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1 Úvod 

ČVUT v Praze je univerzitou s ojedinělou třísetletou tradicí (zakládající listinu vydal císař Josef I. 

Habsburský v roce 1707), čímž se řadí k nejstarším technicky zaměřeným univerzitám vůbec. Poskytuje 

kvalitní vysokoškolské vzdělání v rozsáhlém spektru inženýrských disciplín, zajišťuje základní i apliko-

vaný výzkum a vědeckou činnost s důrazem na aplikace v průmyslu. ČVUT v Praze úzce spolupracuje 

s tuzemskými i zahraničními institucemi.

Vysoká úroveň a kvalita studia na ČVUT v Praze v mezinárodním srovnání a úroveň nákladů spojených 

se studiem jsou rovněž významnými argumenty, které přispívají k atraktivnosti při získávání kvalitních 

tuzemských i zahraničních studentů pro studium na ČVUT.

ČVUT v Praze svou kvalitu základních činností i řídicí práce posiluje i uplatňováním podpory v rámci 

Institucionálního rozvojového plánu – IRP. Závěrečná zpráva o plnění IRP v roce 2012 je přiložena 

k této Výroční zprávě.

 

1



2
Základní údaje 

o ČVUT
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2

2 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), Th ákurova 7, 166 29 Praha 6

• Fakulta strojní (FS), Technická 4, 166 07 Praha 6 

• Fakulta elektrotechnická (FEL), Technická 2, 166 27 Praha 6 

• Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI), Břehová 7, 115 19 Praha 1 

(detašované pracoviště Děčín, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1)

• Fakulta architektury (FA), Th ákurova 9, 166 34 Praha 6

• Fakulta dopravní (FD), Konviktská 20, 110 00 Praha 1 (detašované pracoviště Ústav pro bakalář-

ská studia - pracoviště Děčín, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1)

• Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI), nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

• Fakulta informačních technologií (FIT), Th ákurova 9, 160 00 Praha 6

Vysokoškolské ústavy:
• Kloknerův ústav (KÚ), Šolínova 7, 166 08 Praha 6

• Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS), Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6

• Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS), Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6

• Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB), nám. Sítná 3105, 272 00 Kladno

Výzkumné pracoviště ČVUT podle § 22, odst. 1, písm. c), zákona č. 111/1998 Sb. (Zákon o vysokých 
školách):
• Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT (ÚTEF), Horská 3a/22, 128 00 Praha 2
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2.2 Organizační schéma ČVUT
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2

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 sta-
vebnictví, 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 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

Marek KUKRLE Městská část Praha 5

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 

Ing. Michaela ŠOJDROVÁ Česká školní inspekce, Praha

Tajemník 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. FEL, 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

prof. Ing. Peter KNEPPO, DrSc. FBMI

prof. Ing. Alena KOHOUTKOVÁ, CSc. FSv, děkanka 

prof. Dr. Ing. Jiří MATAS FEL

prof. Ing. Bořivoj MELICHAR, DrSc. FIT

prof. Ing. Petr MOOS, CSc. FD, prorektor pro rozvoj

prof. Ing. Viliam MÚČKA, DrSc. FJFI

doc. RNDr. Vojtěch PETRÁČEK, CSc. FJFI, prorektor pro vědu a výzkum

prof. Ing. Pavel RIPKA, CSc. FEL, děkan 

prof. MUDr. Jozef ROSINA, Ph.D. FBMI, děkan 

prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK FD, děkan 

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

Externí členové 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

Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D. SÚJB, předsedkyně (od 1. 9. 2012)

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 
(jako externí člen do 31. 8. 2012)

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

prof. Ing. Josef PSUTKA, CSc. ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
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prof. MUDr. Štěpán SVAČINA, DrSc. 1. LF UK v Praze, 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

Mimořádní 
členové

prof. Ing. Vladimír HAASZ, CSc. FEL 

doc. Ing. Tomáš KLEČKA, CSc. KÚ 

prof. Ing. Dr. Pavel CHRÁSKA, DrSc. Ústav fyziky plazmatu AV ČR (jako mimoř. 
člen od 1. 9. 2012)

doc. Ing. Jiří KOLÍSKO, Ph.D. KÚ, ředitel 

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

Ing. Eduard PALÍŠEK, Ph.D., MBA Siemens CZ, generální ředitel (od 1. 4. 2012)

Ing. Stanislav POSPÍŠIL, DrSc. ÚTEF, ředitel

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

  

2.3.4 Akademický senát

Předseda prof. Ing. Petr KONVALINKA, CSc.

