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1. Vznik a naplnění IRP 2012 
 

1.1 Východiska 

 

Institucionální rozvojový plán (dále IRP) je součástí strategického řízení pro oblast 
vysokých škol realizovaného MŠMT.  V r. 2012 došlo k velké systémové změně 
v podpoře ze strany MŠMT, kdy namísto rozvojových projektů s heterogenní strukturou 
je podpořen jeden integrovaný rozvojový projekt školy. 
 
 
Pro deklarování cílů IRP 2012 vycházelo ČVUT ze Strategie ČVUT navazující na 
„Dlouhodobý záměr ČVUT vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 
umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze na období 2011 -2015“. Vychází zejména 
ze záměrů ADZ ČVUT pro r. 2012 dále navazuje na ADZ MŠMT.  
 
Prostřednictvím institucionálního rozvojového plánu pro rok 2012 ČVUT formulovalo 
konkrétní cíle odpovídající rozpracování těchto dlouhodobých záměrů a jejich upřesnění. 
Zaměřilo se tak na části orientované na hlavní oblasti reprezentované: 
 
Vzdělávacími procesy s orientací na: 

 Zaměření důrazu na vysokou kvalitu bakalářského a magisterského studia a 
zejména studia doktorského, u kterého budou požadovány výstupy 
v podobě kvalitních doktorských prací, doplněných prestižními zahraničními 
publikacemi. 

 Úsilí o zvýšení podílu kvalitních zahraničních studentů a o účast zahraničních 
odborníků ve výukovém procesu, a to zvláště v přednáškách a významných 
vzdělávacích projektech zaměřených na vstup do vědecké práce. 

 Podporu budování mezinárodních týmů odborníků ve vědě a vzdělávání. 
 Rozvoj v oblastech své regionální excelence.  
 Podporu inovací a modernizace studijních programů na všech fakultách a 

ústavech. 
 

Procesy výzkumu a vývoje s orientací na: 

 Podporu a rozvoj činnosti stávajících úspěšných výzkumných center pracujících v 
oblasti základního a aplikovaného výzkumu. 

 Zlepšování prostředí a vybavení pro práci vědeckých týmů. 

 Zavádění motivačních kritérií vedoucích k úspěšnosti center a týmů na základě 
jejich odborné excelence.  

 Navazování nové spolupráce jak na republikové tak na mezinárodní úrovni. 
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Vedle toho byly nastaveny cíle také pro oblast rozvoje podpůrných procesů. Do 

popředí zájmu se dostaly zejména: 

 

 

 

 Organizační a řídící procesy 

 Informační, komunikační a správní procesy 

 Ekonomické a administrativní procesy 

 Hodnoticí a kontrolní procesy 

V souladu se Strategií ČVUT byly rozpracovány jednotlivé její domény, sestaveny do 
Akčního plánu pokrývajícího domény Strategie ČVUT. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.2. Struktura IRP 2012 
 

S ohledem na potřeby ČVUT byla vedením, Kolegiem i AS schválena koncepce, podle 
které je rozvoj ČVUT podpořen ve třech oblastech. Vzniklý projekt IRP 2012 ČVUT 
obsahující tři pilíře: 
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Pilíř 1: Kvalita a relevance ČVUT v domácím i mezinárodním prostředí 
 
Rozdělený na: 
 
a - Procesní řízení školy  
b - Jednotné prostředí studijních agend  
c - Propagace studia technických a přírodovědných disciplín  
d - Odpovědnost za zaměstnanost absolventů, spolupráce s praxí  
 

Pilíř 2: Kvalita a atraktivita experimentální výuky a organizace - využívání 
prostor ČVUT 

 
Rozdělený na: 
 
a - Posílení přístrojového vybavení fakult a součástí  
b - Podpora sdílení prostor a společných laboratoří  
 

 

 

Pilíř 3: Otevřenost studijních programů (Open Access) a horizontální 
prostupnost v rámci ČVUT, zahraniční spolupráce 

 
Rozdělený na: 
 

a - Rozvoj mezinárodní spolupráce 
b - Anglické a české přednášky, prezentace a kvalifikační práce na webu (Open Access) 
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Obsahové cíle jednotlivých dílčích úkolů stanovených pilířů IRP ČVUT byly naplněny 
aktivitami zaměřenými na odstranění slabých stránek a podpora příležitostí ČVUT. Slabé 
a silné stránky, ohrožení a příležitosti pro ČVUT vznikly na základě analýzy realizované 
Vedením a Kolegiem rektora na počátku funkčního období 2010 - 2014 (viz Výjezdní 
zasedání kolegia v Lužanech - SWOT analýza). Podpora rozvoje ČVUT v uvedených 
třech pilířích byla realizována prostřednictvím 8 dílčích úkolů (dále jen DÚ). Jednotlivé 
DÚ byly naplněny konkrétními aktivitami navrženými fakultami a Vedením ČVUT. Počet 
těchto aktivit byl v r. 2012 celkem 122. 
 
 
Odpovědnosti za jednotlivé DÚ v pilířích IRP 2012 převzali prorektoři a kvestor ČVUT. 
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Garant: Pilíř: Jméno: S mail: 1 2 3 

Kvestor  1a Gazda J., Mgr. Ph.D. 
 

gazda@fsv.cvut.cz 1a     

Prorektor pro rozvoj  1a Moos P., Prof. Ing. 

