebnou a diagnos ckou technikou.
Absolven studia mají kvalif ikaci pro přímé působení
na pacienty. Přijímání se děje na základě přijímacích
zkoušek. Absolven obdrží tul Ing.
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3.5 Akreditované studijní programy uskutečňované společně
s vyšší odbornou školou
ČVUT neuskutečňuje žádné studijní programy společně s vyšší odbornou školou.

3.6 Akreditované studijní programy nebo jejich čás , které vysoká škola
uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi)
Tab. 3.6
Akreditované studijní programy nebo jejich čás , které vysoká škola uskutečňuje mimo obec,
ve které má sídlo (mimo odbornou praxi)
ČVUT v Praze
Fakulta elektrotechnická
Název studijního programu 1

Elektrotechnika, energe ka a management

Skupina KKOV

21-39

Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka
akreditovaných studijních programů nebo jejich čás

Externí pracoviště Trutnov,
budova ZŠ V Domcích 488

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)

kombinovaná

Délka studia (semestry)

2 semestry

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

bakalářský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
ANO/NE

NE

Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních
prací? ANO/NE

NE

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce

0

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Název studijního programu 1

Aplikace přírodních věd – bakalářské
studium

Skupina KKOV

21-39

Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka
akreditovaných studijních programů nebo jejich čás

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
v Praze, Detašované pracoviště v Děčíně
obor Inženýrská informa ka

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)

prezenční

Délka studia (semestry)

6 semestrů

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

bakalářský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE

ANO

Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních
prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce

8
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Fakulta dopravní
Název studijního programu 1

Technika a technologie v dopravě a spojích

Skupina KKOV

21-39

Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka
akreditovaných studijních programů nebo jejich čás

ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav pro bakalářská studia
Pohraniční 1, 405 01 Děčín

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)

Forma prezenční a kombinovaná

Délka studia (semestry)

6 semestrů

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

bakalářský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE

ANO

Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních
prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce

2

Fakulta biomedicínského inženýrství
Název studijního programu 1

Biomedicínská a klinická technika

Skupina KKOV

21-39

Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka
akreditovaných studijních programů nebo jejich čás

Fakulta biomedicínského inženýrství

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)

prezenční, kombinovaná

Délka studia (semestry)

6 semestrů

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

bakalářský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE

ANO

Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních
prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce

208

Název studijního programu 2

Specializace ve zdravotnictví

nám. Sítná 3105
272 01 Kladno

Skupina KKOV

51-53

Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka
akreditovaných studijních programů nebo jejich čás

Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01 Kladno

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)

prezenční

Délka studia (semestry)

6 semestrů

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

bakalářský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
ANO/NE

ANO
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Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních
prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce

208

Název studijního programu 3

Ochrana obyvatelstva

Skupina KKOV

21-39

Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka
akreditovaných studijních programů nebo jejich čás

Fakulta biomedicínského inženýrství

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)

prezenční

Délka studia (semestry)

6 semestrů

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

bakalářský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE

ANO

Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních
prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce

208

nám. Sítná 3105
272 01 Kladno

Název studijního programu 4

Ochrana obyvatelstva

Skupina KKOV

21-39

Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka
akreditovaných studijních programů nebo jejich čás

Fakulta biomedicínského inženýrství

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)

prezenční

Délka studia (semestry)

4 semestry

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

navazující magisterský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE

ANO

Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních
prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce

208

nám. Sítná 3105
272 01 Kladno

Název studijního programu 5

Biomedicínská a klinická technika

Skupina KKOV

21-39

Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka
akreditovaných studijních programů nebo jejich čás

Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01 Kladno

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)

prezenční, kombinovaná

Délka studia (semestry)

4 semestry

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

navazující magisterský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE

ANO
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Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních
prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce

208

Název studijního programu 6

Biomedicínská a klinická technika

Skupina KKOV

21-39

Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka
akreditovaných studijních programů nebo jejich čás

Fakulta biomedicínského inženýrství

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)

prezenční, kombinovaná

Délka studia (semestry)

8 semestrů

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

doktorský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE

ANO

Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních
prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce

208

nám. Sítná 3105
272 01 Kladno

Pozn.: *Pobočka – jakékoli dislokované pracoviště vysoké školy nebo její součás , které se nachází mimo
město, ve kterém má vysoká škola své sídlo

3.7 Celkový počet akreditovaných studijních programů popsaných
metodikou výstupů z učení v souladu s Národním referenčním
rámcem terciárního vzdělávání
Podle bodu 1.3. DZ – Národní kvalifikační rámec jako prostředek zajišťování kvality – byl v rámci
Individuálního projektu národního Národní kvalifikační rámce popsán studijní program na Fakultě
strojní Jaderné inženýrství. Celkový počet akreditovaných studijních programů popsaných metodikou
výstupů z učení v souladu s Národním referenčním rámcem terciárního vzdělávání je jeden.

3.8 Charakteris ka kreditního systému na ČVUT
Pro kvantifikaci studijní zátěže se pro jednotlivé předměty užívá jednotný kreditní systém. Kreditní
systém ČVUT je kompatibilní s ECTS (European Credit Transfer System) usnadňující mobilitu studentů
v rámci evropských vzdělávacích programů. Na ČVUT plní ECTS především funkci akumulační, funkce
transferová je využívána převážně zahraničními studenty. V souladu s ADZ, bodem 1.1. – Podporování
studia našich studentů i na zahraničních vysokých školách, flexibilní uznávání kreditů, je kreditní systém
využíván při výjezdech studentů ČVUT na výměnné pobyty v rámci programů Erasmus.
V rámci decentralizovaného rozvojového projektu MŠMT pro rok 2011 byly zpracovány podklady
pro získání certifikátu ECTS Label (aktualizace popisů cca 20 000 předmětů akreditovaných na ČVUT
v českém a anglickém jazyce ve studijním systému KOS, úprava studijního systému o nově stanovené
položky, tvorba a aktualizace webových stránek http://www.cvut.cz/cs/ects-ds a v angličtině http://
www.cvut.cz/en/ects-ds, úprava vyhledávače pro podrobné vyhledávání předmětů v databázi ČVUT
pro potřeby výměnných pobytů zahraničních studentů a lepší orientaci českých uchazečů o studium
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a studentů ČVUT). Žádost byla podána Národní agentuře pro evropské programy (NAEP), národními
experty nebyla doporučena Evropské komisi k hodnocení.
V souladu s novelou vysokoškolského zákona je od 1. 1. 2005 všem absolventům ČVUT vydáván Dodatek k diplomu automaticky a bezplatně v česko-anglické jazykové mutaci. Od roku 2010 je ČVUT
v Praze nositelem certifikátu Diploma Supplement Label.

3.9 Další vzdělávací ak vity na ČVUT (mimo uskutečňování
akreditovaných studijních programů) v roce 2011
Fakulta stavební zorganizovala v roce 2011 odborné exkurze (20), letní školy (3), workshopy (5),
semináře (15).
Fakulta strojní pořádala pro uchazeče bakalářského studia přípravný kurz matematiky pro lepší zvládnutí
prvního ročníku a posílení studia v programu Teoretický základ strojního inženýrství pro 400 účastníků.
Fakulta elektrotechnická společně s přípravou na test z matematiky ze středoškolské látky pro zájemce
o studium na FEL organizuje kurzy matematiky a kurzy pobočky ČSVTS při FEL ČVUT. Fakulta je také
spolupořadatelem mezinárodní letní školy mikrovlnné techniky a optoelektroniky na TU Darmstadt.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská realizovala v roce 2011 Fakultní kolokvium, Letní školu katedry
fyzikální elektroniky, studentskou vědeckou konferenci fyziky pevných látek, Letní školu jaderného
inženýrství, workshopy (např. Doktorandské dny 2011), studentskou konferenci, 20. zimní školu matematické fyziky a jaderné fyziky.
Fakulta architektury realizovala cyklus přednášek, mezinárodní workshop – EMU, workshop Trvalá
udržitelnost sportovních staveb,
• 9. ročník zážitkového semináře Překonejme bariéry spojený s workshopem Mapování přístupnosti
objektů, komunikací a dopravy,
• workshop City Development 4,
• 2 workshopy – Dominika Nell Applová – Design Thinking Bootcamp I a II,
• workshop Konverze průmyslových staveb – Nové využití Nákladového nádraží Žižkov,
• cyklus čtyř přednášek Město, architektura a neziskovky,
• exkurze po udržitelné architektuře Porúří a Holandska – Postindustriální krajina a moderní architektura.
Fakulta dopravní pořádala ve spolupráci s Technickou a ekonomickou univerzitou v Budapešti, Technickou univerzitou Vídeň a Fakultou stavební ČVUT mezinárodní studentský dopravně inženýrský
seminář MEPS. Ústav jazyků a společenských věd Fakulty dopravní organizoval semestry s anglicky
mluveným filmem „Americký nezávislý podzim“, prezentoval systém zkoušek FCE, CAE, CPE zástupcem
Cambridge University Press. Ústav soudního znalectví v dopravě pořádal seminář PC Crash.
Fakulta biomedicínského inženýrství realizovala specializované kurzy z oblasti digitální fotografie pro
vědecké a odborné pracovníky, základů grafického zpracování prezentačních a odborných materiálů,
audiovizuální tvorby a tvorby webových stránek pro odborné a vědecké pracovníky, proběhla týdenní
odborná stáž pro studenty programu Biomedicínská a klinická technika na oboru Přístroje a metody
pro biomedicínu v oblasti zobrazovacích systémů využívajících magnetickou rezonanci, každý týden
organizovala semináře z oblasti Health Technology Assessment (HTA), 4 studenti se zúčastnili kurSTUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST | 39
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zu z oblasti vývoje scénářů pro umělého pacienta METI ECS v Mainzu, proběhl cyklus přednášek
prof. Leonarda Longa, MD., Ph.D., byl uspořádán workshop Pokroky v biomedicínském inženýrství,
byly organizovány odborné praxe.
Fakulta informačních technologií spolupracuje s Gymnáziem Arabská v Praze 6 při výuce IT. Organizovala tzv. odborný týden v počítačové učebně v Národní technické knihovně, dále 11 přednášek
pro studenty a veřejnost (Informatické večery), konferenci Prague Stringology Conference, přednášky
v rámci SEmináře Dějiny Matematiky, Informatiky a Astronomie (SEDMA). Studenti FIT se zapojili
do stáží s 3 firmami a na semestrální stáž přijelo 24 zahraničních studentů.
Masarykův ústav vyšších studií uskutečnil přednášky prof. Vladimíra Tomšíka, viceguvernéra ČNB,
s ekonomickým zaměřením, konferenci Koučink a Leadership v turbulentní době, workshop Venture Capital 101, Letní školu VIA v Telči, katedra jazykové výuky pořádala Cambridge Day at Masaryk Institute.
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4
Studen

4
4

Studen

4.1 Studen v akreditovaných studijních programech –
celkový přehled za ČVUT
Tab. 4.1
Studen v akreditovaných studijních programech (počty)
ČVUT v Praze

Bakalářské
studium

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

P

P

P

K/D

K/D

Doktorské CELKEM
studium

K/D

Skupiny akreditovaných KKOV
studijních programů
Fakulta stavební
technické vědy a nauky

21-39

3 674

0

0

0

1 596

0

553

5 823

21-39

1 782

225

51

0

595

44

298

2 995

Fakulta strojní
technické vědy a nauky
Fakulta elektrotechnická
přírodní vědy a nauky

11-18

250

0

0

0

265

3

0

518

technické vědy a nauky

21-39

2 282

422

0

0

900

172

434

4 210

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
technické vědy a nauky

21-39

1 009

0

0

0

254

0

303

1 566

technické vědy a nauky

21-39

866

0

0

0

673

0

190

1 729

vědy a nauky o kultuře
a umění

81,82

109

0

0

0

0

0

0

109

21-39

996

135

0

0

442

89

161

1 823

Fakulta architektury

Fakulta dopravní
technické vědy a nauky
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Fakulta biomedicínského inženýrství
technické vědy a nauky

21-39

524

21

0

0

204

107

72

928

zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky

51-53

361

0

0

0

0

0

0

361

1 286

161

0

0

403

0

51

1 901

Fakulta informačních technologií
přírodní vědy a nauky

11-18

Celoškolská pracoviště (MÚVS, KÚ)
technické vědy a nauky

21-39

0

0

0

0

178

200

11

389

ekonomie

62,65

367

0

0

0

0

0

1

368

pedagogika, učitelství
a sociál. péče

74,75

200

265

0

0

0

0

0

465

13 706

1 229

51

0

5 510

615

2 074

23 185

CELKEM

P = prezenční K/D = kombinované / distanční

4.2 Studen – samoplátci podle fakult, případně jiných součás
uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část
Tab. 4.4
Studen – samoplátci** (počty)
ČVUT v Praze

Skupiny akreditovaných
studijních programů

Bakalářské
studium

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

P

P

P

K/D

K/D

Doktorské
studium

CELKEM

K/D

KKOV

Fakulta stavební
technické vědy a nauky

21-39

0

0

0

0

22

0

0

22

21-39

32

0

1

0

32

0

2

67

21-39

8

0

0

0

12

0

5

25

6

0

0

0

5

0

46

0

1

0

71

0

Fakulta strojní
technické vědy a nauky
Fakulta elektrotechnická
technické vědy a nauky

Fakulta informačních technologií
přírodní vědy a nauky
CELKEM

11-18

11
7

125

P = prezenční K/D = kombinované / distanční
**Samoplátcem se rozumí osoba (student), která si své studium hradí v plné výši sám/sama a vysoká škola jej
nevykazuje v počtech studentů rozhodných pro určení výše státního příspěvku na vzdělávací činnost.
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4.3 Studen ve věku nad 30 let podle fakult, případně jiných součás
uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část
Tab. 4.5
Studen ve věku nad 30 let
ČVUT v Praze

Skupiny akreditovaných
studijních programů

Bakalářské
studium

Magisterské Navazující
studium
magisterské
studium

P

P

K/D

K/D

P

Doktorské
studium

CELKEM

K/D

4

KKOV

Fakulta stavební
technické vědy a nauky

21-39

9

0

0

0

18

0

216

243

21-39

5

70

0

0

6

23

107

211

přírodní vědy a nauky

11-18

0

0

0

0

4

0

0

4

technické vědy a nauky

21-39

6

184

0

0

13

65

101

369

21-39

6

0

0

0

2

0

75

83

technické vědy a nauky

21-39

6

0

0

0

13

0

125

144

vědy a nauky o kultuře
a umění

81,82

2

0

0

0

0

0

0

2

21-39

3

58

0

0

7

44

80

192

Fakulta strojní
technické vědy a nauky
Fakulta elektrotechnická

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
technické vědy a nauky
Fakulta architektury

Fakulta dopravní
technické vědy a nauky

Fakulta biomedicínského inženýrství
technické vědy a nauky

21-39

9

14

0

0

2

57

19

101

zdravot., lékař. a farm. vědy
a nauky

51-53

5

0

0

0

0

0

0

5

2

54

0

0

9

0

11

76

0

0

0

3

57

9

69

Fakulta informačních technologií
technické vědy a nauky

21-39

Celoškolská pracoviště (MÚVS, KÚ)
technické vědy a nauky

21-39

0

ekonomie

62,65

1

0

0

0

0

0

1

2

pedagogika, učitelství a sociál.
péče

74,75

7

195

0

0

0

0

0

202

61

575

0

0

77

246

744

1 703

CELKEM
P = prezenční

K/D = kombinované / distanční
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4.4 Neúspěšní studen v akreditovaných studijních programech
(počty podle typu studia a formy studia)
Tab. 4.6
Neúspěšní studen v akreditovaných studijních programech (počty)
ČVUT v Praze

Bakalářské
studium

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

P

P

P

K/D

K/D

Doktorské
studium

CELKEM

K/D

Skupiny akreditovaných
studijních programů

KKOV

přírodní vědy a nauky

11-18

326

76

0

0

76

1

7

486

technické vědy a nauky

21-39

3 459

554

3

0

308

189

315

4 828

zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky

51-53

96

0

0

0

0

0

0

96

ekonomie

62,65

24

0

0

0

0

0

0

24

pedagogika, učitelství
a sociál. péče

74,75

50

49

0

0

0

0

0

99

vědy a nauky o kultuře
a umění

81,82

12

0

0

0

0

0

0

12

3 967

679

3

0

384

190

322

5 545

CELKEM
P = prezenční

K/D = kombinované / distanční

4.5 Opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnos
Opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti jsou realizována v souladu s ADZ 1.1., snahou
o zvýšení úspěšnosti bakalářského studia při zachování kvality studia.
Na ČVUT se v rámci jednotlivých fakult provádí průběžně aktivity, které mohou vést ke snížení studijní
neúspěšnosti. Jde především o přípravu na přijímací zkoušky (přípravné kurzy z matematiky, fyziky
apod.), dále zvyšování požadavků na vstupní znalosti a schopnosti uchazečů (talentové zkoušky, přijímací písemné testy, uplatnění výsledků státních maturit pouze ve vyšší verzi a s kvalitními výsledky,
výběr s přihlédnutím na úspěšné účasti v matematických, fyzikálních a dalších olympiádách, testy
studijních předpokladů apod.). Vyhodnocují se dále příčiny neúspěšného studia (resp. propustnosti)
především po prvním semestru, resp. prvním ročníku bakalářského studia; na základě analýzy může
být upravena skladba ve studijním plánu zejména v návaznosti průpravných a odborných předmětů,
doporučení volitelných předmětů apod.
ČVUT dále poskytuje komplexní poradenství studentům zaměřené i na řešení studijních problémů
během celého studia. Zkušenosti ukazují, že těchto služeb studenti využívají zejména ve zkouškovém
období.
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Absolven

5.1 Absolven akreditovaných studijních programů – celkový přehled
za ČVUT
Tab. 5.1
Absolven akreditovaných studijních programů (počty)
ČVUT v Praze

Bakalářské
studium

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

P

P

P

K/D

K/D

Doktorské
studium

CELKEM

K/D

Skupiny akreditovaných
studijních programů

KKOV

přírodní vědy a nauky

11-18

6

0

0

0

44

2

0

52

technické vědy a nauky

21-39

2 400

84

78

3

2 459

168

207

5 399

ekonomie

62,65

1

0

0

0

0

0

0

1

pedagogika, učitelství
a sociál. péče

74,75

9

30

0

0

0

0

0

39

2 416

114

78

3

2 503

170

207

5 491

CELKEM

% absolventů bakalářských studijních programů zapsaných v daném roce do navazujícího
magisterského studia na téže vysoké škole

90 %

P = prezenční K/D = kombinované / distanční

5.2 Spolupráce ČVUT s absolventy
Aktivně udržovala kontakty s absolventy pouze Fakulta elektrotechnická ČVUT (spolek Elektra) a Fakulta stavební ČVUT. V roce 2011 byl podán v rámci Institucionálního rozvojového plánu 2012 projekt
ČVUT na rozvoj celouniverzitního absolventského spolku Alumni.
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5.3 Zaměstnanost a zaměstnavatelnost absolventů ČVUT,
opatření pro její zvýšení, průzkumy uplatnitelnos absolventů,
reakce na přípravu studijních programů
ČVUT v Praze zjišťuje zaměstnanost a uplatnění svých absolventů pravidelně (tj. jednou ročně nebo
jednou za dva roky) vlastními periodickými průzkumy. Výběrový soubor tvoří (dle finančních možností)
15–30 % absolventů z ročníku, a to 1 rok, 5 let a 10 let po absolutoriu. Data jsou průběžně porovnávána a k 31. 12. 2011 je k dispozici souvislá časová řada údajů o uplatnění absolventů ČVUT od roku
1985.
Zjištěná data jsou dle možností reflektována do obsahu studia, tzn. i do obsahu studijních programů.
V posledních letech se to týká především dovedností týmové práce a ostatních soft skills v profilu inženýra technických oborů a zavedení nových interdisciplinárních programů.
Zaměstnavatelnost absolventů ČVUT je dlouhodobě vysoká, potvrzována v průzkumech zaměstnavatelů, kteří jsou spokojeni s velmi dobrými technickými znalostmi, dobrou adaptabilitou, výkonností
a schopností se dále učit. U většiny absolventů ČVUT bez rozdílu fakult se do určité míry postrádá větší
komunikační a prezentační dovednost.