Místopředseda (zaměstnanec) Mgr. Veronika VYMĚTALOVÁ

Místopředseda (student) Ing. Petr MÁCA (do 26. 9. 2012)

Ing. Michaela KOSTELECKÁ (od 26. 9. 2012)

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. Barbora KUNZOVÁ

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 (do 18. 4. 2012)

Ing. Mgr. Jan FEIT

prof. Ing. Vladimír HAASZ, CSc.

Ing. Ivan HALAŠKA 

Ing. arch. Dalibor HLAVÁČEK

Mgr. Zdeněk HON

doc. Ing. Goce CHADZITASKOS, CSc.

doc. Ing. Jan  JANOUŠEK, Ph.D. (od 18. 4. 2012)
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Ing. Jan KAŠPAR

Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ

doc. RNDr. Josef KOLÁŘ, CSc. (do 18. 4. 2012)

prof. Ing. arch. Ladislav LÁBUS

prof. Ing. Jiří NOŽIČKA, CSc.

doc. Dr. Ing. Ivan RICHTER

PhDr. Jaroslav SCHMID, CSc.

Ing. Ivo ŠIMŮNEK, CSc.

Ing. Karel VÍTEK, CSc.

Ing. Tomáš ZAHRADNICKÝ, Ph.D. (od 18. 4. 2012)

Členové AS - studen  Ing. Nela BENEŠOVÁ (do 1. 10. 2012)

Bc. Miroslava FILINGEROVÁ (do 21. 11. 2012)

Ing. arch. Jaromír HAINC

Bc. Ota HAJZLER

Ing. Vít HANUŠ

Bc. Michal JEX

Bc. Jakub JIRKŮ

Jakub KAŇKA

Ing. Petr MÁCA

Ing. Petr MAREČEK (od 21. 11. 2012)

Bc. Miroslav NEVLIDA 

Bc. Jakub PARÁK

Bc. Václava SEDLMAJEROVÁ (od 18. 4. 2012)

Oldřich SLÁDEK (od 19. 12. 2012)

Bc. Tomáš SYSALA

Bc. Tomáš TUREK (do 21. 11. 2012)

Jan VÁCLAVÍK

2.3.5 Disciplinární komise

Do 19. 12. 2012 působila na ČVUT Disciplinární komise ve složení:

Předseda prof. Ing. Milan HOLICKÝ, DrSc. (KÚ)

Členové komise

Akademič   pracovníci PhDr. Hana BROŽKOVÁ (MÚVS)

Ing. David VANĚČEK, Ph.D. (MÚVS)

Studen  Ing. Petr HUŇKA (KÚ)

Jana GALAJDOVÁ (MÚVS)

Tomáš KADLEC (MÚVS)
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Náhradníci

Akademič   pracovníci doc. Ing. Petr BOUŠKA, CSc. (KÚ)

PhDr. Jarmila VOBOŘILOVÁ (MÚVS)

Studen  Ing. Mar  n ZATŘEPÁLEK (KÚ)

Lenka MUDROVÁ (MÚVS)

Na období od 20. 12. 2012 do 19. 12. 2014 schválil Akademický senát ČVUT nové složení 

Disciplinární komise:

Předseda doc. Ing. Petr BOUŠKA, CSc. (KÚ)

Členové komise

Akademič   pracovníci Mgr. Hana PAVELKOVÁ (MÚVS)

Ing. David VANĚČEK, Ph.D. (MÚVS)

Studen  Ing. Lucie KRATOCHVÍLE (KÚ)