CSc 

 

petr.moos@rek.cvut.cz  1a     

Prorektor pro studium 1b, 1c, 

3b 

Jetmar J., Doc. Ing. 

CSc 

 

josef.jettmar@rek.cvut.c

z 

1b   3b 

Prorektor pro studium 1b, 1c, 

3b 

Jettmat J., Doc. Ing. 

CSc 

 

josef.jettmar@rek.cvut.c

z 

1c   3b 

Prorektor pro vnější vztahy 1d, 3a Bíla J., Prof. Ing. CSc 
 

jiri.bila@fs.cvut.cz 1d   3a 

Prorektor pro vědeckou a 

výzkumnou činnost 

2a Petráček V., Doc. 

RNDr. CSc. 

 

ch.petracek@rek.cvut.cz   2a   

Prorektor pro výstavbu 2b Pavlík M., Prof. Ing. 

CSc 

 

pavlik@cvut.cz   2b   

mailto:gazda@fsv.cvut.cz
mailto:petr.moos@rek.cvut.cz
mailto:josef.jettmar@rek.cvut.cz
mailto:josef.jettmar@rek.cvut.cz
mailto:petr.moos@rek.cvut.cz
mailto:petr.moos@rek.cvut.cz
mailto:gazda@fsv.cvut.cz
mailto:jiri.bila@fs.cvut.cz
mailto:gazda@fsv.cvut.cz
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Pro administraci jednotlivých dílčích aktivit (dále jen DA) byly vytvořeny Karty úkolů, 
ve kterých jsou stanoveny všechny potřebné popisy DA, stanoveny cíle a indikátory 
plnění těchto cílů, jakož i personální zabezpečení a alokace investičních a neinvestičních 
prostředků. 
 
Karta DÚ/DA obsahuje: 
 
Identifikace: 

- Základní identifikaci (Pilíř, DÚ) 
- Typ DÚ (dle metodiky zpracování podkladů) 
- Číslo DÚ 
- Řešitel 
- Garant 
- Název DÚ 
- Základní rozdělení finančních prostředků, Vše v dělení Celkem, kapitálové 

prostředky (KP), běžné prostředky (BP) 
 Požadované prostředky 
 Přidělené prostředky 
 Navýšení 
 Čerpané prostředky 

- Rozpis struktury podúkolů 
 
 

 
 

 

2. Zpráva o průběhu řešení dílčích úkolů: 
 

2.1. Formalizace výstupů dílčích úkolů - příklad 

Plnění cílů dílčích úkolů bylo zpracováno do tabulek s níže uvedenou strukturou. 

Příklad jedné tabulky ze 122 tabulek formulářů pro dílčí aktivity, jež jsou uvedeny v 
příloze: 
 

Příklad: 

Struktura tabulek  - Karta DÚ / DA: 
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Dílčí úkol IRP 2012

Zpráva o průběhu řešení DU / DA

1. 95%

2. 100%

3. 85%

1. 1 100%

2. 1 100%

3. 1 90%

4. 1 80%

5. 2 100%

6. 2 100%

7. 3 85%

1.

Stav řešení v %

Dokončení kompletní mapy procesů děkanátu včetně zakotvení procesního řízení v řídící dokumentaci

Příprava metodiky pro tvorbu a správu fakultní dokumentace do fáze ke schválení vedením fakulty

Návrh řešení elektronického workflow ve vybraných agendách

Průběžná 

hodnota plnění 

2012 v%:

Plnění cílů DÚ:
č.: Specifikujte stav řešení / rozpracovanost pro cíle dle Karty DU / DA:

   Plnění kontrolovatelných 

výstupů:
č.: Uveďte popis plnění výstupy DÚ /DA (viz Karta DU / DA):

Cílová hodnota 

2012:

Zpracovaná řídící dokumentace fakulty pro procesní řízení

Příprava metodiky 

Návrh řešení elektronického workflow ve vybraných agendách

Procesní mapy děkanátu

Scénáře

Procesní mapy pro studenty spojené s průchodem studiem

Procesní mapy kateder a dalších pracovišť

Nebyly uplatněny změny

Zdůvodnění:Změny v řešení: č.: Specifikace změn:
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Dílčí úkol IRP 2012

Zpráva o průběhu řešení DU / DA - popis

1. Na základě připomínek uživatelů byly převedeny všech procesních map děkanátu (již zmapovaných) do 

podoby dle specifikace BPMN 2.0. Důvodem k převodu byly především požadavky uživatelů na 

správnost notace a na větší přehlednost procesních map. 

 V tuto chvíli jsou již zvalidovány všechny převedené procesní mapy pracovišť děkanátu. V rámci 

validace byly shromážděny a průběžně zapracovány podněty k aktualizaci ze strany vlastníků procesů. 

Zároveň s tím v rámci zavádění dokumentového managementu (technologie Alfresco) proběhla 

aktualizace odkazů na dokumenty související s vlastními procesy.

2. Jako podpora procesních map byly vytvořeny uživatelské scénáře, neboli jakési návody mající za úkol 

ukázat procesy nikoliv z pohledu vlastníka, ale především z pohledu uživatele, který přichází do kontaktu s 

procesem.

3. Pro lepší rozšíření procesního řízení do podvědomí studentů ČVUT FEL byly ve spolupráci s 

Pedagogickým oddělením připraveny procesní mapy průchodu bakalářským studiem. Tyto mapy mají 

sloužit studentům, aby lépe porozuměli procesům, se kterými přijdou do kontaktu během svého studia. 