5.4 Spolupráce ČVUT s budoucími zaměstnavateli
V rámci naplňování DZ 1.5. Odpovědnost za zaměstnavatelnost a uplatnitelnost absolventů a bodu
2.2. Spolupráce s praxí pořádá na ČVUT studentská organizace IAESTE pravidelně Veletrh pracovních
příležitostí iKariéra.
Odbor vnějších vztahů – Kariérní centrum ČVUT (http://www.kariernicentrum.cz/) – s touto organizací
spolupracuje a organizuje ve spolupráci s budoucími zaměstnavateli semináře připravující studenty
na vstup na pracovní trh (v roce 2011 např. seminář Profesní životopis ve spolupráci s firmou Tesco
Stores ČR). Kariérní centrum dále zprostředkovává studentům kontakt na firmy, které mají zájem
o účast na veletrhu iKariéra. Jsou to většinou firmy, které mají uzavřenu s ČVUT rámcovou smlouvu
o spolupráci, která je většinou v oblasti propojování studentů s praxí již v průběhu studia a měla by
pomoci absolventům s uplatněním. Jedná se o inzerování nabídek práce, trainee programů, témat diplomových prací, organizování seminářů pro studenty a také realizování soutěží zadávaných partnerskými
společnostmi (http://www.econtech.cz) a zejména o program Mentoring (http://mentoring.cvut.cz/),
který na ČVUT probíhá již šestým rokem. Všechny partnerské společnosti jsou uvedeny na webových
stránkách ČVUT (http://www.cvut.cz/cs/partneri). V loňském roce také proběhlo několik seminářů
připravených Kariérním centrem ve spolupráci s partnerskými společnostmi, například „Jak uspět
ve výběrovém řízení“ či „Cesta z ČVUT do vedení České pojišťovny“ ve spolupráci s Českou pojišťovnou. Dále si studenti mohli vyzkoušet Assessment centrum nanečisto ve společnosti Ernst & Young
a zjistit, co obnáší profese konzultanta při prezentaci společnosti McKinsey&Company. Studenti též
měli možnost navštěvovat individuální kariérní poradnu a konzultovat své životopisy, motivační dopisy
a kariérní plány s personalisty z partnerských a dalších firem, se kterými Kariérní centrum spolupracuje. Na základě ohlasů z firem dále Kariérní centrum pořádá semináře zaměřené na rozvoj měkkých
dovedností, manažerských dovedností a osobní rozvoj. V roce 2011 proběhlo celkem 42 odpoledních
seminářů, 5 celodenních seminářů a 7 velkých přednášek. Studenti jsou díky tomu lépe připraveni
na vstup na pracovní trh, mají lepší představu o své budoucí kariéře a umějí se lépe prezentovat, což
zvyšuje jejich atraktivitu u budoucích zaměstnavatelů.
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6.1 Zájem o studium na ČVUT s uvedením meziroční změny v počtu
podaných přihlášek a počtu přijatých
Tab. 6.1
Zájem o studium na vysoké škole

Skupiny akreditovaných
studijních programů

Počet zapsaných
ke studiu

Počet přijatých

Počet přihlášek

Doktorské
studium

Počet zapsaných
ke studiu

Počet přijatých

Počet přijatých

Počet přihlášek

Navazující
magisterské
studium

Počet
zapsaných ke studiu

Bakalářské studium

Počet přihlášek

ČVUT v Praze

KKOV

Fakulta stavební
technické vědy a nauky

21-39

2 676

1 629

21-39

1 667

1 220

1 142 1 044

891

747

34

34

33

18

18

17

Fakulta strojní
technické vědy a nauky

898

371

278

267

Fakulta elektrotechnická
přírodní vědy a nauky

11-18

224

154

99

248

202

136

0

0

0

technické vědy a nauky

21-39

2 780

2 686

1 631

757

634

448

95

82

82

1 205

976

685

150

110

108

76

76

76

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
technické vědy a nauky

21-39
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Fakulta architektury
technické vědy a nauky

21-39

730

372

302

264

207

203

56

36

36

vědy a nauky o kultuře
a umění

81,82

248

53

40

0

0

0

0

0

0

21-39

884

652

445

351

298

249

33

33

32

Fakulta dopravní
technické vědy a nauky

Fakulta biomedicínského inženýrství
technické vědy a nauky

21-39

516

241

230

340

247

186

28

24

20

zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky

51-53

742

291

234

0

0

0

0

0

0

1 669

1 099

815

439

306

206

25

20

20

Fakulta informačních technologií
přírodní vědy a nauky

11-18

Celoškolská pracoviště (MÚVS, KÚ)
technické vědy a nauky

21-39

0

0

0

420

258

213

2

2

2

ekonomie

62,65

1 382

275

197

0

0

0

0

0

0

pedagogika, učitelství
a sociál. péče

74,75

210

194

146

0

0

0

0

0

0

14 933

9 842

6 864 4 384

3 431

2 763

367

325

318

CELKEM

Meziroční změny v počtu podaných přihlášek a v počtu přijatých ve srovnání s rokem 2010 jsou následující:
• v bakalářském studiu:
a) v počtu podaných přihlášek: nárůst o 5,66 %
b) v počtu přijatých: pokles o 6,83 %
• v navazujícím magisterském studiu:
a) v počtu podaných přihlášek: nárůst o 7,82 %
b) v počtu přijatých: pokles o 2,25 %
• v doktorském studiu:
a) v počtu podaných přihlášek: nárůst o 153,10 %
b) v počtu přijatých: nárůst o 130,50 %

6.2 Charakter přijímacích zkoušek
Charakter přijímacích zkoušek je odlišný na jednotlivých fakultách ČVUT. V případě FA a FSv ČVUT
(pro studijní program Architektura a stavitelství) jsou přijímací zkoušky talentové, kombinované formou písemné části a uměleckého portfolia prací uchazečů. Na většině fakult jsou pak písemné přijímací
zkoušky z profilových předmětů, především z matematiky, fyziky atd. V některých případech (např.
vybrané programy) je přijímací zkouška prominuta všem uchazečům. Pokud je předepsána písemná
zkouška, ve většině případů je možno požádat o prominutí z důvodů vynikajícího prospěchu na střední
škole, resp. u maturity a úspěchů v různých středoškolských olympiádách. Výjimečně se v podmínkách
pro přijetí objevuje možnost SCIO testů nebo testů studijních předpokladů, které lze zařadit mezi
podklady, připravené externími dodavateli. Na většině fakult je také možnost prominutí přijímací
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zkoušky z důvodu vykonání státní maturity především z matematiky, a to ve vyšší verzi a konkrétním
vymezením dosaženého výsledku maturity.

6.3 Studen navazujícího magisterského a doktorského studia,
kteří absolvovali předchozí typ studia na jiné vysoké škole
Tab. 6.2
Studen navazujícího magisterského a doktorského studia,
kteří absolvovali předchozí stupeň studia na jiné vysoké škole
% z celkového počtu zapsaných do prvního ročníku v roce 2011
ČVUT v Praze
Fakulta stavební
Fakulta strojní

Navazující magisterské studium

Doktorské studium

14

10

7

26

Fakulta elektrotechnická

16

20

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

12

16

Fakulta architektury

33

45

Fakulta dopravní

29

9

Fakulta biomedicínského inženýrství

79

42

Fakulta informačních technologií

14

17

Celoškolská pracoviště (MÚVS, KÚ)

54

0

PRŮMĚR za celou vysokou školu

24

20

6.4 Spolupráce ČVUT se středními školami
ČVUT spolupracuje se středními školami tak, že na základě vytipovaných regionů a středních škol,
po dohodě s jejich řediteli nebo s výchovnými poradci, navštěvuje speciálně sestavený tým z řad studentů
ČVUT tyto školy. Zde prezentuje možnosti studia na ČVUT, studijní programy a obory. Informuje takto
středoškolské studenty, kdy jsou Dny otevřených dveří na jednotlivých fakultách, jaké jsou termíny pro
podání přihlášek a kdy se konají přípravné kurzy na ČVUT. Návštěvy středních škol probíhají dvakrát
týdně v období od září do dubna.
Odbor vnějších vztahů Rektorátu ČVUT spolu s fakultami prezentoval možnosti studia na univerzitě
v rámci IV. ročníku Veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS 2011 v Praze
ve dnech 25.–26. ledna 2011. Expozice ČVUT zaujala návštěvníky svou atraktivností a mimo jiné zajímavými exponáty. Mladí návštěvníci veletrhu mohli také relaxovat ve stánku ČVUT na polštářích v Chill
out koutku, přečíst si fakultní noviny a komiks ČVUT nebo řešit zajímavé hlavolamy. Na veletrh přišlo
8 000 návštěvníků. Ve dnech 1.–4. 11. 2011 se na brněnském výstavišti konal XVIII. ročník Evropského
veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS 2011. Návštěvníky zaujala nejenom
atraktivní expozice ČVUT, kde se podávaly informace a tištěné letáčky s nabídkou studia, ale i takzvaná
Game zóna, kde si mohli studenti prohlédnout a vyzkoušet spoustu technických interaktivních exponátů
a zajímavostí, například detektor lži, resuscitační model plic, závodní automobil studentské formule
CarTech, roboty nebo plantograf. Na expozici nechyběl ani „růžový koutek“ pro studentky, kde se
mohly dozvědět informace o probíhající soutěži ČVUT s názvem „Holky, pozor!“. Stánek ČVUT byl
oceněn 1. místem v soutěži o nejlepší expozici na veletrhu. Na tento veletrh přišlo 32 000 návštěvníků.
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Akademič pracovníci

ČVUT se snaží zlepšit věkovou strukturu svých akademických pracovníků. Jedná se o dlouhodobější
proces posunu k věkově mladším ročníkům.

7.1 Akademič a vědeč pracovníci na ČVUT v přepočtených počtech
Tab. 7.1
Akademič a vědeč pracovníci (přepočtené počty**)
CELKEM

lektoři

asisten

odborní
asisten

Vědeč
pracovníci
***

docen

profesoři

Akademič pracovníci

CELKEM

ČVUT v Praze

Fakulta stavební

381,39

48,45

90,63

242,31

0,00

0,00

15,61

397,00

Fakulta strojní

297,22

38,45

50,15

139,06

35,00

1,00

0,90

298,12

Fakulta elektrotechnická

325,24

48,40

71,79

200,15

2,00

0,00

114,01

439,25

Fakulta jaderná
a fyzikálně inženýrská

139,31

27,36

25,10

46,27

2,50

2,00

36,15

175,46

Fakulta architektury

97,65

9,60

21,60

65,35

0,00

0,00

3,05

100,70

132,99

12,15

24,70

96,14

0,00

0,00

1,30

134,29

Fakulta biomedicínského
inženýrství

44,45

5,50

8,95

10,00

20,00

0,00

16,60

61,05

Fakulta informačních
technologií

61,63

3,70

11,35

46,58

0,00

0,00

0,50

62,13

7,20

1,20

4,70

1,30

0,00

0,00

18,10

25,30

Fakulta dopravní

Kloknerův ústav
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Masarykův ústav
vyšších studií

16,69

2,00

3,00

11,69

0,00

0,00

0,00

16,69

Ústav tělesné výchovy
a sportu

30,50

0,00

1,00

29,50

0,00

0,00

0,00

30,50

Ústav technické
a experimentální fyziky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,60

35,60

Rektorát

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

CELKEM

1 535,27

196,81

312,97

889,35

59,50

3,00

241,82

1 777,09

Pozn.: ** = podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci
a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou
pracovní dobu
Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem
(dle §70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)

V součtu akademických pracovníků jsou uvedeni i pracovníci VaV podílející se na pedagogické
činnosti (celkem 73,64).

7.2 Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků
s uvedením počtu žen
Tab. 7.2
Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)
Akademič pracovníci

ženy

CELKEM

ženy

ženy

ženy

CELKEM

lektoři
CELKEM

asisten
CELKEM

odborní
asisten
CELKEM

CELKEM

docen

ženy

CELKEM

profesoři

Vědeč
pracovníci
***

ženy

ČVUT
v Praze

do 29 let

0

0

0

0

57

4

25

1

1

1

126

20

235

30–39 let

1

0

43

3

492

87

37

4

2

1

123

10

803

40–49 let

17

0

57

7

191

72

7

4

0

0

42

5

402

50–59 let

58

3

82

17

170

68

2

1

0

0

26

4

431

60–69 let

88

8

122

12

121

42

1

1

0

0

23

3

421

nad 70 let

65

4

99

4

31

8

1

0

0

0

26

1

239

229

15

403

43

1 062

281

73

11

3

2

366

43

2 531

CELKEM

Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem
(dle §70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)
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7.3 Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků
a nejvyšší dosažené kvalifikace
Tab. 7.3
Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků
a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty fyzických osob)
ČVUT v Praze

Akademič pracovníci

CELKEM

Fakulta stavební
Rozsahy úvazků

doc.

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.

do 0,3

prof.
5

13

40

ostatní
33

91

do 0,5

5

12

38

38

93

do 0,7

1

2

5

3

11

do 1,0

41

82

255

225

603

Fakulta strojní
Rozsahy úvazků

doc.

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.

do 0,3

prof.
11

12

44

ostatní
32

99

do 0,5

3

10

22

31

66

do 0,7

4

1

9

13

27

do 1,0

29

40

163

167

399

doc.

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.

Fakulta elektrotechnická
Rozsahy úvazků

prof.

ostatní

do 0,3

7

31

58

31

127

do 0,5

5

13

35

31

84

do 0,7

4

3

10

8

25

do 1,0

37

52

247

187

523

doc.

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsahy úvazků

prof.

ostatní

do 0,3

2

13

41

56

do 0,5

2

2

11

26

41

do 0,7

3

2

7

7

19

do 1,0

24

23

80

67

194

doc.

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.

Fakulta architektury
Rozsahy úvazků

prof.

ostatní

do 0,3

1

2

5

8

16

do 0,5

3

10

8

27

48

1

2

4

7

16

22

55

101

do 0,7
do 1,0

8
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7

Fakulta dopravní
Rozsahy úvazků

prof.

doc.

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.

ostatní

3

8

18

11

40

do 0,3
do 0,5

12

24

28

64

do 0,7

2

3

10

12

27

do 1,0

10

15

66

74

165

Fakulta biomedicínského inženýrství
Rozsahy úvazků

doc.

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.

do 0,3

prof.
1

4

6

6

17

do 0,5

1

1

3

9

14

1

3

4

5

9

22

23

59

doc.

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.

1

9

7

21

4

8

12

do 0,7
do 1,0

ostatní

Fakulta informačních technologií
Rozsahy úvazků

prof.

do 0,3

4

do 0,5
do 0,7
do 1,0

3

ostatní

2

4

5

11

11

32

37

83

Kloknerův ústav
Rozsahy úvazků

prof.

do 0,3

doc.

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.

1

1

2

ostatní
4

1

5

6

12

doc.

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.

do 0,5
do 0,7
do 1,0
Masarykův ústav vyšších studií
Rozsahy úvazků

prof.

ostatní

do 0,3
do 0,5

1

1

13

25

do 0,7
do 1,0

2

3

7

doc.

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.

Ústav tělesné výchovy a sportu
Rozsahy úvazků

prof.

ostatní

do 0,3
do 0,5

1

1

29

34

do 0,7
do 1,0

1

4

doc.

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.

Rektorát
Rozsahy úvazků
do 0,3
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prof.

ostatní

do 0,5
do 0,7
do 1,0

1

1

1

3

Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický tul

7.4 Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím
Tab. 7.4
Akademič pracovníci** s cizím státním občanstvím (počty fyzických osob)
ČVUT v Praze
Fakulta stavební

2

Fakulta strojní

10

Fakulta elektrotechnická

10

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

2

Fakulta architektury

6

Fakulta dopravní

4

Fakulta biomedicínského inženýrství

6

Fakulta informačních technologií

3

Kloknerův ústav

1

Rektorát

1

CELKEM

45

7

Pozn.: ** = Osoby, které mají s vysokou školou uzavřený pracovněprávní vztah

7.5 Počty docentů a profesorů jmenovaných v roce 2011
s uvedením jejich průměrného věku
V porovnání s rokem 2010 se věkový průměr nově jmenovaných profesorů zvýšil z 53 let na 54 let a věk
nově jmenovaných docentů zůstal stejný, tj. 44 let.
Tab. 7.5
Nově jmenovaní docen a profesoři (počty)
ČVUT v Praze

Počet

Věkový průměr nově jmenovaných

Fakulta stavební
Profesoři jmenovaní v roce 2011
Docen jmenovaní v roce 2011

1
9

59
41

Fakulta strojní
Profesoři jmenovaní v roce 2011
Docen jmenovaní v roce 2011

0
4

0
39
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Fakulta elektrotechnická
Profesoři jmenovaní v roce 2011
Docen jmenovaní v roce 2011

2
5

51
45

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Profesoři jmenovaní v roce 2011
Docen jmenovaní v roce 2011

1
6

54
50

Fakulta architektury
Profesoři jmenovaní v roce 2011
Docen jmenovaní v roce 2011

0
5

0
53

Fakulta dopravní
Profesoři jmenovaní v roce 2011
Docen jmenovaní v roce 2011

0
3

CELKEM

0
35

4
32

54
44

7.6 Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků ČVUT
Vzdělávání vlastních zaměstnanců je významnou aktivitou pro kvalifikační růst akademických pracovníků, rozvoj osobnosti i pracoviště. Kromě oblíbených jazykových kurzů probíhaly v rámci ČVUT
i technicky zaměřené kurzy.
Fakulta biomedicínského inženýrství pořádala např. kurzy Tvorba webových stránek pro odborné a vědecké pracovníky, Audiovizuální tvorba pro odborné a vědecké pracovníky, kurz Digitální fotografie pro
odborné a vědecké pracovníky nebo kurz Základy grafického zpracování prezentačních a odborných
materiálů. Fakulta architektury pořádala pro své pracovníky výtvarné kurzy.
Zapojení pracovníků ČVUT do kurzů udává tabulka 7.6.
Tab. 7.6
Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků
ČVUT v Praze
Kurzy orientované na pedagogické dovednos

Počet kurzů

Počet účastníků

6

49

Kurzy orientované na obecné dovednos

11

209

Kurzy odborné

23

185

CELKEM

40

443

7.7 Kariérní řád pro akademické pracovníky, mo vační nástroje pro
odměňování zaměstnanců v závislos na dosažených výsledcích
ČVUT se dlouhodobě snaží vytvářet podmínky pro podporu kvalifikačního růstu pracovníků s vynikajícími výsledky ve výzkumné, tvůrčí a vzdělávací činnosti. Současně podporuje i mladé a talentované
pracovníky. Zaměřuje se na získávání studentů zejména doktorských studií a zvýšení jejich zájmu
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o působení na ČVUT v Praze. Univerzitě se daří stále častěji navazovat spolupráci s významnými
odborníky z praxe i ze zahraničí.
Uvedené záměry ČVUT postupně naplňuje především:
• Vyžadováním koncepce personální politiky od vedoucích pracovníků na všech úrovních.
• Prováděním pravidelného hodnocení všech zaměstnanců a kontrolou plnění úkolů.
• Podporou přijímání účinných opatření ke zlepšení kvalifikační a věkové struktury akademických
pracovníků.
• Podporou význačných osobností a tvůrčích týmů.
• Zajištěním vysoké kvality habilitačních a jmenovacích řízení a realizací účasti zahraničních odborníků v příslušných komisích.
• Vyžadováním mezinárodní spolupráce, spolupráce s průmyslem a zapojení studentů do výzkumné
činnosti.
• Zvýšením odpovědnosti oborových rad v procesu hodnocení doktorského studia.
• Postupným omezováním počtu akademických pracovníků nezapojených do výzkumných projektů
a činnosti na pracovišti.
• Zvýšením podílu mladých kvalitních pracovníků s perspektivou odborného růstu a jejich zapojováním do vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti a mezinárodní spolupráce.
• Vyhledáváním talentovaných studentů v průběhu studia a podporou jejich vstupu do doktorského
studia.
• Zvyšováním kvalifikace administrativních a dalších neakademických pracovníků.
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8
Sociální záležitos
studentů a zaměstnanců

8

Sociální záležitos studentů a zaměstnanců

8.1 S pendia studentům dle počtu studentů, kteří je obdrželi
či pravidelně pobírali v daném roce
Tab. 8.1

8

S pendia studentům podle účelu s pendia (počty studentů)
ČVUT v Praze
Účel s pendia

Počty studentů

Prospěchová s pendia

4 122

Za vynikající výzkumné vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky
přispívající k prohloubení znalos

993

Na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu

1 102

Sociální s pendia

221

Na podporu studia v zahraničí

621

Mimořádná s pendia jiná
Doktorandská s pendia

1 384
1 332

Ubytovací s pendia

13 169

CELKEM

22 944
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8.2 S pendia studentům dle finančních částek v daném roce
(dle účelu s pendia)
Tab. 8.2
S pendia studentům podle účelu s pendia (finanční prostředky)
ČVUT v Praze
Účel s pendia

Finanční prostředky v s. Kč

Prospěchová s pendia

20 292

Za vynikající výzkumné vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky přispívající k prohloubení znalos

16 757

Na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního
předpisu

43 006

Sociální s pendia
Na podporu studia v zahraničí
Mimořádná s pendia jiná
Doktorandská s pendia
Ubytovací s pendia
CELKEM

2 130
34 545
22 407
104 324
71 396
314 857

8.3 Vlastní s pendijní programy realizované na ČVUT
Firma Bosch poskytla Fakultě strojní částku 100 000 Kč, která byla použita pro motivační stipendia
mimořádně nadaných studentů. Firma ŠKODA Transportation, a.s., podporuje výuku akreditovaného
studijního programu Kolejová vozidla.
Fakulta architektury nerealizuje vlastní stipendijní programy, uděluje jednorázová stipendia studentům, kteří v rámci studia v zahraničí pobývají na univerzitách v zemích s vysokými životními náklady
(např. Singapur).