Kristýna POLENOVÁ (MÚVS)

Kristýna BAUEROVÁ (MÚVS)

Náhradníci

Akademič   pracovníci doc. Ing. Jana MARKOVÁ, Ph.D. (KÚ)

PhDr. Jarmila VOBOŘILOVÁ (MÚVS)

Studen  Ing. Milan RYDVAL (KÚ)

Soňa ŘÍHOVÁ (MÚVS)

 

2.3.6 E  cká komise

Předseda prof. Ing. Jan UHLÍŘ, CSc. (FEL)

Členové komise doc. Ing. Jitka VAŠKOVÁ, CSc. (FSv)

doc. Ing. Tomáš DLOUHÝ, CSc. (FS)

prof. Ing. Miloslav HAVLÍČEK, DrSc. (FJFI)

doc. Ing. Jan HOLUB, CSc. (FIT)

Etický kodex ČVUT v Praze souhlasně projednal Akademický senát ČVUT dne 21. března 2012, 

zveřejněn na webu ČVUT.
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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 2012) a jejich funkcí v orgánech reprezentace 

• Česká konference rektorů
 Rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., 

místopředseda komory veřejných vysokých škol ČKR.

• Zastoupení ČVUT v Radě vysokých škol
 Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan  Fakulty elektrotechnické, člen předsednictva RVŠ. 

 Ing. Vít Hanuš, Fakulta stavební, člen Studentské komory RVŠ.

• Akreditační komise České republiky
 Prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc., Fakulta strojní, člen AK ČR.

2.5 Poslání, vize, strategické cíle ČVUT

Vize: 

ČVUT směřuje k postavení významné a vyhledávané výzkumné univerzity v evropském vzdělávacím pro-

storu s náročným a vlídným přístupem ke studentům. V oblasti vědy chce ČVUT být důstojným partnerem 

předním pracovištím v Evropě i ve světě, přičemž bude usilovat o prohloubení vztahu s Akademií věd ČR. 

V oblasti výzkumu a inovací chce stát na čelném místě ve spolupráci s průmyslem a veřejnou správou 

a vytvářet podmínky pro růst inovačního potenciálu, uměleckou a další tvůrčí činnost, transfer techno-

logií 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 technického vzdělávání a vědy a výzkumu v technických oborech.

Splnění této vize vyžaduje nejen vysokou kvalitu vzdělávací a výzkumné činnosti vycházející ze spo-

lupráce fakult a součástí uvnitř univerzity, ale také účinnou spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy a vý-

zkumu s domácími a zahraničními univerzitami. Nedílnou součástí tohoto úsilí je výměna špičkových 

pedagogických a výzkumných pracovníků, úzká spolupráce se zahraničními univerzitami, výměna 

a mobilita studentů, tj. internacionalizace vzdělávání, vědy a výzkumu.

Internacionalizace se týká všech pracovníků školy a zasahuje všechny oblasti ČVUT, tj. vzdělávací čin-

nost, vědeckou a výzkumnou činnost, tvůrčí činnost a služby, které budou posilovat schopnost ČVUT 

obstát v konkurenčním prostředí evropských univerzit.

Strategie ČVUT vychází ze základních dokumentů České republiky v oblasti vzdělávání, výzkumu 

a rozvoje. K dalším významným dokumentům patří také Národní inovační politika. Tyto dokumenty 

a zejména Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další 

tvůrčí činnosti MŠMT pro období 2011–2015 obsahují základní směry pro budování struktury a stra-

tegie univerzit a pracovišť výzkumu a rozvoje. Respektovány jsou další dokumenty přijaté v rámci EU. 

Při pokračující globalizaci, nepříznivém demografi ckém vývoji a nedostatečném fi nancování vysokých 

škol tento požadavek vyžaduje efektivní hospodaření se všemi zdroji i výstupy činnosti univerzity.