Zároveň by tyto procesní mapy měly dávat návod v situacích, do kterých se studenti nejčastěji dostávají.

4. Dalším krokem v zavádění procesního řízení na ČVUT FEL je mapování kateder a dalších pracovišť. 

Výchozím bodem pro toto další mapování byly především stávající procesní mapy děkanátu. Ty pomáhají 

identifikovat především takové procesy katedry, které mají úzkou vazbu na pracoviště děkanátu. Kromě 

této skupiny procesů je potřeba zachytit také procesy čistě katederní a to jak unikátní pro konkrétní 

katedru tak společné pro více kateder (příp. všechny).

Od července 2012 probíhá pilotní mapování Katedry telekomunikační techniky a v prosinci bylo zahájeno 

mapování Katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Kromě přesahu procesů děkanátu na 

katedry je také snaha hledat a mapovat napojení fakultních procesů na procesy administrativy Rektorátu 

ČVUT.

5. Pro pevnější zakotvení úlohy procesního řízení v rámci ČVUT FEL byla uvedena v platnost Směrnice 

děkana k zajištění aktuálnosti procesního modelu. V rámci této interní legislativy je stanovena metodika 

pro udržování aktuálnosti procesních map. To v sobě zahrnuje stanovení klíčových oblastí, které je 

zapotřebí udržovat aktuální, oblastí zodpovědnosti, zodpovědných osob a dalších aspektů spojených s 

procesním řízením.

6. V rámci zavádění systému správy fakultních dokumentů založeném  na technologii Alfresco byla 

vedením fakulty schválena Směrnice o elektronické správě dokumentů, která je nezbytná pro zajištění 

správného fungování tohoto systému. Během vytváření návrhu směrnice se vycházelo z poznatků a 

zkušeností ze zavádění řídící dokumentace týkající se procesního řízení. Jako další podpora hladkého 

zavádění systému správy dokumentů byla realizována školení pro uživatele tohoto systému a vytvořeny 

podpůrné návody a metodika.

7. Vybráno několik procesů, které jsou navrženy k exekuci.  Procesy jsou zmapovány, zvalidovány a 

připravena jejich zadávací dokumentace, probíhá jejich pilotní implementace.

Jedná se o následující procesy:

a) Změnové řízení

b) Vypsání nového předmětu

c) Podání grantové přihlášky

d) Příprava a průběh jednání kolegia děkana

Kontrolovatelné výstupy č.: Popis výstupu Popis:

Procesní mapy děkanátu

Scénáře

Procesní mapy pro studenty spojené s průchodem 

studiem

Procesní mapy kateder a dalších pracovišť

Zpracovaná řídící dokumentace fakulty pro 

procesní řízení

Příprava metodiky 

Návrh řešení elektronického workflow ve 

vybraných agendách
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Dílčí úkol IRP 2012

Charakteristika - 3

Organizace a řízení DÚ:

* Činnosti v rámci dílčí aktivity byly koordinovány vedoucím Centra znalostního managementu Ing. Janem Kočím.

* Do realizace činností byli zapojeni studenti magisterského a doktorského studia odměňovaní formou účelového stipendia.

* Celý realizační tým se scházel na pravidlených koordinačních schůzkách.

* Činnosti byly řízeny a vykazovány prostřednictvím projektového nástroje Basecamp a doplněny projektovou dokumentací.

* Činnosti byly koordinovány a konzultovány s dalšími součástmi ČVUT (např. VIC, FIT).
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Dílčí úkol IRP 2012

Indikátory DU / DA

Výchozí hodnota 2012: Cílová hodnota 2012: Cílová hodnota 2015: Plnění 2012 

v %:

0 1 100%

0 1 100%

0 1 100%

0 1 100%

Rok realizace: Čerpání fin. prostředků 

(souhrnný údaj):

2013 300

2014 300

2015

2016

Název indikátoru:

Proces poplatků za delší a další studium

Proces výplaty stipendií

Zpracování metodiky

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy:

Kontrola procesů RČVUT

Proces tvorby bílé knihy s vazbou na 

anotace a ECTS

Kontrola hlavních procesů ČVUT

Přehled o pokračujícím DÚ:

Přehled o udržitelnosti investice / 

aktivity:

Použití jednotné metodiky zaměřené na tvorbu a hodnocení projektů vytváří podmínky pro dlouhodobý 

standradizovaný přístup k hodnocení výsledků procesních analýz.
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Dílčí úkol IRP 2012

Rozpočet - 1 (požadavek / přidělená dotace)

1 Kapitálové finanční prostředky: Požadavek / Přidělená dotace z IRP (tis.Kč):

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence): 0

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení): 0

1.3 Stavební úpravy: 0

Celkem: 0

2

Osobní náklady: Požadavek / Přidělená dotace z IRP (tis.Kč):

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek): 296

2.2
Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr:
0

2.3

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu:

104

Celkem: 400

Ostatní: Požadavek / Přidělená dotace z IRP (tis.Kč):

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku): 0

2.5 Služby a náklady nevýrobní: 0

2.6 Cestovní náhrady: 0

2.7 Stipendia: 200

Celkem: 200 Kontrola:

3
Celkem běžné a kapitálové finanční 

prostředky: 
600 -400

Běžné finanční prostředky celkem
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Dílčí úkol IRP 2012