8.4 Poradenské služby na ČVUT
Rozvoj poradenských služeb byl realizován v souladu s bodem 1.1. ADZ v oblasti vzdělávací – přizpůsobením poradenských služeb potřebám studentů, a DZ, body 1.5., 2.2. a 2.3. Byly řešeny dva
centralizované rozvojové projekty, jednak na rozvoj poradenských služeb a osobnostní rozvoj studentů,
jednak na podporu studentů se specifickými potřebami. V obou případech byly uskutečněny odborné
vzdělávací aktivity a semináře, studentům byly poskytovány služby v oblasti studijní, duchovní, právní,
psychologické. Samostatnou oblastí byla podpora studentů se specifickými potřebami. Studentů, kteří
prokazatelným způsobem deklarovali svá specifická postižení, a kteří si vyžádali specifickou pomoc při
studiu, bylo k 31. 10. 2011 evidováno na ČVUT 59.
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Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS) poskytuje
• informace o univerzitě uchazečům, studentům, veřejnosti,
• poradenské služby studentům a zaměstnancům: studijní poradenství, psychologické poradenství,
sociálně – právní a duchovní poradenství, poradnu pro studenty se specifickými potřebami,
• organizuje semináře, dílny, besedy.
Činnosti jsou zajišťovány pracovníky s odpovídajícím vzděláním a zkušeností.
Přehled o poskytovaných poradenských službách:
Poradenství

Počet zaměstnanců/
přepočtený počet
úvazků

Počet
Počet konzultací
konzultačních
osobně telefonicky
hodin za týden

e-mailem

Kontaktů
celkem

Studijní

1/0,5

16

257

250

339

846

Psychologické

1/0,35 + externistka

12

270

37

32

339

Sociálně-právní

externista

3

45

35

42

122

Handicap poradna 1/0,5

3

145

90

75

310

Duchovní poradna 1/0,2

3

190

75

50

315

41

7 200

862

344

8 406

8 107

1 349

882

10 338

Informační služby

4/2

Celkem

8.5 Přístup ke studentům se specifickými potřebami
Péče o studenty se specifickými potřebami vycházela z ADZ, bodu 1.1. – poskytování zvláštní poradenské služby osobám se specifickými potřebami a snižování bariéry v přístupu ke vzdělávání a v průběhu
studia, vytváření podmínek pro studium zdravotně znevýhodněných studentů a studentů se vzdělávacími potřebami, inovace studijních programů s ohledem na snazší přístup ke studijním materiálům
a pomůckám a z DZ 1.4., 2.2. a 2.4. Tyto body byly naplňovány realizací centralizovaného rozvojového
projektu. Projekt probíhal na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské v centru TEREZA (zaměřeno
na podporu zrakově postižených uchazečů a studentů nejen ČVUT v Praze) a v Handicap poradně,
která je součástí Centra poradenských a informačních služeb při Odboru pro studium a studentské
záležitosti Rektorátu ČVUT.
Poradenské, asistenční a další podpůrné služby byly prostřednictvím aktivit Handicap poradny a TEREZY poskytovány studentům s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením a studentům se specifickými
poruchami učení. Služeb podpory při studiu využívali také studenti s chronickým somatickým a psychickým onemocněním. Systém péče o studenty se specifickými potřebami je upraven Metodickým
pokynem o podpoře studentů se specifickými potřebami.

8.6 Podpora mimořádně nadaných studentů,
spolupráce se středními školami
Spolupráce se středními školami je popsána v kapitole 6.4.
Podpora mimořádně nadaných studentů vycházela z bodu 1.1. ADZ a z bodu 1.4. DZ, které se věnují
mimořádné péči o talentované studenty a o studenty dosahující vynikajících studijních výsledků.
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ČVUT centrálně prostřednictvím Odboru pro vnější vztahy Rektorátu a prostřednictvím jednotlivých
fakult cíleně a dlouhodobě úspěšně spolupracuje se středními školami při přípravě, vyhledávání a orientací uchazečů pro studium technických oborů. ČVUT organizuje řadu zájmových i didaktických akcí
a kurzů pro středoškoláky. Mimořádně talentovaným uchazečům je pak umožněno v rámci podmínek
přijímacího řízení např. prominutí zkoušky na základě úspěšné účasti v olympiádách nebo jiných
aktivitách. Mimořádně nadaní studenti jsou podporováni ve studiu nejen formou prospěchových
a mimořádných (účelových) stipendií, ale i oceněním v různých soutěžích, možností individuálních
studijních plánů, výjezdů do zahraničí, získáním nadačních příspěvků apod.
Pro nadané studenty středních a základních škol pořádalo ČVUT v roce 2011 několik unikátních
projektů.
Prvním z nich byla korespondenční soutěž a letní tábor pro děti z druhého stupně základních škol
s názvem Jáma lvová. Tábor si klade za cíl představit ČVUT talentovaným dětem a zábavnou formou
je vzdělávat. Účastníci soutěže řešili tři kola úloh, především matematického a informatického rázu.
Nejlepší soutěžící pak jeli poslední týden v červenci na letní tábor, kde pro ně byl připraven zajímavý celotýdenní program. Zde se dětem představily fakulty ČVUT formou interaktivních přednášek,
workshopů a her. Více o tomto projektu http://jamalvova.cz/.
Díky podpoře Fondu celoškolských aktivit ČVUT mohl být v roce 2011 realizován projekt s názvem
Junior Tech University. Jeho cílem bylo podchytit nadané středoškolské studenty se zájmem o techniku
a přírodní vědy a přiblížit jim práci univerzitního vědce. Na základě motivačních dopisů byli vybráni
tři nejlepší středoškoláci, kteří si vyzkoušeli bádání přímo pod vedením odborníků z ČVUT. Dostali
unikátní možnost komunikovat a setkávat se s doporučeným „tutorem“ přímo na půdě ČVUT. Jejich
stáž probíhala na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, na Fakultě informačních technologií a na Fakultě biomedicínského inženýrství, protože o disciplíny na těchto fakultách projevili studenti zájem.
V rámci iniciativy Holky, pozor! (www.holkypozor.cz) se na podzim 2011 konala soutěž vědecko-technických projektů studentek středních škol. Soutěž se uskutečnila na základě získání finanční podpory
od MŠMT (rozvojový projekt) a díky podpoře firem, zejména společnosti Hewlett-Packard. Dívky
ve věku 15–19 let mohly od 3. 10. až do 20. 11. 2011 zasílat své projekty a tím se nominovaly do soutěže. Celkem se přihlásilo 10 projektů, přičemž do finále postoupilo 5 projektů. Prezentace vybraných
projektů proběhla 5. 12. 2011 v prostorách NTK za účasti zástupců ČVUT, firem a starostky Prahy 6.
Fakulta stavební poskytuje mimořádně nadaným studentům tuto podporu:
•
•
•
•
•

prospěchová a účelová stipendia,
zařazení do výběrových studijních skupin,
možnost práce na výzkumných projektech kateder (studentské vědecké síly),
možnost podávání vlastních grantových projektů v rámci SGS (Mgr. a Ph.D. studenti),
spolupráce se SŠ na FSv: 3denní stáže pro studenty SŠ formou přímé účasti studentů ve výuce
na FSv za doprovodu vybraného studenta fakulty, který je studentovi SŠ po dobu stáže k dispozici
jako průvodce.

Fakultě strojní se podařilo v roce 2011 získat rozvojový projekt MŠMT na podporu spolupráce se
středními školami při pořádání konference STRETECH, která podporuje prezentaci úspěšných středoškolských prací. Bylo podáno 153 projektů z 65 středních škol.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská vyslala nejlepší studenty katedry matematiky na konferenci
Studentské a vědecké odborné činnosti pořádané Jednotou českých matematiků a fyziků, zúčastnili se
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soutěže v matematice na školách VŠTEZ, Lázně Bohdaneč. Nejlepší studenti se zúčastnili Rektorysovy
soutěže. Uskutečnilo se letní soustředění středoškolských nadaných studentů TCN (Tudy cesta nevede)
v Nesměři. Týden vědy byl určen pro studenty nadané na matematiku, fyziku a informatiku. Stejně tak
i motivovaným studentům, kteří uvažují o studiu na přírodovědných oborech vysokých škol. Projekt
Cesta k vědě organizovalo Gymnázium Jaroslava Seiferta ve spolupráci s FJFI, MFF UK, FEL a AV ČR
pro studenty středních škol, kteří mají zájem o přírodní vědy. FJFI nabídlo přednášky pro střední školy.
Zaměstnanci a doktorandi FJFI vedou studenty středních škol na konkrétních tématech.
Fakulta architektury spolupracovala s nadací Renzo Piano Building Workshop, vyslala jednoho mimořádně nadaného studenta na půlroční stáž do prestižního atelieru do Janova a do Paříže.
Fakulta dopravní vyhlásila soutěž „Cena děkana“ pro studentské týmy z odborných středních škol
a gymnázií. Do soutěže jsou přijímány práce s dopravní a telekomunikační tématikou. V Ústavu letecké dopravy jsou mimořádně nadaní studenti zapojováni do společných projektů s leteckými výrobci
a provozovateli. Studenti tak mohou pracovat na konkrétních požadavcích z praxe, které mohou následně sloužit jako podklady pro management. Ústav letecké dopravy úzce spolupracoval se středními
školami se zaměřením na letectví. Organizoval informační schůzky a nejlepším studentům umožnil
využití letového simulátoru. V roce 2011 se tato forma spolupráce uskutečnila především se Střední
školou letecké a výpočetní techniky v Odoleně Vodě, Střední průmyslovou školou strojní a dopravní
v Děčíně a Vyšší odbornou a Střední školou dopravní v Praze v Masné ulici.
Fakulta biomedicínského inženýrství připravila v roce 2011 několik akcí, které měly hlavní cíl popularizovat výsledky vědecko-výzkumné činnosti mezi veřejností. A právě v rámci těchto akcí se velmi
uplatňují mimořádně nadaní studenti. Současně jsou na tyto akce prioritně zvány střední školy z regionu
(Pražská muzejní noc, Discovery Weeks – Věda v ulicích v Praze a v Kladně, Biomedicínské hrátky
v Zámecké galerii města Kladna).
Fakulta informačních technologií prominula nadaným studentům (úspěšní řešitelé krajských a celostátních kol programátorských, matematických a fyzikálních olympiád) přijímací zkoušky do bakalářského
studia. Pro studenty s vynikajícími výsledky v programování organizovala speciální výběrové předměty
Efektivní programování 1, 2 a předmět Programovací praktika.

8.7 Ubytovací a stravovací služby na ČVUT
Tab. 8.3
Ubytování, stravování
ČVUT v Praze
Lůžková kapacita kolejí VŠ celková

8 368

Počet lůžek v pronajatých zařízeních

0

Počet podaných žádos o ubytování k 31. 12. 2011*

9 042

Počet kladně vyřízených žádos o ubytování k 31. 12. 2011*

9 042

Počet lůžkodnů v roce 2011

2 213 869

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2011 studentům

1 134 787

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2011 zaměstnancům vysoké školy

117 511

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2011 ostatním strávníkům

492 476
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* Ve sledovaném období byly průběžně vyřizovány podané žádos o ubytování v kolejích ČVUT v Praze, SÚZ
v souladu se standardními postupy dle Scénáře ubytování na AR 2011–2012. Postupně byly uspokojeny
všechny řádně podané žádos o ubytování, v rámci lůžkové kapacity. Celkem bylo v tomto období evidováno
a vyřízeno 568 výpovědí z ubytování a 106 žadatelů o ubytování ukončilo předčasně studium.

8.8 Péče o zaměstnance
ČVUT jako největší zaměstnavatel na Praze 6 věnuje velkou péči vytváření příznivého prostředí pro
své zaměstnance. V roce 2006 byl v souladu se zákonem zřízen sociální fond, do kterého jsou odváděny prostředky ve výši jednoho procenta mzdových nákladů. Sociální fond je z největší části využíván
na podporu stravování zaměstnanců formou zaměstnaneckých stravenek, které mohou být zaměstnanci
využívány v menzách ČVUT nebo jiných zařízeních. Sociální fond je rovněž využíván jako zdroj mimořádných odměn zaměstnancům v rámci životních a pracovních jubileí podle ustanovení kolektivní
smlouvy. Z tohoto fondu jsou rovněž zaměstnancům nebo jejich pozůstalým vypláceny příspěvky v tíživé
životní situaci. Celkem bylo v roce 2011 vyčerpáno z tohoto fondu 13 823 tis. Kč.
Kromě těchto finančních benefitů mohou zaměstnanci využít zvýhodněných cen pobytů v několika
rekreačně-výukových střediscích ČVUT. V roce 2010 rovněž v rámci ČVUT začala působit mateřská školka UMŠ Lvíčata s kapacitou 52 dětí, která usnadňuje mladým akademickým pracovníkům
a pracovnicím rychlejší a snadnější návrat k univerzitní kariéře nebo umožňuje studentkám skloubit
studium a péči o dítě. V roce 2011 byla UMŠ Lvíčata vyčleněna z organizační struktury ČVUT a začala
působit jako samostatná právnická osoba s ČVUT jako zřizovatelem, tato změna však nemá žádný
dopad na kvalitu jejích služeb.
ČVUT trvale zajišťuje zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce.
Příslušné útvary jednotlivých součástí zajišťují revize a údržbu zařízení a v dosažitelné úrovni i úpravu
pracovišť zajišťující zlepšení pracovních podmínek.
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Infrastruktura

9.1 Knihovní fond na ČVUT
Tab. 9.1
Vysokoškolské knihovny
ČVUT v Praze

Počet

Přírůstek knihovního fondu za rok

7 211

Knihovní fond celkem

497 464

Počet odebíraných tulů periodik:
• fyzicky
• elektronicky (odhad)*

428
418
10

Pozn.: * = Uvádějí se pouze tuly 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

9.2 Informační a komunikační služby a dostupnost informační
infrastruktury
Infrastruktura systémů informačních a komunikačních technologií (ICT) je jedním z nejdůležitějších
strategických zdrojů, které musí každá organizace řídit. Kvalita ICT je zásadní pro sběr, analýzu a šíření
informací napříč celou univerzitou. Dále jsou uvedeny základní změny, ke kterým v roce 2011 v ICT
došlo.
Páteřní počítačová síť – zásadní část infrastruktury s důrazem na stálé zajištění spolehlivosti, bezpečnosti, dostatečné kapacity páteřních spojů a odpovídající výkonnost aktivních síťových prvků. Opět
byla dodržena vysoká dostupnost 99,9 %. V roce 2011 byla zrealizována modernizace centrálního
propojovacího prvku v Dejvicích spojujícího univerzitu s externími sítěmi. Došlo k dalšímu rozšíření
pokrytí dejvického kampusu sítí WiFi včetně realizace speciální aplikace pro přístup host do sítě univerzity (pokrytí 95 %).
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V síťové infrastruktuře je zajišťován standardní provoz všech běžných protokolů považovaných za standardní. Jedná se např. o multicastové přenosy používané pro přenos videa v HD kvalitě a sloužící pro
distribuci přenosů z velkých přednáškových sálů. Další součástí je přenos VoTDM pro propojení telefonních ústředen a VoIP pro přenos telefonních hovorů. Návazné aplikace telefonie jsou označovány
za kritické z důvodu citlivosti na výpadky a zpoždění, a proto je jim věnována velká provozní pozornost.
V rámci udržitelnosti infrastruktury se pokračovalo na postupném přechodu k protokolu IPv6 směrem
ke koncovým uživatelům sítě. Ve spolupráci s lokálními správci univerzitních lokalit je snaha o postupné
rozšiřovánít tak, aby se stal jednotným standardem. V rámci páteřní sítě je tento protokol provozován
již několik let ve vazbě na realizaci přechodu na IPv6 u našeho hlavního poskytovatele CESNETu.
V rámci provozu IP telefonie byl realizován přechod Call Manageru z verze 4.2 na verzi 8.6 s tříletou
podporou. Verze 4.2 byla již zastaralá, nebyla podporována výrobcem a chyběla podpora nových protokolů a nových modelů telefonních přístrojů. Penetrace koncovými přístroji Cisco dosáhla 431 kusů.
Součástí modernizované technické infrastruktury byl v roce 2011 i počítačový sál (hlavní servrovna).
Zde jsou umístěny klíčové technologické prvky sítě, servery a disková pole. Sál je nyní vybaven systémem
zálohovaného napájení a klimatizací a kompletně monitorovacím systémem všech prvků.
Problematika licencí byla centrálně zajištěna zejména v oblasti použití souboru programů Microsoft
a antivirů. V oblasti multilicencí byla obnovena Campusová multilicence Microsoft pro ČVUT. Naše
škola je členem federace eduID.cz a tím je umožněna autentizace i všem studentům ČVUT do programu Microsoft DreamSpark, což znamená zajištění přístupu zdarma k dalšímu vybranému softwaru
od firmy Microsoft. Dále byl zajištěn rozvoj celoškolských výukových licencí ANSYS, MATLAB, LabView, GIS od ArcData. Ve výuce jsou využívány další výukové podpory. V oblasti e-learningu rostl jak
počet kurzů (bylo uskutečněno 253 e-learningových kurzů), tak počet uživatelů, který se zvýšil o 22 %
na 6 272 aktivních účastníků.
V oblasti identifikační byl jako nejdůležitější realizován projekt technologicky zcela nového subsystému
Soustředěná správa uživatelů (SSU) určeného pro správu identit. Jen za první měsíc bylo provedeno
2,5 mil. operací. V návaznosti na tento subsystém byl provozně nasazen s dvěma připojenými aplikacemi
Identity management (IdM) pro správu politiky identit napříč infrastrukturou IS.
Velkým infrastrukturním projektem byla příprava na nasazení nové technologie ID karet studentů a zaměstnanců. Proběhla kompletní příprava všech cca 800 přístupových bodů ACS a centrální aplikace pro
management karet CARD. Dokončení projektu (tj. vydání vlastních ID karet uživatelům) je plánováno
na červen 2012. Stávající karty mají funkcionality přístupu do prostor, platby v interním systému školy
(e-obchod, tisky a skenování, stravování).
Dále jsou na ČVUT vydávány TCS certifikáty důvěryhodným serverům univerzity v doméně cvut.cz.
VIC ČVUT jako registrační autorita zprostředkovává tyto certifikáty přes sdružení CESNET.
V rámci autentizační technologie Shibboleth se pokračovalo ve zpřístupnění dalších aplikací pro uživatele
z ČVUT. S primárním využitím těchto certifikátů je počítáno při mailové komunikaci (pro elektronický
podpis a šifrování). Mimo těchto aplikací, které jsou dostupné všem univerzitám v ČR v rámci federace
eduid.cz, vznikají i lokální aplikace pro předměty s účastí více fakult, které zajišťuje federace cvutID.
Součástí infrastruktury školy je i provoz superpočítačových systémů SGI ALTIX 3 700, 4 700 a Altix
XE 340. Naše stabilní uživatelsky příznivé prostředí pro náročné numerické výpočty je oporou pro řešení jak studentských, tak i vědeckých prací na celé škole. Nadále pokračovala spolupráce v této oblasti
s Univerzitou Karlovou a Vysokou školu chemicko-technologickou.
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Významným úkolem s celoškolským dosahem je provoz a rozvoj informačních systémů školy. Koordinace a integrace činností pro IS je uskutečňována již s podporou systému procesního modelování.
V případě ČVUT se jedná o procesní portál QPR, který i licenčně pokrývá potřeby univerzity. V rámci
plánovaného rozvoje byl v roce 2011 nasazen za účelem zkvalitnění a monitoringu požadavků nový
Helpdesk na bázi produktu JIRA.
Vlastní služby informačního systému prostupují horizontálně prakticky všemi činnostmi školy. Pro
oblast studia je provozován Studijní systém KOS s mnoha návaznými moduly. V roce 2011 byla zprovozněna aplikace Bílá kniha a byly rozšířeny další funkcionality. Hlavním přínosem byl převod zatím
cca poloviny funkcionalit do nového uživatelsky příjemného prostředí.
V oblasti vědy je využívána komponenta VVVS, která zahrnuje agendu publikací a grantů s převodem
výsledků do celostátní databáze RIV. Průběžně došlo k plnohodnotnému nasazení podpory Studentské
grantové soutěže (SGS) podporující její celý životní cyklus.
Pilířem informačního systému je oblast ekonomicko-správní s Finančním informačním systémem
(FIS), personálním systémem (EGJE) a jejich manažerskou nadstavbou Portálem ekonomických služeb
(PES). První dva systémy byly v roce 2011 kompletně upgradovány včetně zavedení nových metodických
postupů. V manažerské nadstavbě přibyly hlavně funkcionality určené pro oběh dokumentů a sdružené reporty ze všech částí IS. Současně byl v této oblasti implementován modul Koncentrátor plateb
(KOPLA) umožňující platby jak v interním zúčtovacím systému, tak prostřednictvím bankovních karet.
Mimo jiné došlo i k výrazným změnám v rámci vnitřní infrastruktury a konsolidaci části číselníků
s přípravou na optimalizaci provozu a služeb informatického komplexu. Tato část bude mít značný
dopad na další výrazné zkvalitnění ICT v rámci ČVUT.