Velikost a rozmanitost univerzity vyžadují možnost rozvoje každé její součásti, který vychází ze společ-

ně sdílených strategických cílů. Prestiž ČVUT v Praze je založena na dynamickém rozvoji univerzity 
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jako celku i rozvoji jeho jednotlivých fakult a součástí, schopnosti přizpůsobit se novým podmínkám 

a potřebám, na vysoké kultuře prostředí, na mezinárodní spolupráci s důrazem na evropskou dimenzi, 

na svobodě projevu, výuky a výzkumu. Cílem rozvoje ČVUT je celkové posílení kvality univerzity 

a rozvíjení jejích specifi ckých tradičních předností.

ČVUT přejímá do svého Dlouhodobého záměru skupiny priorit, které si stanovilo MŠMT a které byly 

shrnuty do tří oblastí:

1. Kvalita a relevance
2. Otevřenost
3. Efektivita a fi nancování

Vedení ČVUT za účasti děkanů fakult aktualizovalo analýzu SWOT, ze které vyplývají opatření, která 

v následujících letech mají úspěšné naplnění těchto priorit univerzity posílit.

2.6 Změny v oblas   vnitřních předpisů za rok 2012

V roce 2012 došlo k těmto změnám ve vnitřních předpisech školy:

1) 33. změna Statutu ČVUT – vznik nového vysokoškolského ústavu UCEEB (Univerzitní centrum 

energeticky efektivních budov). Platnost od 24. 2. 2012, účinnost od 1. 4. 2012.

2) 34. změna Statutu ČVUT – Organizační řády vysokoškolských ústavů začaly podléhat schválení 

Akademického senátu ČVUT a organizační řády dalších součástí musí být v AS ČVUT projednány. 

Platnost a účinnost dnem registrace 19. 10. 2012.

3) 4. změna Vnitřního mzdového předpisu – úprava mzdové tabulky.

Platnost od 24. 4. 2012, účinnost od 1. 5. 2012.

2.7 Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím

K uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím byl na ČVUT vydán Příkaz 

rektora č. 10/2007. V roce 2012 bylo podle uvedeného zákona vyřízeno:

Počet podaných žádos  8

Počet vydaných rozhodnu   o odmítnu   žádos  3

Počet podaných odvolání pro   rozhodnu   o odmítnu   žádos  2

Počet podaných s  žnos   podle § 16a zákona 0



3 
Studijní programy, organizace studia 

a vzdělávací činnost
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3 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)

Skupiny akreditovaných 
studijních programů 

KKOV Bakalářské 
studium

Magisterské 
studium

Navazující 
magisterské 
studium

Doktorské 
studium

CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Fakulta stavební          

technické vědy a nauky 21-39 5 0 1 0 10 2 9 27

Fakulta strojní          

technické vědy a nauky 21-39 5 5 1 1 8 7 4 31

Fakulta elektrotechnická          

přírodní vědy a nauky 11-18 2 2 0 0 1 1 0 6

technické vědy a nauky 21-39 10 9 0 0 14 10 2 45

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

technické vědy a nauky 21-39 1 0 0 0 4 0 4 9

Fakulta architektury          

technické vědy a nauky 21-39 1 0 0 0 3 0 4 8

vědy a nauky o kultuře 
a umění

81,82 1 0 0 0 1  0 0 2

Fakulta dopravní          

technické vědy a nauky 21-39 3 2 0 0 2 1 3 11
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Fakulta biomedicínského inženýrství

technické vědy a nauky 21-39 4 4 0 0 4 3 2 17

zdravot., lékař. a farm. 
vědy a nauky

51-53 1  0  0  0  0  0  0 1

Fakulta informačních technologií

přírodní vědy a nauky 11-18 2 1 0 0 2 0 2 7

Celoškolská pracoviště (MÚVS, KÚ)

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 3 2 2 7

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

CELKEM  37 24 2 1 52 26 34 176

P = prezenční              K/D = kombinované / distanční

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)