Rozpočet DÚ - položky 

Číslo 

položky:
Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění: Cíl: Výstup DÚ:

Částka    

(v tis.Kč):

1 Mzdy 1-3 1-5 593

2 Odvody 1-3 1-5 207

0

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách:
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Dílčí úkol IRP 2012

Rozpočet - 1 (čerpání)

1 Kapitálové finanční prostředky:
Požadavek / Přidělená dotace z IRP včetně 

navýšení (tis.Kč):

Čerpání přidělené 

dotace včetně 

navýšení (tis. Kč):

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence): 0 0

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení): 0 0

1.3 Stavební úpravy: 0 0

Celkem: 0 0

2

Osobní náklady: Požadavek / Přidělená dotace z IRP (tis.Kč):
Čerpání přidělené dotace 

včetně navýšení (tis. Kč):

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek): 296 269

2.2
Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr:
0 42

2.3

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu:

104 94

Celkem: 400 406

Ostatní: Požadavek / Přidělená dotace z IRP (tis.Kč):
Čerpání přidělené dotace 

včetně navýšení (tis. Kč):

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku): 0 0

2.5 Služby a náklady nevýrobní: 0 0

2.6 Cestovní náhrady: 0 0

2.7 Stipendia: 200 594

Celkem: 200 594

3
Celkem běžné a kapitálové finanční 

prostředky: 
600 1 000

400 Navýšení

0

Běžné finanční prostředky celkem
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3. Struktura modelu pro analýzy vztahů v IRP: 
 

Pro provedení analýzy vnitřních vazeb cílů řešení, jejich výstupů, stavu plnění, 
návaznosti jednotlivých DA a jejich efektivnosti byl stanoven následující 
strukturovaný model domén: 
 

- Identifikace 
- Cílem výstupy 
- Dílčí aktivity (DA) 
- Předchůdce 

 
 
Struktura dat odpovídá popisu v XLS tabulkách. 
 
 
Podle vztahového modelu dat v Kartě DÚ/DA (xls tabulky) bude realizována analýza 
pro hodnocení průběhu IRP 2013 a přípravu IRP 2014. 

 
 

4. Hodnocení výsledků IRP 2012: 
 

4.1. Přehled o řešení IRP 2012  
 
Přehled o řešení probíhal ve třech fázích 
 

 31.1. 2013 provedena uzávěrka Závěrečných zpráv DÚ / DA 
 11.2. 2013 - podána informace na Vedení ČVUT o plnění indikátorů IRP2012 
 18.2. 2013 - hodnocení IRP 2012 - Manažerské shrnutí a hodnocení IRP 2012 

projednáno na Kolegiu rektora.  Kolegium - vzalo na vědomí v podobě základních 
ukazatelů s tím, že podrobnější věcné hodnocení bude součástí Výroční zprávy 
ČVUT za 2012.  
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4.2. Počet dílčích úkolů (DÚ / DA) zařazených do IRP 2012: 
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4.3. Podíl jednotlivých fakult a součástí: 
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4.4. Rozpočet IRP 2012 ČVUT: 

Přidělené finanční prostředky celkem  
  67 016 tis. Kč 

Navýšení finančních prostředků z MŠMT 
  13 533 tis. Kč 

Celkové prostředky IRP na r. 2012 
  80 549 tis. Kč 
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Podíly pracovišť na financování IRP ČVUT 2012 

včetně návrhu na rozdělení dodatečné dotace ve výši 13 533 tis. Kč

Výpočet rozdělení dotace 13 

533 tis. Kč  fakultám (stejný 

poměr v % jako rozdělení 

částky 67 016 tis. Kč)

FSv 400 500 0 600 7 500 450 900 0 10 350 2 290 12 640 10 350

FS 400 500 440 100 5 750 450 319 0 7 959 1 807 9 766 7 959

FEL 800 600 500 300 6 000 100 950 600 9 850 2 289 12 139 9 850

FJFI 100 0 370 0 3 300 0 400 0 4 170 1 042 5 212 4 170

FA 50 0 0 500 600 0 1 200 0 2 350 675 3 025 2 350

FD 200 250 75 0 2 330 150 100 50 3 155 837 3 992 3 155

FBMI 50 0 0 0 2 700 250 0 0 3 000 806 3 806 3 000

FIT 850 770 150 300 0 0 380 450 2 900 886 3 786 2 900

MÚVS 0 0 0 0 0 0 0 400 400 100 500

KÚ 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 200

ÚTVS 0 0 0 0 300 0 0 0 300 0 300

VIC 4 500 0 0 0 300 0 0 0 4 800 0 4 800

TIC 0 0 0 250 0 0 0 0 250 0 250

ÚTEF 0 0 0 0 82 0 0 0 82 351 433

ÚK 0 0 0 0 0 0 0 800 800 0 800

R + fakulty

(celoškolské)
5 000 500 0 300 2 000 1 000 7 750 0

16 550
2 350 18 900

Celkem

 (v tis. Kč)
12 350 3 120 1 535 2 350 30 962 2 400 11 999 2 300 67 016 13 533 80 549

LIMIT 67 016

Navýšení o 13 533

Celkem přiděleno 80 549

3a

původní 

rozdělení

Pracoviště

1a

původní 

rozdělení

1b

původní 

rozdělení

1c

zůstává

2b

zůstává

1d

zůstává

2a

přístroje

původní 

rozdělení

Navýšení o 
z částky 13 533 tis. Kč

(v tis. Kč)

Dotace v  

v roce 

2012 z 67 

16 tis. Kč

3b

původní 

rozdělení

Celkem

(v tis. Kč)

původní 

dotace

Po celkovém navýšení 
(v tis. Kč)
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Přehled rozdělení dotace: 
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5. Vyhodnocení Indikátorů jednotlivých DÚ / DA v IRP 2012 za 

ČVUT 
 

5.1. Postup hodnocení 

   
Výpočet hodnocení indikátorů je realizován dle následujících pravidel: 
 

 Pro DÚ / DA je vypočteno průměrné % plnění z uvedených indikátorů a 
jejich % plnění. 