Obr. 9.1: Páteřní síť ČVUT
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Informační zabezpečení pro podporu studia a vědecké a výzkumné činnosti univerzity je hlavním
posláním Ústřední knihovny ČVUT (ÚK). ÚK buduje a zpřístupňuje specializované fondy tištěných
a elektronických dokumentů ze studijních a vědních disciplín pěstovaných na ČVUT. V roce 2011
činil přírůstek knihovního fondu celkem 7 211 knihovních jednotek, převážně se jednalo o tištěné
zdroje. Pracovníkům a studentům byla k dispozici rozsáhlá nabídka elektronických informačních
zdrojů.
V roce 2011 byly zpřístupňovány zásadní multioborové a oborové informační zdroje, podpořené programem MŠMT INFOZ. Významným multioborovým zdrojem je digitální knihovna Science Direct
vydavatelství Elsevier, která zpřístupňuje plnotextovou kolekci elektronických časopisů na platformě
Freedom Collection. Dalším zdrojem je velká kolekce časopisů a knih SpringerLink vydavatele Springer
Verlag (nyní součást společnosti BertelsmannSpringer), jejíž součástí je Lecture Notes in Computer
Science, Lecture Notes in Mathematics, Springer eBook Collection in Computer Science a kolekce časopisů
Kluwer. Uživatelé z ČVUT měli dále možnost využívat také digitální knihovnu Wiley Online Library
(dříve InterScience) vydavatele John Wiley & Sons. Pokračoval také přístup k multioborové databázi
EBSCOhost, která mj. obsahuje řadu recenzovaných časopisů, které nejsou dostupné v jiné podobné
databázi. Pro vědeckou práci a hodnocení jejích výsledků pokračoval v roce 2011 přístup k produktům
Web of Knowledge (Web of Science a Journal of Citation Reports) vydavatele Thomson Reuters a k multioborové citační databázi Scopus vydavatele Elsevier. Pro technické obory zajišťovala ÚK přístup
k prestižní elektronické knihovně IEEE/IET Electronic Library (IEEE Xplore) a k digitální knihovně
The ACM Digital Library.
Vedle výše uvedených elektronických informačních zdrojů byly dostupné další oborové zdroje v rámci
celé školy nebo pro jednotlivé fakulty: MathSciNet (digitální knihovna Mathematical Reviews), MIT
CogNet (kolekce elektronických časopisů, knih, konferenčních sborníků a dalších materiálů z oblasti
kognitivních věd vydávaných vydavatelstvím MIT), Scientific Research Publishing (kolekce volně dostupných časopisů), IOP Science (kolekce elektronických časopisů z produkce vydavatele Institute of
Physics, která zahrnuje mj. i databázi Proquest Dissertation and Theses), INIS (kolekce časopisů z oblasti
jaderné fyziky), Physical Review Online, Optical Lettters.
Systematicky je v ÚK budován fond elektronických knih, který je velmi využívaný v rámci celé univerzity. V roce 2011 bylo doplněno 179 nových titulů z vydavatelství Elsevier a Wiley, takže fond trvale
zakoupených elektronických knih obsahuje 826 titulů. Dále byl pro rok 2011 zakoupen licenční přístup
ke kolekci elektronických knih ebrary Academic Complete a ke kolekci elektronických knih Knovel.
ÚK zajišťovala uživatelům elektronické služby, kterými je podporován jednak proces získávání dalších
informací, jednak i jejich zpracování pro další využití. V roce 2011 byla vytvořena a uživatelům nabídnuta nová platforma pro sdílení ověřených informací, pro snazší propagaci univerzitních aktivit, včetně
monitorování aktivit v konkrétním oboru na významných univerzitách po celém světě. Byla vytvořena
interaktivní webová stránka a byly implementovány moderní nástroje a služby Web 2.0 přímo do prostředí nabízených referenčních služeb ÚK. Dále byl pořízen přístup ke kolekci COS Research Support,
která je zaměřena na mezinárodní spolupráci. Kolekce obsahuje tři samostatné databáze. COS Scholar
Universe je celosvětová databáze odborných profilů vědeckých a akademických pracovníků, může být
nápomocna pro snadné vyhledání spolupracovníků či monitorování odborných aktivit v konkrétním
oboru na významných univerzitách po celém světě. COS Funding Opportunities – databáze grantových
a stipendijních nabídek na financování i studijních projektů. Jedná se o jedinečnou a denně aktualizovanou databázi konferencí, seminářů, ocenění vynikajících prací jak studentů, tak i vyučujících. Papers
Invited – databáze aktuálně otevřených výzev k zaslání příspěvku na odborné konference a do speciálních
vydání vědecko-výzkumných časopisů.
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Dále byla poskytována služba elektronického dodávání dokumentů. Pokračovalo zajišťování služby
360Search, která umožňuje z jediného prostředí prohledávání velkého množství e-zdrojů, včetně aktualizované služby E-Journal Portal (obsahuje seznam všech e-časopisů a e-zdrojů přístupných uživatelům
z ČVUT). ÚK zajišťovala i další online službu RefWorks (vytváření osobních bibliografických databází,
importování bibliografických záznamů, vytváření bibliografických citací a sdílení získaných výsledků).
Systematicky budované nadstavbové služby byly doplňovány materiály, pomůckami, prezentacemi
(http://knihovna.cvut.cz/).
V roce 2011 proběhlo 93 vzdělávacích akcí (semináře, školení, účast ve výuce, kurzy pro doktorandy,
exkurze pro studenty prvních ročníků). I dalšími formami ÚK systematicky vytvářela podporu pro
rozvíjení informační gramotnosti studentů. Pokračovala elektronická konference DSVinfo (Doktorand,
Studium, Věda), jejímž cílem bylo informovat účastníky o novinkách v oblasti elektronických informačních zdrojů a nových e-služeb a nástrojů, kterými lze podporovat pedagogické i výzkumné procesy školy.
ÚK se věnovala poskytování informací pro hodnocení výsledků činnosti univerzity ve VaVaI, pro on-line
publikování a propagaci otevřeného přístupu k vědeckým výsledkům. Již druhým rokem se ÚK přihlásila
k aktivitě Open Access (OA) Week, která si klade za cíl rozšířit povědomí o problematice otevřeného
přístupu mezi vědeckými pracovníky a mezi studenty, informovat o výhodách, které jim publikování
v režimu OA přináší. Knihovna také buduje institucionální repozitář ČVUT a snaží se podporovat
zejména zelenou cestu OA – autoarchivaci publikací v repozitáři, tj. jejich shromáždění a zpřístupnění
na jednom centrálním místě. V rámci podpory zlaté cesty OA byly rozšířeny webové stránky v sekci
Podpora VaV/Open Access o podrobné seznamy OA časopisů pro jednotlivé obory pěstované na ČVUT.

9
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Celoživotní vzdělávání (CŽV)
na ČVUT

10 Celoživotní vzdělávání (CŽV) na ČVUT
Pořádání kurzů celoživotního vzdělávání vycházelo z ADZ, části 1.1. – Podporování celoživotního vzdělávání (včetně Univerzity třetího věku) jako standardní součásti vysokoškolské výuky, podle možností
platné legislativy a z DZ – Celoživotní vzdělávání. V březnu 2011 byla ustanovena Rada celoživotního
vzělávání na ČVUT, jejímž prvním úkolem bylo přepracovat 10 let starý vnitřní předpis Řád celoživotního vzdělávání.

10.1 Počty kurzů CŽV v jednotlivých skupinách studijních programů
Tab. 10.1

10

Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů)
ČVUT v Praze

Kurzy orientované
na výkon povolání
do
15 hod

Kurzy zájmové

do
100 hod

více

0

do
15 hod

do
100 hod

více

6

0

U3V

CELKEM

8

19

Skupiny akreditovaných
studijních programů

KKOV

přírodní vědy a nauky

11-18

0

3

technické vědy a nauky

21-39

22

43

1

1

4

0

41

112

společenské vědy,
nauky a služby

61,67,
71-73

0

9

8

0

0

6

10

33

2

ekonomie

62,65

0

3

1

0

0

0

0

4

vědy a nauky
o kultuře a umění

81,82

0

0

0

0

3

0

3

6

22

58

10

3

13

6

62

174

CELKEM
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10.2 Počty účastníků v kurzech CŽV podle studijních programů
s uvedením procentuální změny celkového počtu účastníků opro
roku 2010
Tab. 10.2
Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků)
ČVUT v Praze

Kurzy orientované
na výkon povolání

Kurzy zájmové

do
15
hod

více

do
15
hod

do
100
hod

více

do
100
hod

U3V

CELKEM

Z toho počet
účastníků, kteří
byli přijímaní do
akreditovaných
studijních
programů podle
§ 60 zákona
o vysokých
školách

Skupiny
akreditovaných
studijních
programů

KKOV

přírodní vědy
a nauky

11-18

0

147

0

144

180

0

104

575

147

technické vědy
a nauky

21-39

370

754

63

20

72

0

523

1 802

377

společenské vědy,
nauky a služby

61,67,
71-73

0

67

128

0

0

90

136

421

0

ekonomie

62,65

0

0

46

0

0

0

0

46

0

vědy a nauky
o kultuře a umění

81,82

0

0

0

0

70

0

248

318

0

370

968

237

164

322

90

1 011

3 162

524

CELKEM

Ve srovnání s rokem 2010 došlo k následujícím procentuálním změnám v návštěvnosti kurzů:
Kurzy orientované na výkon povolání:
• do 15 hod. – pokles návštěvnosti o 34,28 %
• do 100 hod. – pokles návštěvnosti o 33,24 %
• více – pokles návštěvnosti o 34,89 %
Kurzy zájmové:
• do 15 hod. – enormní nárůst návštěvnosti (z nuly na 164 zájemců, nelze vyjádřit v %)
• do 100 hod. – pokles návštěvnosti o 55,15 %
• více – enormní nárůst návštěvnosti (z nuly na 90 zájemců, nelze vyjádřit v %)
Univerzita 3. věku (U3V):
• nárůst návštěvnosti o 30,12 %
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Výzkumná, vývojová, umělecká
a další tvůrčí činnost

11 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost
11.1 Naplňování Dlouhodobých záměrů MŠMT a ČVUT včetně jejich
aktualizací, charakteris ka uskutečňovaných tvůrčích činnos
na univerzitě
Základním předpokladem pro naplňování cílů DZ ČVUT (resp. DZ MŠMT) v oblasti VaV je podpora
jak základního, tak aplikačního výzkumu v rámci univerzity (fakulty). Jednotlivé fakulty ČVUT v rámci
tohoto procesu postupují tak, aby optimálně využily své možnosti a silné stránky.
Snahou ČVUT je využít příležitostí k získání prostředků z rámcového programu EU či z prostředků
ESF, spolupráce v rámci společných grantů s vědeckými institucemi (např. AV ČR) či dalšími fakultami a univerzitami v tuzemsku i v zahraničí. Pracuje se na stálém zlepšování elektronické podpory pro
vzdělávací a výzkumnou činnost.
ČVUT rozvíjí vědeckou a výzkumnou činnost ve strategických směrech. V oblasti základního výzkumu mezi ně patří teoretická a aplikovaná matematika, teoretická, experimentální a aplikovaná fyzika
v širokém spektru fyzikálních oborů (jaderná fyzika, fyzika plazmatu, laserová fyzika, fyzika materiálů
a pevných látek, fyzikální elektronika, fyzika záření, radiologická fyzika). Vyjmenované spektrum aktivit
umožňuje i zaměření do řady oblastí interdisciplinárního výzkumu a projektů. Z významných projektů
je možno jmenovat spolupráci s CERN (pokračující projekty ATLAS, ALICE, CERES, DIRAC), SÚJV
Dubna, Fermilab (projekty D0, Nova), projekty v oblasti laserového plazmatu (PALS), spolupráce
na vývoji experimentu ITER, projekty v oblasti jaderných reaktorů a palivových cyklů a další, vázané
na spolupráci s řadou předních zahraničních univerzit a vědeckých pracovišť. Přínosem dlouhodobé
spolupráce s CERN byly i zakázky pro české podniky. U řady výsledků vědy a základního výzkumu
probíhá i úspěšný transfer poznatků do aplikační sféry, jmenovat lze zejména aplikace laserů, speciální
materiály pro elektroniku, optoelektroniku a optiku, aplikace holografie, nanomateriály, ale i vyvinutý
SW a nepřímo i další výsledky vědy a výzkumu, které tvoří součásti větších vývojových celků (oblast
jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, dílčí aplikace v oblasti medicíny, vývoj materiálů, laserová
měření a aplikace laserů v kosmickém výzkumu a další).
Dalšími prioritními oblastmi jsou otevřenost a efektivita. Klíčovými prvky otevřenosti jsou horizontální prostupnost v rámci ČVUT a rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. Zvýšení
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efektivity výzkumné činnosti je zajišťováno prostřednictvím posílení přístrojového vybavení univerzity
a podporou sdílení prostor a společných laboratoří.
Dlouhodobě je podporováno vytváření nových vědeckých týmů složených z pracovníků různých fakult
ČVUT. Aktuálně nejvýznamnějším projektem je Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
(UCEEB), které vznikne v průběhu následujících dvou let v Buštěhradě v oblasti Kladna. UCEEB je
společným integrujícím projektem čtyř fakult ČVUT s největším podílem Fakulty stavební.

11.2 Propojení tvůrčí činnos s činnos vzdělávací
Základní koncepcí vzdělávacího procesu na ČVUT je výchova studentů při vědecké a výzkumné práci,
jejich zapojování do všech s tím spojených činností, individuální přístup ke studentům a internacionalizace a mobilita ve vzdělávacím procesu. Organizace výuky je již od 3. ročníku bakalářského studia
zaměřena na zapojování studentů do řešení konkrétní problematiky vědecko-výzkumných projektů
a v přímé návaznosti na tyto projekty jsou vypisována i témata rešeršních prací, výzkumných úkolů
a bakalářských a diplomových prací. Aktivní účast na výzkumu a vývoji v rámci vědeckých a aplikačních
projektů je pak samozřejmým předpokladem a základní podmínkou studia v doktorském studijním
programu. Tato koncepce je v magisterském a doktorském studiu aktivně rozvíjena také formou úspěšně
zavedené Studentské grantové soutěže.
Významná je podpora výzkumu doktorandů prostřednictvím SGS (Studentské grantové soutěže), která
formou účelové podpory na specifický výzkum vytváří tvůrčí podmínky pro teoretický i experimentální
výzkum. Výše uvedené skutečnosti pozitivně ovlivnily vzdělávací činnost.

11.3 Zapojení studentů bakalářských a magisterských, resp. navazujících
magisterských studijních programů do tvůrčí činnos na ČVUT
Studenti magisterských studijních programů jsou zapojováni v rámci studentské vědecké soutěže do řešení projektů vědy a výzkumu. Nadaní studenti bakalářského studia mohou pracovat jako studentské
pomocné vědecké síly na jednotlivých katedrách, seznamují se s prací na vědeckých projektech a pomáhají při experimentech. Mnoho z těchto studentů pak pokračuje ve studiu doktorském.

11.4 Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace získané
v roce 2011 celkem, specifikace prostředků vynaložených
při řešení grantů a projektů přímo školou (resp. prostředky vydané
spoluřešitelům a dodavatelům)
Přehled účelových finančních prostředků na vědu, výzkum, vývoj a inovace
Celkové účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace získané v r. 2011 činily:
1 269 264 000 Kč
Z toho bylo vynaloženo při řešení grantů a projektů 1 153 693 619 Kč.
Z toho bylo vydáno spoluřešitelům a dodavatelům 115 570 381 Kč.
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11.5 Vědecké konference (spolu) pořádané školou
Tab. 11.1
Vědecké konference (spolu) pořádané vysokou školou (počty)
ČVUT v Praze

CELKEM

CELKOVÝ počet

S počtem účastníků
vyšším než 60
(z CELKEM)
162

S mezinárodní účas
(z CELKEM)

49

75

11.6 Podpora studentů doktorských studijních programů a pracovníků
na post-doktorandských pozicích, strategie pro tuto oblast
ČVUT směřuje své úsilí k vytváření podmínek pro perspektivní mladé pedagogické a vědecké pracovníky pro zvyšování jejich kvalifikace a získávání vědeckých a pedagogických hodností a zapojování
nejúspěšnějších z nich do doktorských studijních programů v roli školitelů a v některých případech
i jako vyučujících. Významným nástrojem je i vytváření podmínek a kontaktů pro jejich zapojování
do výzkumných projektů v rámci špičkových mezinárodních týmů a zvyšování jejich mobility. Snahou
je i zajištění mzdových prostředků a systému odměňování této kategorie pracovníků tak, aby se mohli
plně věnovat vědecké, resp. pedagogické práci.
Studenti doktorského studia jsou podporováni rovněž granty v rámci Studentské grantové soutěže
financované z prostředků určených na specifický výzkum a rovněž pomocí stipendií.

11.7 Podíl výdajů na VaVaI na celkových výdajích ČVUT
Celkové výdaje ČVUT za rok 2011 byly 4 319 169 000 Kč.
Celkové výdaje na vědu za rok 2011 byly 1 269 264 000 Kč.
Podíl výdajů na vědu za rok 2011 činil 29,4 %.

11.8 Podíl aplikační sféry na tvorbě
a uskutečňování studijních programů
Aplikační sféra se podílí na tvorbě a uskutečňování studijních programů prostřednictvím zapojování
významných odborníků z praxe do činnosti vědecké rady fakulty, oborové rady programu a oborových
rad oborů doktorského studia, v praktické rovině pak aktivní činností těchto odborníků ve funkcích
přednášejících ve všech formách studia, vedoucích bakalářských a diplomových prací, resp. školitelů
v doktorských studijních oborech.

11.9 Charakteris ka způsobu spolupráce s aplikační sférou
na tvorbě a přenosu inovací
Spolupráce v oblasti tvorby a přenosu inovací probíhá obvykle formou smluv se subjekty aplikační sféry
nebo spoluprací na společných aplikačních grantových projektech. Součástí těchto smluv nebo smluv
o spolupráci je způsob nakládání s dosaženými výsledky, ochrana duševního vlastnictví a podíl na výVÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST | 91
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sledcích. V tomto směru je využíváno doporučených vzorových smluv ČVUT, konzultací patentového
střediska ČVUT případně Technologického a inovačního centra ČVUT.

11.10 Počet smluv uzavřených se subjektem aplikační sféry na využi
výsledků výzkumu, vývoje a inovací, celkový počet platných smluv
v roce 2011 a nově uzavřených smluv v tomto roce
Celkový počet
platných smluv
v roce 2011

Nově uzavřené
smlouvy
v roce 2011

Fakulta stavební

32

3

Fakulta strojní

19

21

Fakulta elektrotechnická

14

234

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

40

33

3

0

Fakulta architektury
Fakulta dopravní

41

25

Kloknerův ústav

149

109

4

1

Masarykův ústav vyšších studií
Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
CELKEM

7

0

309

426

11.11 Počty odborníků z aplikační sféry podílejících se na výuce
v akreditovaných studijních programech
Tab. 11.2
Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních programech** (počty)
ČVUT v Praze

Počty osob

Fakulta stavební
Fakulta strojní
Fakulta elektrotechnická

205
74
2 041

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

115

Fakulta architektury

234

Fakulta dopravní

89

Fakulta biomedicínského inženýrství

38

Fakulta informačních technologií

13

Kloknerův ústav
Masarykův ústav vyšších studií
CELKEM
Pozn.: ** = osoby, které se v daném roce podílely na výuce alespoň v jednom předmětu
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3
44
2 856

11.12 Počty studijních oborů, které mají ve své obsahové náplni povinné
absolvování odborné praxe po dobu alespoň 1 měsíce
Tab. 11.3
Studijní obory, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe
po dobu alespoň 1 měsíce (počty)
ČVUT v Praze

Počty studijních oborů

Fakulta strojní

1

Fakulta dopravní

1

Fakulta biomedicínského inženýrství

6

CELKEM

8

11.13 Výše příjmů, které vysoká škola získala z prodeje licencí
v roce 2011
Fakulta

Popis licence

Jméno

Fakulta elektrotechnická

Pat. č. 300902

doc. Přemysl Hudec

Částka (Kč)
120 000

Fakulta elektrotechnická

Pat. č. 301898

doc. Přemysl Hudec

60 000

Fakulta elektrotechnická

Pat. č. 302170

Ing. Vladimír Smutný

312 000

Fakulta elektrotechnická *)

MaxFlow Algorithm
(So ware) č. 11023R

prof. Jiří Žára

71 063,8

Fakulta strojní

Už. vzor 22038

doc. Tomáš Dlouhý

360 000

Fakulta stavební

2x pat. „Turbina“

Ing. Miroslav Sedláček

140 000

Fakulta stavební

So ware Buildpass

doc. Daniel Macek

150 000

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

So ware

Ing. Jonatan Hejzlar

104 700

Celkem

1 246 700

*) bylo uhrazeno 3 800 USD, proto částka v Kč je nezaokrouhlená

11.14 Výše příjmů, které vysoká škola získala ze smluvních zakázek
za uskutečnění tzv. smluvního (kontrahovaného) výzkumu
a vývoje (tj. ak vit ve VaVaI, které vysoká škola realizovala
za úplatu pro subjekty aplikační sféry)
Na tomto typu akce se sledují smlouvy s komerčními partnery na expertní řešení odborných problémů
komerčního partnera v rámci specializace daného pracoviště (zejména VaV pro komerčního partnera),
dále se zde sledují výnosy z patentů a licencí ČVUT.
Za rok 2011 byly naúčtovány výnosy v celkové výši 155 934 tis. Kč. V účetnictví ČVUT nelze rozlišit
částka za prodej licencí. V roce 2012 budou zřízeny v účetnictví ke sledování těchto položek samostatné
analytické účty.
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11.15 Výše příjmů, které vysoká škola získala za uskutečňování
placených kurzů prohlubujících kvalifikaci zaměstnanců subjektů
aplikační sféry v roce 2011
Výnosy získané za uskutečňování placených kurzů v roce 2011 za ČVUT činily 34 396 tis. Kč.
V této částce jsou zahrnuty jak kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry, tak
kurzy placené samostatnými fyzickými osobami. Účetnictví ČVUT v roce 2011 takto výnosy nečlenilo.
V roce 2012 jsou zřízeny v účetnictví ke sledování těchto položek samostatné analytické účty.