Skupiny akreditovaných 
studijních programů 

KKOV Bakalářské 
studium

Magisterské 
studium

Navazující 
magisterské 
studium

Doktorské 
studium

CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Fakulta stavební          

technické vědy a nauky 21-39 1 0 0 0 4 1 4 10

Fakulta strojní          

technické vědy a nauky 21-39 2 2 0 0 4 3 2 13

Fakulta elektrotechnická          

přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1  4

technické vědy a nauky 21-39 4 3 0 0 7 5 1 20

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 2 0 2 4

Fakulta architektury          

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 1 0 2 3
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Fakulta dopravní          

technické vědy a nauky 21-39 1 0 0 0 1 0 0 2

Fakulta biomedicínského inženýrství

technické vědy a nauky 21-39 2 2 0 0 2 1 1 8

zdravot., lékař. a farm. 
vědy a nauky

51-53 1 0 0 0 0 0 0 1

Fakulta informačních technologií

přírodní vědy a nauky 11-18 1 0 0 0 1 0 1 3

Celoškolská pracoviště (MÚVS, KÚ)

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 1 1 0 2

CELKEM  13 8 0 0 24 12 13 70

P = prezenční              K/D = kombinované / distanční

3.3 Studijní programy tzv. Joint / Double / Mul  ple Degree 

Tab. 3.3

Joint/Double/Mul  ple Degree studijní programy

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 

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

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně příjímání 
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
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Název programu 2 Stavební inženýrství, Double Degree Master Program in Civil 
Engineering

Partnerské organizace École Na  onale Des Ponts et Chaussées (ENPC), Francie

Přidružené organizace nejsou

Počátek realizace programu 2006

Druh programu (Joint/Double/Mul  ple 
Degree)

Double Degree

Délka studia (semestry) 4 

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

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně příjímání 
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, Německo
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 

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

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně příjímání 
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

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 

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

navazující magisterský
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Popis organizace studia, včetně příjímání 
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.

Název programu 5 Sustainable Construc  ons under Natural Hazard and 
Catastrophic Events, KKOV:  3607T053, ISCED97:   582 
Stavebnictví a inženýrské stavitelství

Partnerské organizace University of Coimbra, Portugalsko
Luleå University of Technology, Švédsko
Politehnica University of Timisoara, Rumunsko
University of Liège, Belgie
University of Naples Federico II, Itálie

Přidružené organizace Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brazílie
Moscow State University of Civil Engineering, Ruská federace
ArcelorMi  al Global R&D, Lucembursko
European Conven  on for Construc  onal Steelwork, Belgie
Donbas Na  onal Academy of Civil Engineering and 
Architecture, Ukrajina
Tongji University, Čína
Kyrgyz State University of Construc  on, Transport and Archi-
tecture, Kyrgyzstán
Univerza v Ljubljani, Slovinsko
Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista, 
Portugalsko
University of Mosul, Irák

Počátek realizace programu 1. 9. 2012

Druh programu (Joint/Double/Mul  ple Degree) Mul  ple Degree

Délka studia (semestry) 3 

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

navazující magisterský 

Popis organizace studia, včetně příjímání 
studentů a ukončení

Studijní obor s podporou účas   zahraničních studentů 
programem Erasmus Mundus 520121-1-2011-1-CZ-ERA 
MUNDUS-EMMC spravovaný na ČVUT v rámci konsorcia 
Sustainable Construc  ons under Natural Hazards 
and Catastrophic Events, SUS-COS. Přijímání žádos   
do 15. 1., výběr komisí konsorcia do 28. 2. Výuka jeden 
semestr na partnerské univerzitě, druhý semestr na jiné 
partnerské univerzitě, diplomové práce rovnoměrně 
na všech partnerských univerzitách. Univerzity se ve výuce 
prvního a druhého semestru střídají, např. v edici 2012-
2014 první semestr probíhal v Coimbře a druhý v Praze. 
Obhajoby diplomových prací v lednu posledního semestru 
na univerzitě, kde studen   studovali. Závěrečné soustředění 
a státní zkoušky na ČVUT v Praze v únoru posledního 
semestru. Pro běh 2012–2014 je podepsána smlouva 
na Mul  ple Degree, pro další edice je připravena k podpisu 
smlouva na Joint Degree.