 Koordinované DÚ nejsou vzaty do výpočtu. 
 Obsah indikátorů a jejich plnění by mělo odpovídat sumárně jednotlivým 

koordinovaným DA - není u všech splněno. 

 Pokud nejsou indikátory nastaveny, vzata % z Průběhu řešení. 
 

    Bonus je stanoven dle vzorce:   
   

(P+N) * PP - (P+N) 
      kde  
        P = Objem přidělených finančních prostředků 
        N = Objem navýšení finančních prostředků 
        PP = Průměrné procento plnění indikátorů DÚ / DA 
 
Celkový součet Bonusu pro jednotlivé fakulty a součásti ČVUT je snížen o kumulativní 
částky těch DÚ, které jsou koordinovány. Tedy Celkový součet: 
 

(6 619,04 - 1 166,39) = 5 452,65 
 
Tato hodnota tedy představuje ve vztahu k celkovému objemu prostředků pro IRP 2012 
(tj. 80 549 tis. Kč včetně navýšení finančních prostředků) hodnotu: 
 

6,77 % 
 
Z hlediska ČVUT jsme tedy dosáhli v IRP 2012 překročení rozsahu celkového řešení dle 
plnění nastavených indikátorů DÚ / DA o 6,77 %. 
 
Podíly jednotlivých fakult a součástí na tomto výsledku jsou uvedeny v kontingenční 
tabulce. 
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5.2. Plnění indikátorů - přehled 
 

 

Plnění indikátorů - Kontingenční tabulka

Počet projektů: tis. Kč

Data

ČVUT Indikátor: Součet z ANO:2 Součet z Počet indikátorů: Součet z Bonus:

 21 74 1 166,39
FA 5 8 0,00

FBMI 4 6 0,00

FD 12 16 37,50

FEL 14 38 2 306,67

FIT 9 18 1 495,00

FJFI 5 17 0,00

FS 18 33 157,48

FSv 11 23 2 230,00

KÚ 1 1 0,00

MÚVS 1 6 0,00

R-K 1 1 0,00

R-OOV 1 2 0,00

R-OR 1 2 0,00

R-OSSZ 1 3 -150,00

R-OVIČ 1 2 0,00

R-OVV 5 5 -624,00

TIC 1 1 0,00

ÚK 1 8 0,00

ÚTEF 1 1 0,00

ÚTVS 1 3 0,00

VIC 7 14 0,00

zrušen FSv 0 0 0,00

Celkový součet 122 282 6 619,04

Bonus DÚ / DA  IRP 2012: 5 452,65
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6. Hodnocení jednotlivých DÚ. 
 
 

6. 1. Pilíř 1: Kvalita a relevance ČVUT v domácím i mezinárodním 
prostředí 

 
a - Procesní řízení školy (garant kvestor, prorektor pro rozvoj) 
 
Tento DÚ přispěl k řešení procesních oblastí, které podmiňují rozvoj jak hlavních tak 
podpůrných procesů. Cílem tohoto DÚ bylo vytvořit modely popisující procesní řízení na 
úrovni fakulty. Z tohoto pohledu bylo dosaženo následujících výsledků:  
 

- Dokončeny kompletní mapy procesů děkanátu včetně zakotvení procesního 
řízení v řídící dokumentaci 

- Připraveny metodiky pro tvorbu a správu fakultní dokumentace do fáze ke 
schválení vedením fakulty 

- Připraveno řešení elektronického workflow ve vybraných agendách 
- Vytvořen vícevrstvý model organizační struktury v IS ČVUT 
- Vytvořen systém elektronického zadávání VZ 

 
Navrženo: 

- Procesní řízení v přípravě projektů 
- Správa přístupů, kompetencí a odpovědností - napojení systémů a řízení rolí 
- Vyřešení ochrany osobních údajů u zveřejňovaných kontaktních údajů 
- Jednotný model pro proces kalkulace režijních nákladů na bázi "Full Cost" 
- Sestavení a projednání referenčního modelu metodiky FC 

 Analýza potřebných vstupů na základě referenčního modelu 
 Návrh koncepčního modelu 
 Metodika vykazování úplných nákladů pro projekty VaV 

 
Finanční prostředky pro DÚ 1a: 
 

 
 

Bonus pro DÚ 1a:    28,21 % 

 

b - Jednotné prostředí studijních agend (garant prorektor pro studium) 
 
Řešení DÚ přispělo ke sjednocení systému podpory výuky na ČVUT v oblasti 

informačních systémů. Řešitelé vytvořili koncept přístupu k jednotlivým předmětům, 

Celkem
Kapitálové 

prostředky

Běžné 

prostředky 
Celkem

Kapitálové 

prostředky

Běžné 

prostředky 

12 350 2 200 10 150 13 850 2 200 11 650

Finanční prostředky na řešení DÚ

v (tis. Kč)

Finanční prostředky po navýšení vybraných DÚ

v (tis. Kč)
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studentům a vyučujícím napříč univerzitou a narovnat veškerá data tak, aby umožnila 

porovnávat napříč univerzitou (jednotlivými fakultami, katedrami). Současně se 

zkvalitněním datové základny snížit náklady na "provoz podpory", soustředit se na 

vytvoření jednotné a stabilní základny s metodicky jasně definovanými postupy. Právě 

na základě stanovených postupů mohou být prováděna měření a hodnocení 

dosažených výsledků. To vše s jasným důrazem na výslednou kvalitu jasně 

deklarovanou ve Strategii a Dlouhodobém záměru ČVUT. 