11.16 Výše celkových příjmů, které ČVUT obdrželo jako úhradu činnos
provedených v rámci odborných konzultací a poradenství
nebo odborné činnos pro subjekty aplikační sféry
Výnosy za odborné konzultace a poradenství za rok 2011 činily na ČVUT 40 304 tis. Kč.
Z účetnictví roku 2011 není možné rozčlenit podle příjemců. V roce 2012 jsou zřízeny v účetnictví ke sledování samostatné analytické účty tak, aby bylo zajištěno sledování příjemců v členění podniky, orgány
veřejné správy a fyzické osoby.

11.17 Počet spin-oﬀ/start-up podniků podpořených
vysokou školou v roce 2011
Tab. 11.4
Spin-oﬀ/start-up podniky podpořené vysokou školou v roce 2011 (počty)
ČVUT v Praze
CELKEM

Počet spin-oﬀ/start-up podniků
26

11.18 Strategie pro komercializaci
Úzká součinnost s průmyslem a s dalšími oblastmi veřejného života je jednou ze součástí plánu dlouhodobého rozvoje školy. ČVUT vytváří podmínky a dlouhodobě podporuje kromě aplikačních projektů s výstupem do praxe i projekty na základě kontraktů s aplikační a komerční sférou. Strategií je
i podpora šíření všestranné lepší informovanosti o výzkumných aktivitách a experimentálním vybavení
využitelných i pro komerční účely. Strategie je součástí Strategie ČVUT v oblasti vědecké, výzkumné,
inovační a tvůrčí činnosti.

11.19 Působení ČVUT v regionu, její nadregionální a celostátní
charakter, spolupráce s regionálními samosprávami,
podíl na přípravě strategií a plánů rozvoje regionu
ČVUT je školou s celostátní působností, na kterou se zapisují nejen studenti ze všech regionů ČR, ale
i studenti ze zahraničí.
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Významné aktivity vyvíjí FJFI v severočeském regionu, kde od roku 1995 funguje ve spolupráci a s podporou regionální samosprávy velmi úspěšně detašované pracoviště fakulty, zajišťující bakalářskou
a magisterskou výuku v oboru softwarového inženýrství.
Fakulta biomedicínského inženýrství úspěšně pokračuje ve snaze o konsolidaci svého postavení regionálního vzdělávacího centra umístěného v rámci Středočeského kraje, tj. jediné veřejné vysoké
školy ve Středočeském kraji. Fungování FBMI v rámci města Kladna má významný dopad jak v oblasti
společenské, tak znalostní.
Významnou spoluprací na regionální úrovni je realizace a působení podzemních výzkumných a výukových laboratoří „Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef “ v Mokrsku a příprava realizace
Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) v Buštěhradě u Kladna. Spolupráce
s regionálními samosprávami byla v těchto obou konkrétních příkladech velmi vstřícná a oboustranně
prospěšná. V případě UCEEB povede s ohledem na jeho personální kapacitu i k rozvoji lidských zdrojů
v daném regionu.

11
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12 Internacionalizace
12.1 Přímá mezinárodní spolupráce ČVUT
ČVUT usilovalo v roce 2011 o navázání spolupráce především s univerzitami v hospodářsky vyspělých
zemích (USA, Kanada, Japonsko) a v zemích s potenciálem vysílat na ČVUT studenty samoplátce
(Korea, Vietnam, Rusko).
Přehled dvoustranných smluv o spolupráci uzavřených v roce 2011 na úrovni ČVUT:
zahraniční škola

město

země

Tokuyama College of Technology

Shunan

Japonsko

Ecole Polytecnique Montreal

Montreal

Kanada

INHA University

Incheon

Korejská republika

University of Lodž

Lodž

Polsko

Sibiřská státní dopravní univerzita

Novosibirsk

Ruská federace

University of Wisconsin

Madison

USA

University of Massachuse s Lowel

Lowel

USA

Hanoi University of Science and Technology

Hanoi

Vietnam

12.2 Strategie ČVUT v oblas mezinárodní spolupráce, prioritní oblas
Mezinárodní aktivity vycházely z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2011–2015 a jeho aktualizace na rok 2011.
Stejně jako v předchozích letech byly důležitými nástroji internacionalizace zejména:
• Zapojení ČVUT v Praze do mezinárodních vzdělávacích programů
ČVUT udržuje a zvyšuje svou účast v mezinárodních vzdělávacích programech EU, ale i se zeměmi
mimo EU. Konkrétní údaje jsou obsaženy v kapitole 12.3.
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• Zapojení do univerzitních sítí a mezinárodních nevládních organizací
ČVUT má zástupce v dále uvedených univerzitních sítích a v mezinárodních nevládních organizacích
(např. IAU – International Association of Universities, EUA – European University Association,
CESAER – Conference of European Schools for Advanced Engineering Education, SEFI – Societé
Européenne pour la Formation des Ingenieurs, T.I.M.E – Top Industrial Managers for Europe,
EAIE – European Association for International Education, síť ATHENS). V roce 2011 se významných
setkání těchto institucí zúčastnili pověření zástupci školy.
• Dostatečné možnosti studia v cizích jazycích na ČVUT
V současnosti nabízí ČVUT 39 programů akreditovaných v angličtině a dostatečný počet předmětů
(více než 500) vyučovaných v tomto jazyce (pro výměnné studenty). V rámci výuky v angličtině
studovalo na ČVUT v roce 2011 celkem 121 samoplátců.
• Mobilita studentů ČVUT
Studenti ČVUT mají velmi dobré podmínky pro studium na zahraničních univerzitách. Zejména
v rámci evropských programů Erasmus a Leonardo jsou podmínky pro studenty zajišťovány prostřednictvím Evropské kanceláře ČVUT, která v roce 2011, podobně jako v předchozích letech,
pracovala velmi efektivně a spolehlivě. Zájem studentů, podle počtu vyslaných v rámci zmíněných
evropských programů, se oproti předchozím letům zvýšil více než o 10 % (vyjelo 516 studentů
na dobu asi 1950 měsíců). V oblasti výměn v rámci dvoustranných dohod o spolupráci narostl počet
účastníků během posledních 5 let o 50 % (ze 120 na 188).
Kromě těchto velmi intenzivních výměnných aktivit zajišťuje ČVUT individuální mobility v rámci
dalších projektů (AIA, Marie Curie Scholarship, nevládní dohody, národní instituce jako DAAD,
NUFIC, Svenska Institut, Fulbright Foundation, Norské fondy, taiwanská vládní stipendia, firemní
a nadační stipendia), které sledují náročné a vysoce kvalitní vzdělávací cíle.
• Zahraniční hostující učitelé na ČVUT
Zájem zahraničních profesorů o působení na ČVUT není nízký. To, co blokuje realizace jejich
přednáškových a výzkumných pobytů, jsou finanční podmínky, za kterých nejsou ochotni na ČVUT
nastoupit. Počet přednáškových pobytů na ČVUT v roce 2011 (i s využitím rozvojových projektů
MŠMT) se počítá v desítkách. Do nejbližší budoucnosti jsme připraveni zavedením a uplatněním
možností tzv. blokové výuky tuto situaci podstatně zlepšit.
• Jazyková vybavenost studentů ČVUT
Jazyková vybavenost studentů se za posledních deset let významně zlepšila. V průměru však stále
ještě není dostatečná k tomu, aby většina studentů mohla využívat nabídky zahraničních studií a stáží. Souvisí to s jazykovou výbavou, kterou si studenti přinášejí ze středních škol. Dále pak priority
jazykového vzdělání, které mohou studenti získat na ČVUT, nejsou pro ně dostatečně hodnotově
vysoko. Ale i pro ty ČVUT vypisuje řadu jazykových doplňkových kurzů.
• Zabezpečení podmínek pro zahraniční studenty
Aniž bychom přeceňovali dosažený stav, péče o zahraniční studenty ČVUT ve srovnání s podmínkami, které mají naši studenti ve většině partnerských zemí, je nadstandardní. Bylo tomu tak i v roce
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2011. Rovněž komunikace mezi zahraničními studenty a akademickou obcí i administrativou ČVUT
byla na velmi dobré úrovni. Byly zlepšeny podmínky pro ubytování i stravování.
Významnou roli při zajišťování výměny studentů sehrává studentský International Student Club,
který ve spolupráci s odborem vnějších vztahů a zahraničními odděleními fakult a z vlastní iniciativy zajišťuje řadu nezbytných 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, welcome dinner apod.) je nezastupitelná. Vedle toho organizuje v rámci každého ze semestrů sportovní aktivity, výlety, jazykové
kurzy pro zahraniční i tuzemské studenty, každotýdenní prezentace jednotlivých států a škol, apod.
Vzhledem k těmto aktivitám je ISC hodnocen mezi nejlepšími jak v tuzemsku, tak i v mezinárodní
síti obdobných klubů v Evropě.
Pokud hledáme na zajišťování podmínek pro zahraniční studenty nějaké slabé stránky, najdeme
je hlavně v elementárních operacích, kterými musí každý zahraniční student projít: v operacích
s Cizineckou policií ČR při vyřizování a prodlužování víz (termíny, fronty, způsob jednání, jazyková vybavenost služeben, atd.). V této oblasti se situace v roce 2011 podstatně zhoršila v souvislosti
s podobou nového zákona o pobytu cizinců. Ani tyto překážky však nezastaví proces získávání
zahraničních studentů, protože internacionalizace studia je jednou z hlavních priorit univerzity.

12.3 Zapojení ČVUT do mezinárodních vzdělávacích programů
ČVUT se již počátkem 90. let zapojilo do vzdělávacích programů EU (především Tempus). Od roku
1998 až doposud jsou pro ČVUT rozhodující programy Socrates/Erasmus (nyní Life-long Learning
Programme – LLP) a Leonardo da Vinci. Do konce roku 2011 vyjelo v rámci těchto programů již více
než 3 500 studentů a cca 300 učitelů.
I v roce 2011 se univerzita zúčastnila tří projektů Erasmus Mundus External Cooperation Windows,
zaměřených na spolupráci s Brazílií. V rámci všech těchto projektů studovalo na ČVUT celkem 7 brazilských studentů a 5 studentů vyjelo do Brazílie. V dalších třech projektech programu Erasmus Mundus
přijelo na ČVUT dalších 35 zahraničních studentů. ČVUT je rovněž zapojeno šesti projekty v regionálním programu Ceepus (Central European Exchange Program for University Studies).
Vedle finančních příspěvků MŠMT a EU poskytuje další příspěvek i ČVUT. S touto pomocí se počítá
i nadále.
Zkušenosti našich studentů ze zahraničních studijních pobytů mimo Evropu jsou uvedeny na http://
reports.cvut.cz, pobyty v rámci Evropy jsou zveřejněny na https://www.erasmus.cvut.cz/reporty/ a zprávy
z programu ATHENS na http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/studium-v-zahranici/athens .
Na základě domluvených studentských mobilit v dvoustranných dohodách o spolupráci s dalšími školami vyjelo 188 studentů do USA, Mexika, Kostariky, Argentiny, Brazílie, Peru, Ruska, Taiwanu, Číny,
Malajsie a Jižní Koreje a dalších 8 do zemí EU. V opačném směru přijelo 218 studentů z těchto zemí.
Zde sehrává významnou pomoc MŠMT poskytováním finančních prostředků v rámci rozvojových
projektů na tuto mobilitu.
Zajímavým výměnným programem je program ATHENS. V jeho rámci se v každém semestru (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 2011
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organizovalo ČVUT 5 kurzů, na podzim 2011 se konalo 7 kurzů. Celkem se uskutečnilo 12 kurzů (již
spolu s VŠCHT). Finančně zajišťuje účast našich studentů ČVUT a jeho fakulty. V roce 2011 přijelo
na kurzy organizované ČVUT celkem 145 studentů a vycestovalo 223 studentů.
Zapojení ČVUT do mezinárodních vzdělávacích programů v roce 2011 je uvedeno v tabulce 12.1.
Tab. 12.1
Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů

Tempus

Další

Ceepus

Ak on

Rozvojové
programy MŠMT

Ostatní

0

0

2

0

6

0

0

6

0

2

1

18

Počet vyslaných studentů*

486

0

0

30

0

7

0

0

6

0

119

69

717

Počet přijatých studentů**

Erasmus
Počet projektů

Grundtwig

1

Comenius

Erasmus Mundus

CELKEM

Jean Monnet

Programy EU pro vzdělávání a přípravu
na povolání

Leonardo

ČVUT v Praze

589

0

0

0

0 42

0

0

8

0

218

0

857

Počet vyslaných
akademických pracovníků***

19

0

0

0

0

8

0

0

9

0

0

0

36

Počet přijatých akademických
pracovníků****

8

0

0

0

0

3

0

0

20

0

0

0

31
1

Počet přijatých ostatních
pracovníků

0

2 440

4 720

0

620

0

0

4 200

0

626

0

0

22 423

Dotace v s. Kč

0

35 029

Počet vyslaných ostatních pracovníků

Pozn.: * = Vyjíždějící studen – studen , kteří v roce 2011 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se
i studen , jejichž pobyt začal v roce 2010. Započítávají se pouze studen , jejichž pobyt trval více než 4 týdny
(28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: ** = Přijíždějící studen – studen , kteří přijeli v roce 2011, započítávají se i studen , jejichž pobyt
začal v roce 2010. Započítávají se pouze studen , jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí
i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: *** = Vyjíždějící akademič pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2011 absolvovali zahraniční pobyt,
započítávají se i pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2010. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt
trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: **** = Přijíždějící akademič pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2011, započítávají se
i pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2010. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než
5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
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12.4 Zapojení ČVUT do mezinárodních programů výzkumu
a vývoje vč. mobilit
Tab. 12.2
Zapojení vysoké školy do mezinárodních programů výzkumu a vývoje
ČVUT v Praze

7. rámcový program EK
CELKEM

CELKEM

Z toho Marie-Curie Ac ons

Ostatní

Počet projektů

46

4

26

72

Počet vyslaných studentů*

44

6

8

52

Počet přijatých studentů**

56

6

10

66

Počet vyslaných akademických
a vědeckých pracovníků***

212

8

39

251

Počet přijatých akademických
a vědeckých pracovníků****

113

6

27

140

60 294

2 550

15 219

75 514

Dotace v s. Kč

Pozn.: * = Vyjíždějící studen – studen , kteří v roce 2011 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se
i studen , jejichž pobyt začal v roce 2010. Započítávají se pouze studen , jejichž pobyt trval více než 4 týdny
(28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: ** = Přijíždějící studen – studen , kteří přijeli v roce 2011, započítávají se i studen , jejichž pobyt
začal v roce 2010. Započítávají se pouze studen , jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí
i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: *** = Vyjíždějící akademič a vědeč pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2011 absolvovali zahraniční
pobyt, započítávají se i pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2010. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž
pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: **** = Přijíždějící akademič a vědeč pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2011, započítávají se
i pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2010. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než
5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.

12.5 Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí
Tab. 12.3
Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí
ČVUT v Praze
Země

Počet vyslaných
studentů*

Počet přijatých
studentů**

Počet vyslaných
akademických
pracovníků***

Počet přijatých
akademických
pracovníků****

Afghánistán

0

3

0

0

Albánie

0

12

2

0

Angola

0

1

0

0
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Argen na

1

7

8

5

Arménie

0

2

0

0

Austrálie

1

1

17

0

Ázerbájdžán

0

7

0

0

Bahrain

0

1

0

0

21

1

110

9

Bangladéš

0

1

0

0

Bělorusko

0

64

0

0

Bolívie

0

5

0

0

Bosna a Hercegovina

0

9

4

0

Belgie

Brazílie

18

7

12

0

Bulharsko

4

11

22

14

Čína

6

18

72

17

Dánsko

11

0

17

4

Egypt

0

5

6

9

Ekvádor

0

1

0

0

Estonsko

0

1

4

0

E opie

0

2

0

0

Finsko

12

0

35

12

Francie

44

5

257

116

Ghana

0

3

2

0

Gruzie

0

4

0

0

Guatemala

0

2

0

0

Guinea

0

4

0

0

Hongkong

5

0

2

0

Chile

1

3

1

0

Chorvatsko

2

4

15

3

Indie

2

21

4

7

Indonésie

8

5

4

0

Irák

0

7

2

0

Írán

0

9

0

0

Irsko

8

2

15

0

Itálie

29

3

185

38

Izrael

2

4

10

0

Jamajka

0

0

1

0

Japonsko

7

0

23

3

Jemen

0

2

0

0

Jihoafrická republika

1

0

3

0

Jordánsko

2

8

2

0
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Kambodža

0

2

0

0

Kamerun

0

1

0

0

Kanada

8

6

22

10

Kazachstán

0

172

1

0

Keňa

0

3

0

0

Kolumbie

0

7

1

0

Korejská lidově
demokra cká republika

0

7

0

0

Konžská republika

0

2

0

0

Korejská republika

12

24

12

0

Kostarika

2

8

0

0

Kuvajt

0

0

1

0

Kypr

0

12

3

0

Kyrgyzstán

0

3

0

0

Libanon

0

4

5

0

Libye

0

0

1

0

Lichtenštejnsko

1

0

1

0

Litva

2

2

6

0

Lotyšsko

2

0

2

0

Lucembursko

1

1

3

0

Maďarsko

21

3

75

41

Makedonie

0

7

5

0

Malajsie

4

2

6

0

Mali

0

2

0

0

Malta

0

0

5

0

Maroko

0

0

6

0

Mauretánie

0

1

0

0

Mexiko

8

17

6

2

Moldávie

0

23

0

0

Monako

0

0

1

0

Mongolsko

0

20

0

0

Německo

56

27

468

149

Nepál

0

3

0

0

Nigérie

0

4

0

0

Niger
Nizozemsko
Norsko

0

1

0

0

12

5

71

7

4

1

8

1

Nový Zéland

2

0

10

0

Okupované pales nské
území

0

3

0

0
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Pákistán

0

1

0

0

Panama

0

4

0

0

Paraguay

0

6

0

0

Peru

2

5

0

0

Pobřeží slonoviny

0

1

0

0

Polsko

48

10

92

123

Portugalsko

22

4

48

9

Rakousko

34

3

132

108

Rumunsko

3

6

13

1

Ruská federace

26

416

42

45

Řecko

12

11

91

1

Salvádor

0

1

0

0

Saudská Arábie

0

0

1

0

Sierra Leone

0

1

0

0

Singapur

8

6

8

0

Slovensko

105

960

522

201

Slovinsko

4

0

32

48

Spojené arabské emiráty

0

0

5

0

Spojené státy americké

36

33

210

33

Srbsko

0

17

5

0

Súdán

0

1

0

0

Sýrie

0

2

0

0

23

3

137

15

8

2

58

19

Švýcarsko

53

0

145

17

Tádžikistán

0

1

0

0

Tanzánie

0

2

0

0

Thajsko

0

0

1

0

11

14

19

0

Togo

0

1

0

0

Tunisko

0

0

2

0

Turecko

8

19

24

4

Ukrajina

0

125

8

2

Uzbekistán

0

24

0

0

34

2

177

48

Španělsko
Švédsko

Tchaj-wan

Velká Británie
Venezuela

0

3

0

0

Vietnam

12

103

11

3

Zambie

0

1

0

0

769

2 406

3 337

1 124

CELKEM
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12.6 Plnění Dlouhodobého záměru a jeho Aktualizace na rok 2011
v oblas internacionalizace
Z kapitoly 12 vyplývá, že mezinárodní aktivity univerzity přispívají k naplňování priorit Dlouhodobého
záměru a jeho Aktualizace na rok 2011 v dané oblasti. Kromě již podrobněji zmíněných činností je třeba
zdůraznit následující aspekty, které jsou obsaženy v Aktualizaci DZ na rok 2011:
• Nadále se rozšiřuje síť mezinárodních partnerů, s nimiž má ČVUT uzavřeny bilaterální smlouvy
o spolupráci. V současné době probíhá kooperace v oblasti výměn studentů se 79 vysokými školami
z první pětistovky nejlépe hodnocených světových univerzit podle QS Word University Rankings
2011. Pro spolupráci ve vědě a výzkumu jsou uzavřeny smlouvy s 32 univerzitami tohoto uznávaného
hodnocení kvality vysokoškolských institucí.
• Zvýšil se počet zahraničních studentů, studujících na jednotlivých fakultách ČVUT ze stavu 901
v roce 2010 na hodnotu 971 v roce 2011, což představuje nárůst o 7,7 %. Ve skupině zahraničních
studentů bylo v roce 2011 zastoupeno přesně 100 zemí ze všech kontinentů.
• V roce 2011 studovalo na ČVUT 121 samoplátců. Probíhají přípravné kroky k postupnému zvyšování počtu těchto studentů, především výroba informačních a propagačních materiálů včetně nově
koncipovaných webových stránek o možnostech a podmínkách studia na ČVUT.
• Také v roce 2011 proběhly dvě akce Orientation Week pro přijíždějící zahraniční studenty, pořádané
členy International Student Club za organizační a finanční podpory oddělení zahraničních styků
R ČVUT.
• Ve spolupráci s International Student Club byly zahraničním studentům nabídnuty tři desítky
jazykových kurzů a řada mimoškolních kulturních, společenských a poznávacích akcí.
• V rámci programu LLP Erasmus byl uspořádán intenzivní kurz češtiny s doprovodnými aktivitami.