Jakým způsobem je vydáván diplom 
a dodatek k diplomu?

Diplom a dodatek k diplomu vydávány jednotlivými 
univerzitami.
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Jakým způsobem jsou realizovány výměny 
studentů?

Erasmus Mundus

 Fakulta strojní 

Název programu 1 Master  of Automo  ve Engineering

Partnerské organizace ENSTA, Francie
HAN, Nizozemsko
IFP, Francie

Přidružené organizace nejsou

Počátek realizace programu 2011

Druh programu (Joint/Double/Mul  ple 
Degree)

Double Degree

Délka studia (semestry) 4 

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

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně příjímání 
studentů a ukončení

Studen   studují první ak. rok v ČR, následně odjíždějí 
na partnerskou univerzitu, kterou si zvolili již při přihlášce 
do programu.

Jakým způsobem je vydáván diplom 
a dodatek k diplomu?

Diplom a dodatek k diplomu  skne FS ČVUT v Praze, výsledky 
studia v zahraničí jsou průběžně doplňovány do studijního 
informačního systému.

Jakým způsobem jsou realizovány výměny 
studentů?

nejsou

Fakulta elektrotechnická 

Název programu 1 Erasmus Mundus Master Course - Joint European Master in 
Space Science and Technology (SpaceMaster)

Partnerské organizace Luleå University of Technology (LTU), Švédsko
Julius-Maximilian´s University of Würzburg (JMUW), 
Německo
Cranfi eld University (CU), Velká Británie
Aalto University (Aalto), Finsko
Université Paul Saba  er Toulouse III (UPS), Francie
University of Tokyo (Todai), Japonsko
Utah State University (USU), USA

Přidružené organizace Swedish Ins  tute of Space Physics (IRF), Švédsko
Swedish Space Corpora  on (SSC), Švédsko
European Incoherent Sca  er Scien  fi c Associa  on(EISCAT), 
Norsko
Honeywell s.r.o. (Honeywell), Česká republika
European Aeronau  cs Defence and Space Company, 
Innova  on Works Division (EADS), Francie

Počátek realizace programu SpaceMaster I - 2005-2009
SpaceMaster II - 2010-2014

Druh programu (Joint/Double/Mul  ple 
Degree)

Double Degree

Délka studia (semestry) 4 

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

magisterský
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Popis organizace studia, včetně příjímání 
studentů a ukončení
 

Přijímací procedura: Na základě stanovených kritérií jsou 
studen   ohodnoceni a je sestaveno jejich pořadí. Podle 
objemu fi nančních 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 
Space-Master 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  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.

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 Tomsk Polytechnic University (TPU), Ruská federace 

Přidružené organizace nejsou

Počátek realizace programu 2011

Druh programu (Joint/Double/Mul  ple 
Degree)

Double Degree
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Délka studia (semestry) 6 

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

magisterský

Popis organizace studia, včetně příjímání 
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 absolvoval 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 akademický rok 2009–2010

Druh programu (Joint/Double/Mul  ple 
Degree)

Joint Degree

Délka studia (semestry) 4 

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  . Uchazeči 
musí splnit všech 60 kreditů za všechny předměty 
1. ročníku podle doporučeného časového plánu studia oboru 
„IS – Inteligentní dopravní systémy“. Absolventům studia 
ve studijním programu uskutečňovaném v rámci spolupráce 
se zahraniční vysokou školou se uděluje 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 je vydáván diplom 
a dodatek k diplomu?

promoce

Jakým způsobem jsou realizovány výměny 
studentů?

Na základě smlouvy Fakulty dopravní ČVUT v Praze 
se studentem.
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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 akademický rok 2011–2012

Druh programu (Joint/Double/Mul  ple Degree) Joint Degree

Délka studia (semestry) 4 

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

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně příjímání 
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 
musí u pohovoru předložit originál platné výsledkové 
lis  ny zkoušky TOEFL. Úspěšní uchazeči 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. Na závěr dvouletého 
navazujícího magisterského oboru absolven   získají 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).