Návazně na to DÚ přispěl k na návrhu a implementaci rozhraní pro přístup k datům pro 
lepší horizontální prostupnost na ČVUT. 
 
Strukturálně DÚ vycházel z principu jednotné platformy pro podporu výuky a 
horizontální prostupnost studia. 
 

 
Finanční prostředky pro DÚ 1b: 
 

 
 

 

 
 
c - Propagace studia technických a přírodovědných disciplín (garant prorektor pro 
vnější vztahy) 
 
 
DÚ významně přispěl k vytvoření podmínek pro zvýšení atraktivity studia na ČVUT 
prostřednictvím propagace, zlepšování podmínek pro studenty a informovanosti o 
možnostech jednotlivých technických směrů studia na všech fakultách ČVUT. Obsahem 
řešení je např. příprava řady přednášek, které mapovaly možnosti použití fyziky 
a matematiky v oblastech mimo jejich běžné použití. Dalším dílčím příspěvkem je 
možnost určená  talentovaným, přírodovědně orientovaným studentům ČVUT se 
seznámit se základy částicové a jaderné fyziky a experimenty prováděnými v těchto 
oblastech v laboratořích CERN.  
V souvislosti s novou koncepcí a personálním obsazením PR oddělení fakulty byl 
vytvořen jednotný postup, kterým se fakulty prezentují směrem k potenciálním 
uchazečům o studium. S využitím moderních technologií a PR postupů  řešení DÚ 
přispělo k propagování studia na ČVUT. 
 
 
 

Celkem
Kapitálové 

prostředky

Běžné 

prostředky 
Celkem

Kapitálové 

prostředky

Běžné 

prostředky 

3 120 0 3 120 3 620 0 3 620

Finanční prostředky na řešení DÚ

v (tis. Kč)

Finanční prostředky po navýšení vybraných DÚ

v (tis. Kč)
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Dílčí výstupy DÚ: 
- Zvýšení atraktivity studia na technických a přírodovědných školách 
- Propagace studia technických a přírodovědných disciplín v regionech 
- Propagace studia náročných fyzikálních a matematických oborů. 
- Zabezpečení  akce - Středočeská Technika 2012, 6. ročník konference StreTech 
- Nová strategie PR na fakultách ČVUT 

 

Finanční prostředky pro DÚ 1c: 
 
 

 
 

Bonus pro DÚ 1c:    16,67 % 

 
 
 
 
d - Odpovědnost za zaměstnanost absolventů, spolupráce s praxí (garant prorektor pro 
vnější vztahy) 
 
DÚ učinil důležité kroky vedoucí k navázání spolupráce s praxí při umístění absolventů v 
současném ekonomicky obtížném období a nastartování postupů pro její udržení i v 
budoucnu. Cílem DÚ bylo zvýšit odpovědnost fakult a univerzity jako celku za 
absolventy v různých odvětvích. Základem bylo sestavení harmonogramů spolupráce s 
praxí, vytvoření databáze spolupracujících firem. Dále propojení možnosti firem v 
zaměstnanosti a dle toho jim nabídnout odpovídající absolventy. Tím postupně 
zmenšovat nezaměstnanost v jednotlivých oborech a zároveň udržet atraktivitu oborů i 
pro budoucí absolventy. 
 
V DÚ se jedná o oblasti: 

- Spolupráce s praxí při umístění absolventů 
- Sledování zaměstnanosti absolventů ČVUT ve vybraných regionech 
- Průmyslový design - zvýšení prestiže studia designu na ČVUT 
- Rozšiřování spolupráce fakult a součástí ČVUT s praxí 
- Zapojení do národní sítě subjektů pro spolupráci univerzity s praxí 
- Celoškolský spolek absolventů ČVUT 
- Modul fakultního informačního systému pro spolupráci studentů s průmyslem 

 
 

Celkem
Kapitálové 

prostředky

Běžné 

prostředky 
Celkem

Kapitálové 

prostředky

Běžné 

prostředky 

1 535 0 1 535 1 735 0 1 735

Finanční prostředky na řešení DÚ

v (tis. Kč)

Finanční prostředky po navýšení vybraných DÚ

v (tis. Kč)
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Finanční prostředky pro DÚ 1d: 
 

 
 

Bonus pro DÚ 1d:    0,00 % 
 
 

6.2. Pilíř 2: Kvalita a atraktivita experimentální výuky a organizace - využívání 

prostor ČVUT 

 

 
a - Posílení přístrojového vybavení fakult a součástí (garant prorektor pro vědeckou a 
výzkumnou činnost) 
 