12
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Zajišťování kvality a hodnocení
realizovaných činnos

13 Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činnos
13.1 Systém hodnocení kvality vzdělávání na ČVUT –
vnitřní a vnější hodnocení
Proces hodnocení kvality vzdělávání na ČVUT vychází ze Statutu univerzity, z jeho Dlouhodobého
záměru a jeho periodických aktualizací a ze základního poslání jak pedagogů univerzity, tak i managementů fakult, ústavů a vrcholového managementu ČVUT.
Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání vycházelo v roce 2011 přímo z potřeb a podmínek jednotlivých
fakult. Fakulty a ústavy nejčastěji vycházely ze studentských anket, organizovaných diskusí se studenty
a evaluace akademických pracovníků v rámci kateder a ústavů. Jednotná elektronická forma studentského
hodnocení pro celou univerzitu je součástí informačního systému VIC ČVUT. Významným nástrojem
vnitřního hodnocení jsou webové stránky školy a studentských organizací.
Základními prvky pro vnější hodnocení kvality jsou akreditační řízení v oblasti vzdělávací, výzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti. Podobně jako v minulých letech ČVUT sledovalo své umístění
v pořadnících světových univerzit podle přístupů THWUR (Times Higher World University Ranking), resp. THES (Times Higher Educational Supplement) a webometrického hodnocení světových
univerzit.

13.1.1 Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání
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 rozšiřitelná a použitelná i pro další oblasti činnosti univerzity.
Uvádíme ilustrativní přístupy k vnitřnímu hodnocení z fakult.
Fakulta stavební využívá pravidelného semestrového hodnocení pomocí studentské ankety. Výsledky
jsou přístupné v rámci intranetu. Jednotlivá pracoviště podle potřeby používají výsledky k odstraňování
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nedostatků ve výuce, resp. k oceňování nejlepších pedagogů. Na úrovni vedení fakulty jsou zejména
podle možností řešeny připomínky respondentů k fakultnímu provozu.
V rámci doktorského studia je prováděno pravidelné roční hodnocení všech studentů, jejich vyhodnocení pomocí speciálního dotazníku a projednání závěrů na úrovni grémia děkana. Nejlepší studenti
podle tohoto vyhodnocení jsou pak odměněni mimořádným stipendiem.
Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání na Fakultě elektrotechnické se provádí systematicky jednou
za semestr. Pro systematické hodnocení byl vypracován „Postup pro kontrolu kvality výuky“ (https://
wiki.feld.cvut.cz/rada_stm/kontrolavyukyverejne). Tento postup stanovuje náplň a harmonogram hodnotícího procesu, dále systém hodnotitelů, jejich role, dále pak i formální náležitosti zdokumentování
tohoto procesu. Hodnocení kvality výuky má tyto součásti:
• Pravidelné vyhodnocování názorů studentů z Ankety hodnocení výuky vedením fakulty v této
posloupnosti:
1.
2.
3.
4.

Vedoucími kateder, formulování kontrolovatelných závěrů a opatření.
Děkanem, resp. pedagogickými proděkany, formulování opatření.
Projednání závěrů Pedagogickou komisí senátu.
Výsledky hodnocení a opatření, která reagují na oprávněné kritické podněty studentů ve snaze
zlepšit kvalitu výukového procesu, jsou zveřejněny a využity pro vedoucí kateder a pro sdělení
studentům.

Na Fakultě architektury se hodnocení vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti
provádí každoročně. Vychází zejména z kvantifikovaných parametrů užívaných v rámci rozpočtových
pravidel pro rozdělování příspěvku na vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí
činnost.
Rok 2011 byl rokem dalšího rozvoje fakulty, především po stránce organizační a obsahové. Dlouhodobě je věnována pozornost zlepšení interní komunikace mezi studenty a pedagogickým sborem i mezi
akademickými pracovníky navzájem.
Z důvodu možnosti srovnání kvality se zahraničními univerzitami fakulta v roce 2011 pokračovala
ve snaze o:
• permanentní budování trvalé zahraniční spolupráce (workshopy, hostující profesoři),
• zvýšení četnosti výrazných strukturálních spoluprací se zahraničními fakultami TU Delft, Fredericiana Karlsruhe, TU Dresden, École Nationale Supérieure d‘Architecture Lyon, ETH Zürich.
Na Fakultě dopravní probíhá hodnocení na úrovni grémia děkana za účasti vedoucích ústavů, a to
nejméně 5x do roka. Na grémiích děkana jsou hodnoceny:
1) Výsledky přijímacího řízení s ohledem na výběr posluchačů
hodnotitelé: proděkani, vedoucí ústavů
2) Příprava výuky na semestr – provozní připravenost
hodnotitelé: tajemník, proděkan, vedoucí ústavů
3) Hodnocení průběhu semestru a zkoušek
vyhodnocení neuralgických bodů, příčiny kolizí a problémů u zkoušek
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4) Vyhodnocení státnic, soutěž o nejlepší diplomní práci – Vlčkova cena – komise (mezifakultní)
5) Každoročně – průběžné hodnocení doktorandů a Ph.D. studia
oborové rady
proděkan
grémium děkana
Jsou vyhlášeny podmínky aktivit doktorandů, kontrola nesplnění – ukončení studia.
Byl založen webový portál pro absolventy, který shromažďuje zkušenosti a reakce absolventů, které
jsou každoročně vyhodnocovány.
Na Fakultě biomedicínského inženýrství se realizuje pravidelně každý semestr studentská anketa
ČVUT, která je organizačně, ale i formálně zajišťována studenty FBMI ve spolupráci s pedagogickým
proděkanem. Hodnotiteli jsou pouze studenti FBMI.
Na základě metodického pokynu pro realizaci hospitací ve výuce, který obsahuje základní fakta, východiska, pokyny (pravidla) a doporučení pro provádění hospitací na FBMI ČVUT jako základního nástroje
pro naplňování povinnosti VVŠ, tj. provádění hodnocení činnosti VŠ v oblasti pedagogických činností
a též pro řízení výukového procesu, byly prováděny hospitace na jednotlivých studijních oborech FBMI.
Třetím nástrojem pro vyhodnocování kvality činností na fakultě jsou osobní plány aktivit a rozvoje
každého pracovníka (probíhá pouze na některých katedrách). Každoročně pracovníci připravují na začátku kalendářního roku tyto plány s tím, že v polovině roku jsou aktualizovány.
Hodnocení celoživotního vzdělávání (CŽV)
Na ČVUT je CŽV zájemcům poskytováno všemi fakultami a vysokoškolskými ústavy. CŽV se řídí
vnitřními předpisy školy: Řádem celoživotního vzdělávání na ČVUT a Směrnicí kvestora č. 48/2001
k realizaci tohoto řádu.
Na všech fakultách a na vysokoškolských ústavech ČVUT probíhá hodnocení kvality CŽV některou metodou z následujícího výběru:
•
•
•
•
•

průběžná dotazníková anketa,
písemná anketa hodnotící jednotlivý kurz ihned po jeho ukončení,
beseda studentů a vyučujících v závěru kurzu,
projednání závěrů a připomínek na ústavu garantujícím postgraduální kurz a ve fakultní
komisi učebního plánu.

Detailnost propracování metod se liší podle přístupů jednotlivých pracovišť. Jako příklad uvádíme
způsob hodnocení kvality CŽV na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT:
„V rámci CŽV je na MÚVS ČVUT pořádán program Master of Business Administration (MBA) a další
otevřené krátké kurzy. Jak v programu MBA, tak i ve všech otevřených kurzech se vždy používá průběžná
a závěrečná dotazníková anketa pro hodnocení kvality vzdělávání.
V rámci průběžné dotazníkové ankety studenti vždy hodnotí, zda byly splněny cíle výuky, zda se naučili
něco nového a co konkrétně. Dále hodnotí celkovou spokojenost s lektorem, a to jak po odborné, tak
i po pedagogické stránce (projev, interaktivita, materiály atp.). Vzhledem k tomu, že za velice důležitou
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považujeme i výuku formou předávání znalostí a zkušeností, tak i to je v dotazníku zahrnuto – tedy zda
měli studenti možnost formou debat a diskusí své poznatky sdílet jak s kolegy, tak i s lektory. V další
řadě se hodnotí i organizační zabezpečení a administrativa. Tyto ankety jsou vždy zpracovány do grafů
a případné poznámky a doporučení komentovány vedoucím programu. Do vyhodnocení zpětných
vazeb mohou všichni studenti nahlížet přes Intranet.
V rámci závěrečné dotazníkové ankety studenti po skončení studií v programu hodnotí, zda se naučili
v rámci programu nové poznatky, které využijí pro svou praxi a zda by kurz doporučili dále. V rámci
těchto závěrečných hodnocení jsou studenti požádáni o případné reference a i o cestu, kterou se o konkrétním programu (kurzu) dozvěděli, kde a od koho. Všechny tyto informace jsou velice důležité pro
další marketing jednotlivých programů.
Ve velké většině fakulty a ústavy uvádějí, že důležitým kritériem úspěšnosti je zájem posluchačů o další
běhy a ročníky kurzů CŽV. Z tohoto hlediska považují fakulty a ústavy kurzy CŽV za úspěšné.
CŽV se stává velmi aktuálním bodem pozornosti vedení ČVUT i vedení jednotlivých fakult vzhledem
k vývoji počtu posluchačů prezenčního studia na ČVUT. Systém hodnocení kvality vzdělávání v rámci
CŽV se tak dostává postupně na úroveň hodnocení kvality vzdělávání v rámci prezenčního studia.

13.1.2 Vnější hodnocení kvality v roce 2011
Hlavním zodpovědným orgánem vnějšího hodnocení univerzit v České republice je Akreditační komise
MŠMT ČR.
V duchu dalších závěrů sleduje Akreditační komise kromě konceptuální čistoty, promyšlenosti a vysoké
odbornosti předkládaných studijních programů, studijních oborů i při předkládání návrhů na ustavení
nových fakult a nových vysokoškolských také tyto body:
• V předkládaných návrzích prosazovat kromě vysoké odborné úrovně i posílení vztahů programů,
oborů, fakult a ústavů k mimoakademické sféře reprezentované zástupci významných podniků, firem
(potenciálních zaměstnavatelů absolventů) a představiteli středních i vrcholových managementů
relevantních institucí.
• Posilovat v návrzích současné linie užívané ve významných světových akreditačních komisích (např.
ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology), které při posuzování akreditačních
dokumentů sledují zajištění následujících charakteristik absolventů:
–
–
–

schopnost aplikovat nastudované dovednosti a znalosti,
vysokou schopnost řešení problémů,
schopnost řídit týmy a pracovat v týmech.

Výsledky vnějšího hodnocení vzdělávací činnosti ČVUT odvozujeme z následujících tří faktorů:
• výsledky akreditačních řízení nových předkládaných studijních programů a oborů,
• úspěšnost akreditovaných studijních programů a oborů v nabídce studentům,
• úspěšnost absolventů jednotlivých studijních programů a oborů na trhu práce.
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13.2 Systém hodnocení vědecké, výzkumné, vývojové
a další činnos na ČVUT
Hodnocení vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti vychází ze Statutu ČVUT a z Dlouhodobého záměru ČVUT.
Hodnocení se provádí každoročně a jeho výsledky se promítají do kvantifikovaných parametrů užívaných
v rámci pravidel pro rozdělování příspěvku na vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost.
Dotace na rozvoj školy (tj. mimo část na specifický výzkum) byly v roce 2011 přidělovány součástem
přímo ve shodě s pravidly MŠMT a podle příslušných zásad daného programu (např. grantového).
Prostředky na specifický výzkum (NIV-SV) byly v roce 2011 na ČVUT rozdělovány podle pravidel
uvedených v Metodice rozpisu prostředků institucionální podpory specifického výzkumu NIV-SV, která
se až na drobnosti neliší od Metodiky rozpisu příspěvku a neinvestičních dotací ze SR.
Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2011 kladla hlavní důraz na zvyšování efektivity
a kvality všech akademických činností, na internacionalizaci školy, na rozvíjení a kvalitu strukturovaných studijních programů včetně celoživotního vzdělávání, na rozvoj vědecké a výzkumné činnosti
a spolupráci s průmyslovou sférou s důrazem na podporu inovačních procesů.
V následujícím hodnocení naplňování cílů Aktualizace jsou uvedeny hlavní priority a transparentní
úkoly, které z těchto priorit plynou.
Plnění základních strategických cílů:
• Posilování vnitřní integrity univerzity a horizontální spolupráce mezi jejími součástmi.
Byla schválena Strategie ČVUT, kde integrita univerzity a horizontální spolupráce napříč univerzitou
patří mezi hlavní cíle. Byly zahájeny práce ve společných mezifakultních projektech univerzitních center.
Stále více předmětů a studentských projektů probíhá v mezifakultním režimu.
• Zvyšování vzdělávací a vědecké excelence ČVUT.
Postupně se daří zapojovat více mladých odborníků do přípravy k habilitačnímu řízení a k řízení
ke jmenování profesorem. Roste vědecký výkon měřený v bodovém systému RIV.
• Rozšiřování nabídky studijních programů.
Byly akreditovány nové studijní programy připravené jako odpověď na společenskou poptávku.
• Rozšiřování programů pro zahraniční studenty.
Většinu nových studijních programů fakulty nabízí i v angličtině a dokonce byly zahájeny studijní
programy v režimu „Double Degree“ s několika významnými světovými univerzitami.
• Vyšší zapojení pracovišť ČVUT do mezinárodních vzdělávacích a výzkumných projektů a posilování
a rozšiřování spolupráce s průmyslem a institucemi.
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ČVUT posiluje svoji spolupráci jak v mezinárodních sítích excelence, tak v přímých spolupracích
na projektech s významnými průmyslovými partnery.

13.3 Finanční kontrola v roce 2011
13.3.1 Zřízení, udržování a efek vnost vnitřního kontrolního systému
a) Vnitřní kontrolní systém (VKS) na ČVUT je nastaven na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě ve znění dalších předpisů, zejména zákona č. 123/2003 Sb. (účinného pro
VVŠ od 5. 5. 2003), a prováděcí vyhlášky MF č. 416/2004 Sb. (účinné od 1. 8. 2004).
K naplnění těchto obecně závazných právních předpisů byly na ČVUT postupně vydány tyto interní
legislativní normy:
• Příkaz rektora č. 11/2004, následně nahrazený na základě auditu VKS příkazem rektora č. 02/2008
o vnitřní kontrolní činnosti na ČVUT,
• Směrnice kvestora č. 76/2006 o provádění řídící kontroly. V roce 2007 byly, v rámci zprávy
z auditu VKS, navrženy principy a zásady nezbytné novely této směrnice,
• 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,
• příkazy, pokyny, výnosy a směrnice děkanů jednotlivých fakult o výkonu řídící kontroly vydané
vesměs v roce 2006, které prošly nezbytnými úpravami podle výsledků auditu VKS, provedeného
v roce 2007 a podle ostatních auditů provedených v letech 2008 až 2010.
b) Odpovědnosti a pravomoci vedoucích zaměstnanců v přímé podřízenosti rektora jsou upraveny
v Příkazech rektora č.1/2004, 2/2004 a 7/2010 (který nahradil Příkaz č. 13/2007), které určují práva
a povinnosti, pravomoci a odpovědnosti děkanů fakult, ředitelů ostatních součástí ČVUT, prorektorů
a kvestora ČVUT.
c) VKS a systém finanční kontroly je na ČVUT založen na 2 základních zásadách:
• Oddělení funkcí hlavního účetního, správce rozpočtu a příkazců operací, jak to vyžaduje platná
legislativní úprava. Na dokladech se vyznačuje potvrzení o přezkoumání dokladů a schválení
operace podpisem odpovědného zaměstnance s připojením příslušného data.
• Oddělení činností zaměstnanců, kteří se podílejí na přípravě operací od činností zaměstnanců
při přímém uskutečňování operací. Tato zásada je realizována v příslušných příkazech rektora
a navazujících předpisech děkanů (např. pro oblasti veřejných zakázek, investiční činnosti, doplňkové činnosti atd.).
d) VKS ČVUT je trvale udržován a v případě potřeby průběžně aktualizován.
Průběžné sledování a prověřování systému vnitřní kontroly probíhá jednak z úrovně vedoucích
zaměstnanců fakult a ostatních součástí, jednak z úrovně celoškolské. Cílem je zajistit zejména
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důsledné dodržování postupů dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., při provádění majetkových a finančních
operací na ČVUT, a to ve všech fázích těchto operací. Tím by mělo docházet ke snižování nebo
odstraňování rizika vzniku majetkové nebo finanční škody nebo ztráty.
Dále je VKS a jeho fungování každoročně prověřováno Odborem interního auditu a kontroly (OIAK),
buď provedením auditu VKS na některé součásti ČVUT nebo výběrově při realizaci jednotlivých
interních auditů, zejména auditů systému nebo auditů shody. V roce 2011 to bylo např.:
• v rámci auditu systému přípravy, uzavírání a evidence smluvních dokumentů, provedeném
výběrově na dvou součástech ČVUT.
e) Efektivnost VKS zajišťuje již jeho správné nastavení, jak bylo popsáno výše:
• efektivnost systému na ČVUT vychází z úplného uplatnění systému střediskového hospodaření s nastavenými pravomocemi a odpovědnostmi a s důsledným členěním nákladů a výnosů
na nákladová střediska, což posiluje odpovědnost vedoucích zaměstnanců v činnostech příkazců
operací a umožňuje včasné odhalení a pozastavení operací, které nesplňují kritéria účelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti,
• zásadní význam pro dosažení efektivního výkonu vnitřní kontrolní činnosti má provádění následné
řídící kontroly na úrovni každé jednotlivé součástí ČVUT ve smyslu Příkazu rektora č. 2/2008,
• OIAK ČVUT ve svých závěrečných zprávách z provedených auditů a v doporučených opatřeních
se zaměřuje na způsob a strukturu provádění řídící kontroly s důrazem na jednotné výstupy
na celém ČVUT.

13.3.2 Zásadní a závažná zjištění kontrol a interních auditů
a) Kontroly a interní audity v roce 2011 nezjistily zásadní nedostatky ve finančních a majetkových
a jiných operacích, které by podstatným způsobem ovlivnily činnost ČVUT nebo by ohrozily či
znemožnily plnění rozhodujících úkolů stanovených zejména v dlouhodobém záměru a jeho ročních
aktualizacích.
b) Kontroly a interní audity v roce 2011 neodhalily vážné nedostatky v činnosti ČVUT ani nepřiměřenou toleranci ke klíčovým rizikům.
c) V roce 2011 nebylo na ČVUT upozorněno ani šetřeno či prokázáno žádné korupční jednání.