DÚ přispěl k naplnění požadavků rozšíření přístrojového vybavení pro vybraná odborná 
pracoviště, rozšíření a zkvalitnění technologického zázemí s přímým dopadem na kvalitu 
studia a dosahovaných výsledků ve vědě a výzkumu. 
Jedná se o oblasti: 
 

- Rozvoj přístrojového vybavení laboratoří  pro experimentální činnost studentů 
FSv a spolupracujících fakult 

- Rozvoj metod nedestruktivních zkoušek (NDT) materiálů a konstrukcí na ČVUT v 
Praze 

- Zlepšení technologického zázemí a posílení přístrojového vybavení školy v 
oblasti elektronických výukových systémů 

- Moderní technologie napájení serveroven 
- Modernizace pracoviště povrchových úprav Laboratoře Kontroly PÚ na ČVUT 
- Modernizace a zefektivnění robotického pracoviště mezifakultní Laboratoře 

výuky svářečských technologií ČVUT 
- Posílení přístrojového vybavení laboratoře multimediální techniky 
- Rozvoj přístrojového vybavení laboratoře rádiových vysílačů a přijímačů pro 

vysílání, příjem a měření v přenosovém systému digitální televize 2. generace 
- Inovace a rozšíření laboratoří řídicí techniky 
- Společné laboratoře radiových a optických komunikací a harmonizace jejich 

využití 
- Rozvoj experimentálních pracovišť a laboratoří FJFI. 
- Detektory pro Laboratoře řízení a modelování dopravy 
- Monitorování pohledu lidského operátora - Eyetracking 
- Počítačová laboratoř pro animace a vizualizace 
- Zřízení laboratoře CRM 
- Posílení dostupnosti a spolehlivosti sítových služeb 

Celkem
Kapitálové 

prostředky

Běžné 

prostředky 
Celkem

Kapitálové 

prostředky

Běžné 

prostředky 

2 350 0 2 350 2 850 0 2 850

Finanční prostředky na řešení DÚ

v (tis. Kč)

Finanční prostředky po navýšení vybraných DÚ

v (tis. Kč)
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- Zajištění SW podpory výuky předmětů v oblasti modelování a simulace a tvorby 
kvalifikačních prací studentů na ČVUT FBMI 

- Posílení přístrojového vybavení fakult a součástí 
- Rozvoj Centrální detektorové a analytické laboratoře ČVUT 
- Modernizace připojení Masarykovy koleje 
- Rozvoj celoškolských multilicencí 
- Podpora sdílení prostor a společných laboratoří 

 
 
 
 
 
 
Finanční prostředky pro DÚ 2a: 
 

 
 

Bonus pro DÚ 2a:    4,65 % 
 
 
 
b - Podpora sdílení prostor a společných laboratoří (garant prorektor pro výstavbu) 
 
DÚ byl zaměřen na Facility Management jako strategický nástroj řízení, s jehož pomocí 
ČVUT dosáhne optimální strukturu nevýrobních nákladů a s tím odpovídající kvalitu a 
užitek jednotlivých procesů. Důraz při řešení byl kladen na řízení, kompetenci, 
odpovědnost, kvalitu a záruky za poskytované služby.  
Přínosy projektu lze definovat v oblastech: 

- Redukce provozních nákladů 
- Snížení prostorových nároků 
- Strategický přehled pro plánování 
- Zpřesnění účetnictví a inventarizace 
- Rozdělení nájemného a odpisů 
- Optimalizace prostředků 

 
DÚ byl dále zaměřen na rozvoj společných laboratoří, ve kterých jsou využívány 
synergické efekty spolupůsobení a spoluúčasti různých odborných pracovišť ČVUT. 
Jedná se o rozvoj experimentální činnosti na vozidlových simulátorech (v rámci hlavní 
činnosti a studentských aktivit). 

 

Celkem
Kapitálové 

prostředky

Běžné 

prostředky 
Celkem

Kapitálové 

prostředky

Běžné 

prostředky 

30 962 22 667 8 295 39 039 28 167 10 872

Finanční prostředky na řešení DÚ

v (tis. Kč)

Finanční prostředky po navýšení vybraných DÚ

v (tis. Kč)
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Finanční prostředky pro DÚ 2b: 
 

 
 
Bonus pro DÚ 2b:    28,21 % 
 
 
 
 
 
 

6.3. Pilíř 3: Otevřenost studijních programů (Open Access) a horizontální 

prostupnost v rámci ČVUT, zahraniční spolupráce 

 
 
a - Rozvoj mezinárodní spolupráce 
 
DÚ přispěl k rozvoji mezinárodní spolupráce a rozšířil její rozsah a zkvalitnil obsahovou 
náplň. Těžištěm náplně byla organizace účasti studentů na zahraničních studijních 
pobytech, letních školách, kurzech. Významnou součástí byla také příprava projektů 
zaměřených na mobilitu studentů. Dalším významným záměrem DÚ bylo soustřeďovat 
pozornost na krátkodobé i dlouhodobé pobyty zahraničních akademických pracovníků, 
podmínky jejich působení a výsledky jejich činnosti. Dosáhnout vysoké informovanosti 
zahraničních studentů o možnostech studia a o studijních programech na ČVUT 
prostřednictvím kvalitních a aktuálních webových stránek, informačních materiálů a 
intenzivních kontaktů a spolupráce se zahraničními univerzitami.     
 