13.4 Získané cer fikáty kvality (ISO, …)
V uplynulém roce ČVUT nežádalo o udělení certifikátů kvality.

13.5 Benchmarking s obdobně zaměřenými vysokými školami v ČR,
příp. v zahraničí
Úspěchem ČVUT je skutečnost, že je mezi sledovanými 12 000 univerzitami ve světě řazena na přední
místa. Za úspěch je to považováno proto, že ČVUT se řadí mezi přední univerzity i přesto, že srovnatelné
zahraniční vysoké školy disponují s mnohonásobně většími rozpočty.
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Každoroční přehled THES-QS World University Rankings je jedním ze dvou nejprestižnějších žebříčků ve světovém hodnocení kvality univerzit. Je zveřejňován od roku 2004 v Londýně ve spolupráci
se speciální přílohou deníku Times – Times Higher Education Suplement (THES). Sestavován je
podle pověsti vysoké školy u expertů a zaměstnavatelů, podílu zahraničních profesorů a zahraničních studentů, podle počtu studentů na učitele a citovanosti vědeckých publikací v mezinárodní
databázi Scopus za posledních pět let. Vedle hlavního žebříčku jsou zveřejňována také dílčí pořadí
podle skupin oborů.
THES-QS hodnotí ČVUT jako specializovanou vysokou školu s vysokým podílem výzkumu. Kvalitní
základní, aplikovaný i inovační výzkum jsou jádrem posunu ČVUT směrem vzhůru spolu se snahou
o zkvalitňování studia. Nedílnou součástí podmínek pro takovýto pozitivní vývoj je i podpora kvalitních
vědeckých a výzkumných týmů a center základního a aplikovaného výzkumu, která vznikla a působí
na ČVUT.
Vývoj pořadí ČVUT v Praze v hodnocení THES-QS:
Technické vědy

Přírodní vědy

2010

121. místo

246. místo

2009

171. místo

267. místo

2008

228. místo

–

2007

359. místo

460. místo

Podle „Ranking Web of World Universities“ zaujímá ČVUT 212. místo ve světovém hodnocení a 73. místo v hodnocení evropském. V tomto světovém hodnocení je ČVUT třetí z univerzit z ČR a první
technickou univerzitou.
Sestavování pořadí světových univerzit podle tzv. webometrických ukazatelů navazuje na přijaté Berlínské principy pro univerzitní vzdělávání. Hodnocení vychází z předpokladu, že web se stal hlavním
zdrojem informací o vzdělávací a vědecké činnosti vysokých škol. Hodnocení je založeno na webometrických ukazatelích, charakterizujících příslušnou univerzitu podle informací uvedených na jejím
webu (např. přehlednost, dostupnost informací, počet rich files, apod.).
Webometrické pořadí univerzit vytváří Cybermetrics Lab, která je výzkumnou skupinou Centro de
Ciencias Humanas y Sociales (CCHS), Španělsko.
Pro ČVUT je vzorem ETH v Curychu. Tato univerzita je podle shora uvedeného žebříčku hodnocena
jako první v Evropě. ČVUT má ve své vědecké radě i kolegu z ETH a sleduje cesty této univerzity k úspěchu. Touto cestou je především efektivita procesního řízení a dokonalé sdílení kompetencí a procesů
v jednotlivých součástech univerzity. Hlavní podmínkou úspěchu je i finanční podpora státu a průmyslu.
Rozpočet ETH je shruba 7x vyšší než je tomu u ČVUT.
Dále, v rámci „ benchmarkingu“ sleduje ČVUT Technickou univerzitu ve Vídni a univerzity v Cáchách,
Delftu a Kodani.
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13.6 Vlastní hodnocení vzdělávací činnos mimo sídlo vysoké školy
(konzultační střediska, centra distančního vzdělávání atd.)
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Výuka bakalářského studia v rámci oboru Inženýrská informatika (nově Aplikace softwarového inženýrství) probíhá v prezenční formě v Děčíně již 16 let. Zajišťuje ji zejména katedra softwarového inženýrství
a katedra fyziky FJFI. Část učitelů dojíždí ze sídla fakulty v Praze, někteří jsou kmenoví učitelé pracoviště
v Děčíně, několik externistů je z regionu. Učitelé jsou na pracovišti k dispozici i pro konzultace a individuální výchovu studentů. Základem výuky je matematika, informatika, fyzika a ekonomie, učí se
základy práva, angličtina a němčina. Pracoviště vychovalo přibližně 200 absolventů. V současné době
asi polovina každoročního počtu absolventů pokračuje ve studiu v navazujícím magisterském studiu
v sídle fakulty v Praze.
Studijní plány oboru Aplikace softwarového inženýrství na detašovaném pracovišti v Děčíně jsou totožné se studijními plány stejného zaměření v Praze. Shoduje se úroveň a náročnost studia i požadavky
na studenty. V závěru bakalářského studia se v Děčíně konají státní závěrečné zkoušky s obhajobou
bakalářské práce s identickou náplní státních závěrečných zkoušek a identickou komisí.
Učitelé na detašovaném pracovišti v Děčíně se účastní vědecké práce, jejímž výsledkem jsou publikace
a zadávání a vedení studentských vědeckých prací, a to především v oblastech: softwarové zajištění fyzikálních experimentů COMPASS v CERN a PHENIX v USA, syntaktická analýza, statistická analýza
na makroekonomickém modelu, logistická regrese v umělé inteligenci, zpracování signálu a obrazu,
neuronové sítě, fuzzy logika, numerické metody.
Pracoviště spolupracuje s firmami Autodesk, Společnost pro výzkum a podporu Open Source, ČEZ.
Několik let je spoluřešitelem rozvojových projektů MŠMT.
Jednou měsíčně pořádá detašované pracoviště populárně–vědecké přednášky pro širší veřejnost v rámci cyklu „Úterky s vědou“. V létě pořádá FJFI ČVUT v Děčíně rovněž vědecké konference. Vybavení
zahrnuje přednáškový sál (100 osob), 2 posluchárny (90 a 40 osob), 2 počítačové laboratoře (18 PC
a 12 PC), jazykovou učebnu (12 osob), seminární místnost (21 osob), fyzikální laboratoř – temná komora
(10 osob), 2 studovny (obě 12 osob). Všechny uvedené místnosti jsou kolaudovány jako výukové prostory.
Fakulta dopravní – Ústav pro bakalářská studia v Děčíně
Na pracovišti v Děčíně se uskutečňuje pouze výuka v akreditovaném bakalářském studijním programu Technika a technologie v dopravě a spojích, a to pouze v oborech DOS/DS – Dopravní systémy
a technika v prezenční formě studia a MED/ME – Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
v prezenční a kombinované formě studia.
Fakulta elektrotechnická – pracoviště v Trutnově
Odpovědný pracovník za FEL je doc. Ing. P. Mindl, CSc.
Po zápisu studentů do AR 2011/2012 bylo v Trutnově zapsáno 8 studentů do prezenční formy studia
a 11 studentů do kombinované formy studia.
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Výuka na externím pracovišti v Trutnově probíhá uspokojivě. Studenti mají dobré zázemí jak ze strany
vedení školy, tak po stránce pedagogického a organizačního zajištění ze strany FEL. Rozvrh a pedagogický tým pro PS a KS byl připraven včas a fungoval bez problémů.
Výuka v Trutnově akademickým rokem 2011/2012 končí. Pro akademický rok 2012/2013 již studenti
nebudou přijímáni. Studenti, kteří postoupí z letošního roku, budou převedeni do Prahy.
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14
Národní a mezinárodní
excelence vysoké školy

14 Národní a mezinárodní excelence vysoké školy
14.1 Členství ČVUT v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích
Jedním z ukazatelů excelence univerzity je účast v projektech, asociacích a sítích excelence s předními
světovými univerzitami. V tabulce uvádíme seznam takových aktivit, které potvrzují skutečnost, že
ČVUT je významným partnerem světovým pracovištím.
Organizace

Stát

Status

American Society of Hea ng, Refrigera on and AirCondi oning (ASHRAE)

USA

Člen

American Society of Mechanical Engineering
(ASME)

USA

Člen

Arbeitskreis für Hausforschung e. V.

Německo

Člen

Associa on of European Schools of Architecture
(EAAE)

Belgie

Člen

Associa on of European Schools of Planning
(AESOP)

Nizozemsko

Národní zástupce

CETRRA – Činnos v oblas evropského dopravního Německo
výzkumu

Člen

College Interna onal pour la Recherche en
Produc que – The Interna onal Academy
for Produc on Engineering (CIRP)

Francie

Člen

Conference of European Schools for Advanced
Engineering Educa on and research (CESAER)

Belgie

Člen

Conseil Interna onal des Grands Réseaux
Électriques (CIGRE)

Francie

Člen

COST IFER TU0904 Integrated Fire Engineering and
Response

Belgie

Člen, předseda

ConVerve GmbH

Německo

Člen

NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE VYSOKÉ ŠKOLY | 123

14

European Associa on for Interna onal Educa on
(EAIE)

Nizozemsko

Člen

European Associa on of Remote Sensing
Laboratories (EARSel)

Mezinárodní

Člen

European Automo ve Research Partners
Associa on (EARPA)

Belgie

Člen s hlasem rozhodujícím

European Campus Card Associa on (ECCA)

Irsko

Člen

European Large Geotechnical Ins tute Pla orm
(ELGIP)

Nizozemsko

Člen

European Nuclear Educa on Network Associa on
(ENEN)

Belgie

Člen

European Radia on Dosimetry Group (EURADOS)

Švýcarsko

Člen

European Railway Research (ERRAC)

EU

Člen dozorčí rady

European steel fabricators convec on (ECCS)

Belgie

Člen

European University Associa on (EUA)

Brusel

Člen

European University Public Rela ons and
Informa on Oﬃcers (EUPRIO V. z. W.)

Belgie

Člen

Evropská společnost pro inženýrské vzdělávání
(SEFI)

Belgie

Člen

Federa on of European HVAC associa ons (REHVA) Belgie

Člen

FREIGHTVIS – Vize a akční plány pro evropskou
nákladní dopravu do roku 2050

Německo

Člen

Gesellscha für Aerosolforschung e.V. (GAeF)

Německo

Člen

Implemen ng Geological Disposal of Radioac ve
Waste technology Pla orm (IGD-TP)

Švédsko

Člen

Informa cs Europe

Švýcarsko

Člen

Ingeneur – Gesellscha für interna onale
Planungsaufgaben (IGIP)

Německo

Člen

Ins tut des Sciences et Technologies (ParisTech)

Francie

Člen

Interna onal Associa on for Structural Mechanics
in Reactor Technology (IASMiRT)

USA

Člen

Interna onal Associa on of Universi es (IAU)

Francie

Člen

Interna onal Associa on with Scien fic Objec ves
(ERCOFTAC)

Švýcarsko

Člen

Interna onal Atomic Energy Agency –
Underground Research Facili es Network (IAEA
URF Net)

Rakousko

Člen

Interna onal Building Performance Simula on
Associa on (IBPSA)

Kanada

Člen

Interna onal Cartographic Associa on (ICA)

Mezinárodní

Člen

Interna onal Commission on Large Dams

Francie

Člen

Interna onal Federa on of Automa c Control
(IFAC)

USA

Člen
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Interna onal Ini ta ve for Sustainable Built
Environment (iiSBE)

Kanada

Člen

Interna onal Ins tute of Refrigera on (IIR)

Francie

Člen

Interna onal Society for Photogrammetry and
Remote Sensing (ISPRS)

Mezinárodní

Člen

Interna onal Water Associa on (IWA)

Mezinárodní, sídlo
Velká Británie

Člen

Interna onale Gesellscha für
Ingenieurpaedagogik (IGIP)

Rakousko

Člen, funkce Vice-president
of Execu ve Comi ee IGIP –
Ing. Pavel Andres, Ph.D.,
funkce Interna onal
Monitoring Commitee IGIP –
doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc.

Interpore

USA

Člen

Joint Commitee on Structural Safety

Dánsko

Člen

Leveraging Educa on into Organisa ons (LEO – NET)

Nizozemsko

Člen

Ligue des Bibliothèques Européennes de
Recherche (LIBER)

Nizozemsko

Člen

Oxford Teacher´s Club (při Oxford University Press
Publishing)

Velká Británie

Člen

Partnership of a European Group of Aeronau cs
and Space Universi es (PEGASUS)

Itálie

Člen

PIARC World Road Associa on

Francie

Člen

Réunion Interna onal des Laboratoires et Experts
des Matériaux (RILEM)

Francie

Člen

Rozšířená FRAME architektura pro vývoj
koopera vních systémů (E-FRAME)

Velká Británie

Člen

SAE Interna onal, Czech Branch

USA

Člen

School of Underground Waste Storage and
Disposal (ITC School)

Švýcarsko

Člen

Smart card aliance (SCA)

USA

Člen

Society for the Advancement of Materials and
Process Engineering (SAMPE)

USA

Člen

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

Belgie

Člen

The European BIC Network

Belgie

Člen

The European Rail Research Network of Excellence
(EURNEX)

Evropa

Vice-president, člen dozorčí rady

The Interna onal Associa on for the Proper es of
Water and Steam (IAPWS)

USA

Člen

The Interna onal Associa on of Technological
University Libraries (IATUL)

Irsko

Člen

The Interna onal Commi ee for Documenta on of
Cultural Heritage (CIPA)

Mezinárodní

Člen
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The Interna onal Commi ee for the Conserva on
of the Industrial Heritage (TICCIH)

Velká Británie

Člen

The Interna onal Federa on of Automo ve
Engineering Socie es (FISITA)

Velká Británie

Člen

The Interna onal Solar Energy Society (ISES)

Německo

Člen

Wissenscha lich-Technische Arbeitsgemeinscha
für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege E.V.
(WTA Interna onal)

Německo

Člen

World Associa on for Innova ve Technologies
(WAIT)

Chorvatsko

Člen s hlasem rozhodujícím

World Nuclear Univerzity

Velká Británie

Člen

14.2 Členství vysoké školy v profesních asociacích,
organizacích a sdruženích
Organizace

Stát

Status

Arbeitskreis für Hausforschung e. V.

Německo

Člen

Asociace inovačního podnikání (AIP)

ČR

Člen

Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ)

ČR

Jednatel výkonného výboru

Asociace pracovníků univerzitní administra vy

ČR

Člen

Asociace pro vodu ČR (CZ WA)

ČR

Člen

Asociace pro využi tepelných čerpadel (AVTČ)

ČR

Člen

Asociace provozovatelů veřejných
telekomunikačních sí (APVTS)

ČR

Člen

Asociace rozpočtářů staveb

ČR

Člen

Associa on of European Civil Engineering
Facul es (AECEF)

ČR

President AECEF, Secretary
General

Asociace vysokoškolských poradců (AVŠP)

ČR

Člen

CACE – Česká asociace konzultačních inženýrů

ČR

Člen

CETRRA – Činnos v oblas evropského
dopravního výzkumu

Německo

Člen

COGEN Czech – Sdružení pro kombinovanou
výrobu elektřiny a tepla

ČR

Člen

Conseil Interna onal des Grands Réseaux
Électriques (CIGRE)

Francie

Člen

COST IFER TU0904 Integrated Fire Engineering
and Response

Belgie

Člen, předseda

Czech Nuclear Educa on Network (CENEN)

ČR

Člen

Czech Tunelling Commi ee ITA/AITES

ČR

Člen

Česká asociace MBA škol (CAMBAS)

ČR

Člen předsednictva

Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK)

ČR

Člen
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Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)

ČR

Člen

Česká Manažerská Asociace (ČMA)

ČR

Člen

Česká národní technologická pla orma
Strojírenství

ČR

Člen

Česká společnost pro mechaniku (ČSM)

ČR

Člen

Česká společnost pro nové materiály
a technologie (ČSNMT)

ČR

Člen

Česká společnost pro systémovou integraci
(ČSSI)

ČR

Člen

Česká společnost pro udržitelnou výstavbu
budov (ČSUVB)

ČR

Člen

Česká technologická pla orma Letectví
a kosmonau ka

ČR

Člen

Česká vodíková technologická pla orma
(HYTEP)

ČR

Člen

Československá asociace zinkoven

ČR

Člen

Český ins tut interních auditorů, o. s.

ČR

Člen

Český přehradní výbor

ČR

Člen

European Associa on of Remote Sensing
Laboratories (EARSel)

Mezinárodní

Člen

European Campus Card Associa on (ECCA)

Irsko

Člen

European Large Geotechnical Ins tute Pla orm
(ELGIP)

Nizozemsko

Člen

European Nuclear Educa on Network
Associa on (ENEN)

Belgie

Člen

European Radia on Dosimetry Group
(EURADOS)

Švýcarsko

Člen

European Railway Research (ERRAC)

EU

Člen dozorčí rady

European steel fabricators convec on (ECCS)

Belgie

Člen

Evropská Organizace pro Univerzitní Informační
Systémy (EUNIS)

ČR

Člen výkonného výboru

Evropská společnost pro inženýrské vzdělávání
(SEFI)

Belgie

Člen

FREIGHTVIS – Vize a akční plány pro evropskou
nákladní dopravu do roku 2050

Německo

Člen

Implemen ng Geological Disposal of
Radioac ve Waste Technology Pla orm (IGD-TP)

Švédsko

Člen

Informa cs Europe

Švýcarsko

Člen

Ingeneur – Gesellscha für interna onale
Planungsaufgaben (IGIP)

Německo

Člen

Interna onal Associa on for Bridge and
Structural Engineers (IABSE)

ČR

Člen
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Interna onal Atomic Energy Agency –
Underground Research Facili es Network
(IAEA URF Net)

Rakousko

Člen

Interna onal Cartographic Associa on (ICA)

Mezinárodní

Člen

Interna onal Commission on Large Dams
(ICOLD)

Francie

Člen

Interna onal Ini ta ve for Sustainable Built
Environment (iiSBE)

Kanada

Člen

Interna onal Society for Photogrammetry and
Remote Sensing (ISPRS)

Mezinárodní

Člen

Interna onal Water Associa on (IWA)

Mezinárodní, sídlo UK

Člen

Interna onale Gesellscha für
Ingenieurpaedagogik (IGIP)

Rakousko

Člen, funkce Vice-president
of Execu ve Comi ee
IGIP – Ing. Pavel Andres,
Ph.D., funkce Interna onal
Monitoring Commitee IGIP –
doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc.

Interpore

USA

Člen

Ioannes Marcus Marci Spetroscopis Society

ČR

Člen

Ligue des Bibliothèques Européennes de
Recherche (LIBER)

Nizozemsko

Člen

Národní technologická pla orma NGV (využi
zemního plynu ve vozidlech)

ČR

Člen

Oxford Teacher´s Club (při Oxford University
Press Publishing)

Velká Británie

Člen

Profibus CZ

ČR

Člen

Réunion Interna onal des Laboratoires et
Experts des Matériaux (RILEM)

Francie

Člen

Rozšířená FRAME architektura pro vývoj
koopera vních systémů (E-FRAME)

Velká Británie

Člen

Sdružení automobilového průmyslu ČR (SAP)

ČR

Člen

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí
(SSBK)

ČR

Člen

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí
(SSBK)

ČR

Člen

School of Underground Waste Storage and
Disposal (ITC School)

Švýcarsko

Člen

Smart card aliance (SCA)

USA

Člen

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový
průzkum (SFDP)

ČR

Předseda

Společnost pro obráběcí stroje (SpOS)

ČR

Člen

Svaz českého leteckého průmyslu (SČLP)

ČR

Člen

Svaz elektrotechnického průmyslu

ČR

Člen

Svaz průmyslu a dopravy ČR

ČR

Člen
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Svaz strojírenské techniky (SST)

ČR

Člen

Technologická pla orma Strojírenská výrobní
technika

ČR

Člen

Technologická pla orma Vozidla pro
udržitelnou mobilitu

ČR

Člen

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

Belgie

Člen

The European BIC Network

Belgie

Člen

The European Rail Research Network of
Excellence (EURNEX)

Evropa

Vice-president, člen dozorčí rady

The Interna onal Associa on of Technological
University Libraries (IATUL)

Irsko

Člen

The Interna onal Commi ee for
Documenta on of Cultural Heritage (CIPA)

Mezinárodní

Člen

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

ČR

Člen

World Nuclear Univerzity

Velká Británie

Člen

14.3 Národní a mezinárodní ocenění vysoké školy (platná v roce 2011)
1. V umístění „Ranking Web of World Universities“ z ledna 2011 zaujalo ČVUT v Praze 212. místo
ve světovém hodnocení a 73. místo v hodnocení evropském. V tomto světovém hodnocení je
ČVUT třetí z univerzit z ČR a první českou technickou univerzitou.
2. Vědecká rada Technické univerzity ve Vídni rozhodla o udělení prestižního ocenění – medaile
Johanna Josepha Rittera von Prechtla za přínos o spolupráci – rektorovi ČVUT prof. Ing. Václavu
Havlíčkovi, CSc. Rektor Havlíček převzal ocenění v pondělí 17. ledna 2011 ve slavnostní aule TU
Vídeň.
3. Během své oficiální návštěvy cášské univerzity RWTH Aachen se rektor ČVUT prof. Václav Havlíček
spolu s rektorem RWTH prof. Schmachtenbergem dne 24. července 2011 zúčastnil slavnostního
aktu předání Kulturní ceny Karla IV. Touto cenou vyznamenává Kulturní spolek Cáchy významné
osobnosti za jejich zásluhy o spolupráci mezi městy Cáchami a Prahou i jejich regiony, za zásluhy
o podporu kultury, umění a vědy a porozumění mezi Spolkovou republikou Německo a Českou
republikou.
4. Za přítomnosti prezidenta republiky Václava Klause a dalších významných hostů byla 22. února
2011 slavnostně otevřena Nová budova ČVUT v Dejvicích. Výstavba Nové budovy trvala pouhých
18 měsíců, stála 1,225 miliardy Kč a její prostory budou sloužit studentům Fakulty architektury
a Fakulty informačních technologií.
5. ČVUT v Praze získalo mezinárodní cenu EUPRIO AWARD 2011 za excelentní organizaci konference EUPRIO 2011. (Konference EUPRIO 2011 byla zaměřena na způsoby komunikace a šíření
odborných a vědeckých znalostí v Evropě a ve světě.)
6. Sportovní vůz Formule ČVUT se umístil v soutěži na španělském okruhu v Catalunyi na 2. místě
v silné světové konkurenci.
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7. Sportovní reprezentace ČVUT získala na soutěžích EUROMILANO 2011 celkově 3. místo (v konkurenci reprezentací 25 zemí, 49 univerzit a 1 300 sportovců).
8. Na turnaji univerzitních hokejových mužstev v Ženevě získalo mužstvo ČVUT v Praze 1. místo.
9. Expozice ČVUT v Praze získala 1. místo na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního
vzdělávání GAUDEAMUS 2011.
Dále bylo dosaženo řady mezinárodních ocenění, která se vztahují k jednotlivým fakultám a jsou uvedena v jejich výročních zprávách.