Strukturálně byl projekt zaměřen na: 

- Mobilitu studentů a internacionalizaci studia 
- Rozšíření studijního programu Master in Automotive Engineering 
- Rozvoj mezinárodní spolupráce - spolupráce se zahraničními pedagogy 
- Rozvoj mezinárodní spolupráce v rámci členství ČVUT v sítí excelence 

technických univerzit EU PEGASUS Network 
- Propagaci studia na ČVUT v zahraničí 
- Vzdělávací kurzy a summer camp pro zahraniční studenty na ČVUT 
- Zvýšení počtu strategických partnerů v mezinárodním vzdělávacím prostoru 
- Podporu mobility zahraničních akademických pracovníků 
- Rozvoj mezinárodní spolupráce fakult 

   
 

Celkem
Kapitálové 

prostředky

Běžné 

prostředky 
Celkem

Kapitálové 

prostředky

Běžné 

prostředky 

2 400 800 1 600 2 900 800 2 100

Finanční prostředky na řešení DÚ

v (tis. Kč)

Finanční prostředky po navýšení vybraných DÚ

v (tis. Kč)
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Finanční prostředky pro DÚ 3a: 

 
 

Bonus pro DÚ 3a:    19,97 % 
 
 
 
b - Anglické a české přednášky, prezentace a kvalifikační práce na webu (Open Access) 
 
 
DÚ řešil existující aktuální průřezová témata dotýkající se každodenního studia na 
fakultách. V projektu vznikly výukové moduly zaměřené na tato témata. Např. 
didaktická řešení výuky technických předmětů v podobě obecné didaktiky a didaktiky 
laboratoří, sociálně – psychologický trénink, základy práva, ICT gramotnost. Dále je 
projekt zaměřen na otevřený přístup k vědeckým informacím na ČVUT (podpora 
mezifakultní a meziuniverzitní spolupráce) i pro ostatní svět v prostředí internetu. 
Naplňování repozitáře závěrečnými pracemi (kvalifikační a disertační práce) a metadaty 
publikací a vkládání plných textů (autorem, správcem).  
Dalším výstupem tohoto dílčího úkolu bylo vytvoření personalizovaného webového 
prostoru pro jednotlivé kategorie návštěvníků. Realizace v roce 2012 se zaměřila na 
úpravu pro studenty Fakulty informačních technologií a dále na webový prostor pro 
uchazeče a po podání přihlášky ke studiu na zájemce o studium. Studijní materiály byly 
zveřejněny na Internetu pomocí serverů http://edux.fit.cvut.cz a http://edux.fel.cvut.cz, 
které slouží jako platforma pro přípravu a zveřejňování studijních materiálů.  
 
Strukturálně DU připravil následující výstupy: 
 

- Příprava výukových  open access  modulů pro studenty a učitele ČVUT 
- Budování Digitální knihovny ČVUT - institucionálního repozitáře 
- Kvalifikační a disertační práce na webu - prostor sdílení znalostí 
- Otevřená fakulta 
- Software pro e-learning 

 
 

 
 
 
 
 
 

Celkem
Kapitálové 

prostředky

Běžné 

prostředky 
Celkem

Kapitálové 

prostředky

Běžné 

prostředky 

11 999 0 11 999 13 535 0 13 535

Finanční prostředky na řešení DÚ

v (tis. Kč)

Finanční prostředky po navýšení vybraných DÚ

v (tis. Kč)
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Finanční prostředky pro DÚ 3b: 
 
 

 
 
Bonus pro DÚ 3b:    17,38 % 
 
 
 
 
 
 

7. Závěr 
   

Ze shora uvedených údajů vyplývá, že cíl IRP pro r. 2012 byl v jednotlivých pilířích a 
dílčích úkolech splněn a dokonce bylo v některých aktivitách dosaženo výsledků nad 
rámec institucionální podpory. Míru aktivit a pozitiva výsledků „nad stanovený plán“ 
jsme vyjádřili relativizovanou hodnotou nazvanou „bonus“. Tuto hodnotu jsme uvedli u 
těch dílčích úkolů, kde se tyto výstupy „nad plán“ objevily. Naplnění plánu IRP 2012 
jsme hodnotili především z pohledu odstraňování slabých stránek ČVUT a z pohledu 
zvyšování kvality a efektivity. Procesní analýzou jednotlivých agend byla vytvořena 
cesta k implementaci kvalitnější podpory řízení prostřednictvím IS ČVUT, přičemž 
stěžejní aplikace budou realizovány a pilotně implementovány v rámci IRP 2013 a do 
plného nasazení pak v rámci IRP 2014. ČVUT má však stále rezervy ve sdílení procesů, 
kompetencí a kapacit zdrojů a prostorů mezi fakultami a součástmi. Proto je nutné při 
přípravě IRP 2014 aktualizovat SWOT analýzu na ČVUT a v plánu na rok 2014 reagovat 
na měnící se legislativní i konkurenční podmínky. 
 
 
 
 
 
 
Dokumentace k plnění jednotlivých aktivit IRP 2012 (122 dílčích aktivit, tj. 
cca 400 stran tabulek) je k dispozici na Odboru rozvoje RČVUT. 
 
 

Celkem
Kapitálové 

prostředky

Běžné 

prostředky 
Celkem

Kapitálové 

prostředky

Běžné 

prostředky 

2 300 0 2 300 3 020 0 3 020

Finanční prostředky na řešení DÚ

v (tis. Kč)

Finanční prostředky po navýšení vybraných DÚ

v (tis. Kč)