14.4 Hodnocení vysoké školy nebo její součás provedené týmem
mezinárodních expertů (mezinárodní akreditace)
Mezinárodní hodnocení v rámci „Ranking Web of World Universities“ uvádíme v kapitole 13.5.
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Rozvoj ČVUT

15 Rozvoj ČVUT
15.1 Zapojení ČVUT do operačních programů EU, Rozvojových programů
MŠMT a projektů FRVŠ
Jednou z možností, jak lze podporovat rozvoj univerzity, je zapojení do operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU, Rozvojových programů MŠMT a projektů Fondu rozvoje vysokých škol.
Vedení ČVUT věnuje každoročně velkou pozornost přípravě projektů pro tyto formy podpory rozvoje.
Přehledy o zapojení ČVUT ve výše uvedených programech v roce 2011 jsou uvedeny v tabulkách 15.1,
15.2 a 15.3.
Tab. 15.1
Zapojení vysoké školy do operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU
ČVUT v Praze
Projekt
(číselné označení)

Operační Doba
program realizace
(od–do)

CZ.2.17/1.1.00/34096

OPPA 4
Výzva

1. 1. 2012 až
30. 6. 2015

1 322

CZ.2.17/3.1.00/34107

OPPA 4
Výzva

1. 2. 2012 až
30. 6. 2015

3 394

OPPA 4
Výzva

1. 3. 2012 až
30. 6. 2015

3 993

CZ.2.17/3.1.00/34101

Celková
poskytnutá
finanční
částka
v s. Kč

Finanční
Oblast, která byla
částka
podpořena
poskytnutá
v roce 2011
v s. Kč
441 Rozvoj podnikatelského
prostředí v oblas VaV
1 131 Rozvoj a inovace
bakalářských
a doktorských
studijiních programů
1 331 Rozvoj a inovace
bakalářských
a doktorských
studijiních programů
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CZ.2.17/3.1.00/33300

OPPA 3
Výzva

1. 3. 2011 až
28. 2. 2013

3 177

1 588 Modernizace
počátečního vzdělávání

CZ.2.17/3.1.00/33306

OPPA 3
Výzva

1. 2. 2011 až
31. 7. 2013

4 998

1 999 Modernizace
počátečního vzdělávání

CZ.2.17/3.1.00/33302

OPPA 3
Výzva

1. 3. 2011 až
31. 8. 2013

1 999

799 Modernizace
počátečního vzdělávání

CZ.2.17/3.1.00/33303

OPPA 3
Výzva

1. 3. 2011 až
28. 2. 2013

1 199

600 Modernizace
počátečního vzdělávání

CZ.2.17/3.1.00/33304

OPPA 3
Výzva

1. 2. 2011 až
31. 5. 2013

4 861

2 431 Modernizace
počátečního vzdělávání

CZ.2.17/3.1.00/33311

OPPA 3
Výzva

1. 1. 2011 až
30. 6. 2012

1 960

980 Modernizace
počátečního vzdělávání

CZ.2.17/3.1.00/33296

OPPA 3
Výzva

1. 4. 2011 až
31. 7. 2013

4 154

2 077 Modernizace
počátečního vzdělávání

CZ.2.17/3.1.00/33309

OPPA 3
Výzva

1. 3. 2011 až
31. 8. 2013

4 690

1 876 Modernizace
počátečního vzdělávání

CZ.2.17/3.1.00/33301

OPPA 3
Výzva

1. 3. 2011 až
31. 8. 2013

3 566

1 426 Modernizace
počátečního vzdělávání

CZ.2.17/1.1.00/32205

OPPA 2
Výzva

1. 3. 2010 až
29. 2. 2012

6 170

3 085 Podpora rozvoje
znalostní ekonomiky

CZ.2.17/1.1.00/32211

OPPA 2
Výzva

1. 2. 2010 až
30. 6. 2012

4 128

2 064 Podpora rozvoje
znalostní ekonomiky

CZ.2.17/1.1.00/32213

OPPA 2
Výzva

1. 1. 2010 až
31. 5. 2012

3 162

1 581 Podpora rozvoje
znalostní ekonomiky

CZ.2.17/2.1.00/32191

OPPA 2
Výzva

1. 1. 2010 až
31. 5. 2012

5 992

2 397 Podpora vstupu na
trh práce

CZ.2.17/3.1.00/32196

OPPA 2
Výzva

1. 2. 2010 až
30. 6. 2012

7 650

3 825 Modernizace
počátečního vzdělávání

CZ.2.17/3.1.00/32197

OPPA 2
Výzva

1. 3. 2010 až
31. 8. 2012

3 592

1 437 Modernizace
počátečního vzdělávání

CZ.2.17/3.1.00/32201

OPPA 2
Výzva

1. 2. 2010 až
29. 2. 2012

6 590

3 295 Modernizace
počátečního vzdělávání

CZ.2.17/3.1.00/32193

OPPA 2
Výzva

1. 1. 2010 až
31. 5. 2012

6 238

2 495 Modernizace
počátečního vzdělávání

CZ.2.17/3.1.00/31119

OPPA 1
Výzva

1. 12. 2008 až
1. 5. 2011

8 373

2 791 Modernizace
počátečního vzdělávání

CZ.2.17/3.1.00/31321

OPPA 1
Výzva

1. 1. 2009 až
30. 6. 2011

8 419

2 806 Modernizace
počátečního vzdělávání

CZ.2.17/3.1.00/31367

OPPA 1
Výzva

1. 1. 2009 až
30. 6. 2011

6 119

2 040 Modernizace
počátečního vzdělávání

CZ.2.17/3.1.00/31952

OPPA 1
Výzva

1. 12. 2008 až
31. 5. 2011

9 753

3 251 Modernizace
počátečního vzdělávání

CZ.1.05/2.1.00/03.0125

OP VaVpI 1. 1. 2009 až
31. 12. 2013
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195 667

51 200 Regionální VaV centra

CZ.1.05/2.1.00/03.0091

OP VaVpI 1. 1. 2009 až
31. 12. 2013

672 021

224 007 Regionální VaV centra

CZ.1.05/4.1.00/04.0193

OP VaVpI 1. 7. 2011 až
30. 6. 2013

50 000

0 Infrastruktura pro
výuku na VŠ spojenou
s výzkumem

CZ.1.07/2.2.00/15.0479

OPVK

1. 5. 2010 až
31. 10. 2012

17 749

CZ.1.07/2.2.00/15.0415

OPVK

11. 10. 2010
až 8. 2. 2013

5 373

2 686 Rozvoj programu

CZ.1.07/2.2.00/15.0416

OPVK

1. 4. 2010 až
31. 3. 2013

8 363

2 788 Rozvoj programu

CZ.1.07/2.4.00/17.0103

OPVK

1. 6. 2011 až
30. 5. 2014

15 204

5 068 Partnerství a sítě

CZ.1.07/2.4.00/17.0116

OPVK

1. 3. 2011 až
28. 2. 2014

29 951

9 984 Partnerství a sítě

CZ.1.07/2.4.00/17.0114

OPVK

1. 1. 2011 až
30. 6. 2013

14 377

5 751 Partnerství a sítě

CZ.1.07/2.3.00/20.0093

OPVK

1. 6. 2011 až
31. 7. 2013

17 292

8 646 VŠ vzdělávání

CZ.1.07/2.3.00/20.0092

OPVK

1. 7. 2011 až
31. 5. 2014

28 620

9 540 VŠ vzdělávání

CZ.1.07/2.3.00/09.0097

OPVK

1. 9. 2009 až
31. 8. 2012

7 505

2 502 Nová média pro VaV

CZ.2.16/3.1.00/22130

OPPK

1. 11. 2009 až
13. 4. 2012

38 689

12 896 Rozvoj inovačního
prostředí a partnerství
mezi základnou
výzkumu a vývoje
a praxí

CELKEM

1 216 310

7 100 Inovace výuky

389 914

Tab. 15.2
Zapojení vysoké školy do Rozvojových projektů MŠMT v roce 2011 (pouze veřejné vysoké školy)
ČVUT v Praze

Decentralizované rozvojové projekty

Počet
přijatých
projektů

Poskytnuté finanční
prostředky v s. Kč
Kapitálové

Běžné

20

37 015

30 681

Program na podporu zvyšování kvality činnos vysokých škol

3

730

6 675

Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií

1

36 285

6 490

Program na podporu otevřenos vysokých škol

4

0

4 319

Program na podporu mezinárodní spolupráce v oblas
vysokoškolského vzdělávání

6

0

8 109

Program na rozvoj podpory inkluzivního vzdělávání

2

0

864

Program na podporu přípravy projektů do operačních programů

1

0

1 289
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Program na podporu personálního rozvoje vysokých škol

3

0

2 935

14

16 064

14 416

Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol v oblastech

1

1 810

2 534

Program na podporu mezinárodní spolupráce českých a zahraničních
vysokých škol

1

0

460

Program na podporu rozvoje krátkodobých mobilit studentů

1

0

500

Program na podporu vzdělávání v oblas zubního lékařství
a technických a přírodovědných oborů (např. v souvislos s rokem
chemie zaměřených na chemii) a oborů pro přípravu učitelů (zejm.
nekvalifikovaných)

4

5 800

5 160

Program na podporu znevýhodněných osob při přijímaní a studiu
na vysoké škole

1

0

2 465

Program na podporu dalších ak vit vysokých škol

2

80

897

Program na podporu ak vit vysokých škol prováděných na území
hl. m. Prahy zaměřených na priority, které nejsou podporovány
z Operačního programu Adaptabilita, ale jsou prioritami Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

4

8 374

2 400

34

53 079

45 097

Centralizované rozvojové projekty

CELKEM

Tab. 15.3
Zapojení vysoké školy do Fondu rozvoje vysokých škol v roce 2011 (pouze pro veřejné vysoké školy)
ČVUT v Praze
Tema cký okruh

Poskytnuté finanční prostředky v s. Kč
Počet přijatých
projektů

Kapitálové

A

11

B

nevyhlášeno

C

0

Běžné

CELKEM

17 697

0

17 697

0

0

0

E

1

0

405

405

F

84

0

17 266

17 266

G

41

0

5 829

5 829

137

17 697

23 500

41 197

CELKEM

Příklady využití dotace z FRVŠ a rozvojových projektů v roce 2011 prezentují pracoviště ČVUT v závěrečné obrazové příloze.

15.2 Inves ční program rozvoje ČVUT v roce 2011
Největší dokončenou investiční akcí byla v roce 2011 výstavba Nové budovy Dejvice. Budova má osm
nadzemních a tři podzemní podlaží. Byla realizována na pozemku o rozloze téměř 7 000 m2, její celková zastavěná plocha je 4 995 m2, celkový obestavěný prostor 147 041 m3, celková užitková plocha je
33 340 m2. Je určena pro 1 800 studentů bakalářského a magisterského studia, 129 studentů doktorského
studia a 214 pedagogů a zaměstnanců. Podzemní garáže umožňují parkování 316 vozidel. Investiční
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náklady na výstavbu ve výši 1 160 mil. Kč byly pokryty investičními zdroji ze státní dotace ve výši
999 mil. Kč a vlastními zdroji ve výši 161 mil. Kč. Neinvestiční náklady kryté vlastními zdroji byly ve výši
65 mil. Kč. Kolaudační souhlas byl vydán v lednu 2011, vlastní budova byla užívána od února roku 2011.
Na základě dislokačního příkazu rektora využívá Fakulta architektury 66,3 % celkové plochy budovy,
Fakulta informačních technologií 6,6 % plochy a rektorátní odbor správy budov je uživatelem 27,1 %
plochy celouniverzitních podzemních parkingů. Budova byla předána uživatelům v plánovaném termínu a plánované investiční náklady nebyly překročeny. V rámci dalších investičních akcí se ČVUT
zaměřilo na rekonstrukce a modernizace výukových a laboratorních prostor a výměnu technologických
zařízení (výtahů).

15
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16
Poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb.

16 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
K uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím byl na ČVUT vydán Příkaz
rektora č. 10/2007. V roce 2011 bylo podle uvedeného zákona vyřízeno:
Počet podaných žádos

0

Počet vydaných rozhodnu o odmítnu žádos

0

Počet podaných odvolání pro rozhodnu o odmítnu žádos

0

Počet podaných s žnos podle § 16a zákona

0

16
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17
Závěr

17 Závěr
ČVUT v Praze i v roce 2011 potvrzuje svou vědecko-výzkumnou činností i úrovní jednotlivých programů studia, že je technickou univerzitou výzkumného typu. Jak je uvedeno v jednotlivých kapitolách
této Výroční zprávy, výzkumné a vývojové aktivity tvoří a budou i nadále tvořit rovnocennou složku
činností vzhledem ke vzdělávacím aktivitám univerzity. Přitom je činnost vědeckých, výzkumných
a současně pedagogických pracovníků soustředěna jak do oblasti základního výzkumu, tak do výzkumu
aplikovaného. S tím souvisí velmi propracovaný systém přípravy vědeckých pracovníků v doktorských
studijních programech, kde má ČVUT v současné době poměrně vysoký počet doktorandů, což je jistě
značný potenciál pro tvořivou vědeckou činnost.
Projekty vědy a výzkumu se promítají i do úrovně magisterského studia a do kvality diplomních prací,
které jsou dobrou vizitkou školy i pro potenciální využití výsledků v průmyslu. Přitom vzdělávací proces
není orientován pouze na výchovu specialistů v oboru, ale osobnosti pedagogů působí na celkový růst
připravenosti absolventů pro život a pro cenný odborný přínos budoucích inženýrů k rozvoji oboru
i k růstu kvality mezilidských vztahů.
Výroční zpráva též uvádí množství společných aktivit a projektů s průmyslem i se zahraničními institucemi. Stále větší měrou orgány státní správy a samospráv využívají odborníky z ČVUT jako experty
při řešení velmi náročných problémů. Konzultace pro ministry a úředníky z nejvyšších orgánů státní
správy tvoří nedílnou součást odborných činností univerzity.
Z údajů o studijní činnosti je zřejmé, že se univerzitě daří udržovat zájem studentů, kteří se pouštějí
do náročného studia technických oborů na ČVUT. Přispívá k tomu tvorba nových a pro studenty zajímavých studijních programů i formy prezentace zajímavých výsledků práce studentů i výzkumných
týmů ve sdělovacích prostředcích a na konferencích. Tento povzbudivý trend se ČVUT bude snažit
udržet i v příštích letech, což je vyjádřeno v Dlouhodobém záměru ČVUT na období 2011 až 2015.

17
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Obrazová příloha

Grant FRVŠ č. 2743Ab/2011 Rozvoj infrastruktury pro výuku počítačové grafiky.
Se zahájením školního roku 2011/2012 byla v rámci řešení grantu na Fakultě stavební otevřena pro
vzdělávací činnost špičkově vybavená učebna Počítačové grafiky.
Pro výuku projektování jsou využívány programy renomovaných firem, jejichž školní multilicence jsou
dostupné na fakultě. Programové vybavení učebny vhodně doplňují produkty firmy Adobe pořízené
z dotace FRVŠ, které jsou v praxi považovány za standard v oblasti zpracování obrazové informace.
Pokrytí značných nároků kladených na technickou část vybavení učebny je zajištěno velmi výkonnými
grafickými pracovními stanicemi DELL Precision T1600 zakoupenými rovněž z dotace FRVŠ. Vybavení
učebny umožňuje navíc prezentaci s využitím prostředků virtuální reality včetně zobrazení v moderním
3D systému, který zobrazovaným modelům dodává „skutečný“ prostorový rozměr.
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Rozvojový projekt č. 4/7 Rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií na fakultách a součástech ČVUT v Praze, dílčí část Rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií na pracoviš ch Fakulty strojní.
Z prostředků rozvojového projektu byla pořízena na Fakultě strojní minislévárna. Představuje studentům
jednu z typických činností strojního inženýrství v laboratorních podmínkách.
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Grant FRVŠ č. 2562/2011 Pracoviště pro rychlou a efek vní výrobu prototypových dílů.
Laboratoře pro vývoj a realizaci FEL ČVUT doplnily své vybavení moderní 3D tiskárnou. Toto zařízení
umožňuje postupným nanášením vrstev vytvářet třírozměrné útvary, které jsou klasickými technologiemi velmi těžko vyrobitelné nebo dokonce nevyrobitelné.

Příklad výstupu z skárny – tzv. Kleinova láhev.
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Rozvojový projekt č. 4/7 Rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií na fakultách a součástech ČVUT v Praze, dílčí část Rozvoj přístrojového vybavení laboratoří FJFI ČVUT v Praze.
Vysokoteplotní komůrka HTK-2000 pro rtg difraktometr X´Pert PRO laboratoře strukturní rentgenografie Katedry inženýrství pevných látek IPL FJFI umožňuje provádět difrakční analýzu klasických
polykrystalických a nanokrystalických materiálů při teplotách do 2 300 °C.
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Rozvojový projekt č. 4/11 ČVUT, regiony a podnikatelská sféra, dílčí část Vztah výuky a podnikatelské
sféry v oblas projektování větších územních celků a souborů staveb.
V listopadu 2011 proběhla na Fakultě architektury série přednášek a nácviku praktických aplikací základních dovedností nutných k přípravě, koncipování a koordinace rozvoje měst a stabilizovaných urbánních
struktur. Přednášky byly zaměřeny jak na samotný development, tak na problematiku financování,
právní stránku a na architektonicko-urbanisticky koncept. Součástí byl i kurz základů developmentu,
v jehož průběhu mohli účastníci prakticky aplikovat získané poznatky na modelových problémech
a získat zpětnou vazbu od lektorů kurzu spolu s přizvanými specialisty z odvětví. Přednášejícími byli
Tomáš Ctibor, Anthony Caine, Eduard Forejt, Petr Hlaváček, Petr Merežko, Jiří Plos, Martin Skalický,
Petr Urbánek. Na praktické části se vedle přednášejících podíleli Karel Duda, Jakub Fišer, Jan Jehlík,
Michal Kohout, Karel Mrázek, Filip Titl. (Závěrečné foto účastníků kurzu.)

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA | 153

Rozvojový projekt č. 4/7 Rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií na fakultách a součástech ČVUT v Praze, dílčí část Rozšíření (upgrade) systému virtuálních brýlí pro aplikace interakvních simulátorů s ultra vysokým rozlišením – „Sencics pi-Sight“.
PiSight – Head Mounted Display (HMD) 123-32 jsou projekční brýle s vysokým rozlišením, které jsou
využívány pro projekci 2D a 3D scén našich virtuálních simulátorů. Tyto brýle nahrazují běžné projekční
systémy, jakými jsou například projektory či monitory. Jejich základem jsou samotné „brýle“ (helma),
které dávají k dispozici pro každé oko matici 3x2 displejů, do kterých se promítá obraz, a video-procesor,
který zpracovává a převádí vstupní videosignál. Jejich univerzálnost umožňuje poměrně široké využití
v rámci různých projektů, a tak jsou tyto brýle využívány například ve vozidlovém simulátoru, který byl
navržen, zkonstruován a naprogramován členy skupiny DSRG (Driving Simulation Research Group),
která je součástí vědeckého týmu Ústavu dopravní techniky (K616) Fakulty dopravní ČVUT v Praze.
Brýle jsou dále využívány například ve virtuálním leteckém simulátoru či ve virtuálním simulátoru pro
zkoumání a léčbu fóbií. Další aplikace tohoto zařízení se v současné době ještě připravují.
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Rozvojový projekt č. 4/20 Příprava projektů do operačních programů pro naplnění strategických
cílů v rámci Inves ční strategie ČVUT v období 2011–2015, dílčí část Příprava projektů pro naplnění
strategických cílů FBMI v rámci Inves ční strategie ČVUT v období 2011–2015.
V rámci rozvojového projektu byla podpořena příprava a realizace projektu do OP Věda a Výzkum pro
Inovace „Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství“ Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.
V rámci tohoto evropského projektu bude v letech 2012 a 2013 vybudována nástavba laboratorního
traktu sídla fakulty, ve kterém vyroste devět nových moderních laboratoří.
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Rozvojový projekt č. 4/4 Podpora talentovaných studentů v magisterských a doktorských studijních
programech na ČVUT.
Vítězný projekt studenta FIT Marka Žehry „Open source 3D tiskárna“ postavená studenty v rámci
Studentské projektové soutěže, která byla vyhlášena v rámci rozvojového projektu.
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Rozvojový projekt č. 4/10 Spolupráce ČVUT v Praze s vybranými organizacemi zabývajícími se obecně prospěšnou činnos , dílčí část Podpora technických dovednos dě základních škol z dětských
domovů ČR ve spolupráci s Nadačním fondem Plaváček Deany a Juraje Jakubiskových.
Talentované děti z dětských domovů z celé ČR navštívily díky spolupráci ČVUT a Nadačního fondu
Plaváček Deany a Juraje Jakubiskových laboratoře ČVUT.
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Rozvojový projekt č. 4/9 Posílení spolupráce ČVUT se středními a vyššími odbornými školami, dílčí
část Dívčí akademie ČVUT – technika pro středoškolačky od 14 do 19 let.
Díky podpoře rozvojového projektu byla realizována soutěž pro studentky středních škol o nejlepší
vědecko-technický projekt.
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