Jakým způsobem je vydáván diplom 
a dodatek k diplomu?

promoce

Jakým způsobem jsou realizovány výměny 
studentů?

Na základě smlouvy Fakulty dopravní ČVUT v Praze 
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, Spojené království
University of Patras, Řecko
Technical University of Warsaw, Polsko

Počátek realizace programu září 2010

Druh programu (Joint/Double/Mul  ple Degree) Double Degree 

Délka studia (semestry) 4 
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Typ programu (bakalářský, navazující 
magisterský, magisterský, doktorský)

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně příjímání 
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).
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 jsou 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 řady bilaterálních smluv.

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

Fakulta elektrotechnická 

Název studijního programu 1 Biomedicínské inženýrství a informa  ka

Skupina KKOV 51-53
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Partnerská vysoká škola Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta

Počátek realizace programu 2011

Délka studia (semestry) 4 

Typ programu (bakalářský, navazující magis-
terský, magisterský, doktorský)

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně přijímání stu-
dentů a ukončení

Studium biomedicínského inženýrství a informa  ky 
vychovává odborníky pro špičková lékařská pracoviště 
s náročnou léčebnou a diagnos  ckou technikou. Absolven   
studia mají kvalifi kaci pro přímé působení na pacienty. 
Přijímání se děje na základě přijímacích zkoušek. Absolven   
obdrží  tul Ing.

3.5 Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší 
odbornou školou 

ČVUT neuskutečňuje žádné akreditované 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)

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

Název studijního programu 1 Aplikace přírodních věd – bakalářské studium

Skupina KKOV B3913 - 3902R023

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, 
Pohraniční 1288/1 405 01 Děčín I

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) prezenční

Délka studia (semestry) 6 

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

bakalářský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/
NE

ANO

Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných 
kvalifi kačních prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 8

Název studijního programu 2 Aplikace přírodních věd – bakalářské studium

Skupina KKOV B3913 - 3901R056
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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, Pohraniční 
1288/1
405 01 Děčín I

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) prezenční

Délka studia (semestry) 6 

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

bakalářský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/
NE

ANO

Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných 
kvalifi kačních prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 8

Fakulta dopravní 

Název studijního programu 1 Technika a technologie v dopravě a spojích

Skupina KKOV 21-39 Technické vědy a nauky

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

Fakulta dopravní ČVUT v Praze - Pracoviště Děčín,
Pohraniční 1, 405 01 Děčín

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) prezenční, kombinovaná

Délka studia (semestry) 6 

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

bakalářský 

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/
NE

ANO

Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných 
kvalifi kačních prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 2

Fakulta biomedicínského inženýrství 

Název studijního programu 1 Biomedicínská a klinická technika

Skupina KKOV B3921

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

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
nám. Sítná 3105, 27201 Kladno

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) prezenční, kombinovaná

Délka studia (semestry) 6 

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

bakalářský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/
NE

ANO

Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných 
kvalifi kačních prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 233



STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST  | 37

3

Název studijního programu 2 Specializace ve zdravotnictví

Skupina KKOV B5345

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

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
nám. Sítná 3105, 27201 Kladno

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) prezenční

Délka studia (semestry) 6 

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

bakalářský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/
NE

ANO

Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných 
kvalifi kačních prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 233

Název studijního programu 3 Ochrana obyvatelstva

Skupina KKOV B2825

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

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
nám. Sítná 3105, 27201 Kladno

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) prezenční

Délka studia (semestry) 6 

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

bakalářský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/
NE

ANO

Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných 
kvalifi kačních prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 233

Název studijního programu 4 Ochrana obyvatelstva

Skupina KKOV N2825

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

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
nám. Sítná 3105, 27201 Kladno

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) prezenční

Délka studia (semestry) 4 

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

navazující magisterský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/
NE

ANO

Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných 
kvalifi kačních prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 233

Název studijního programu 5 Biomedicínská a klinická technika

Skupina KKOV N3921
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Název a sídlo pobočky*  vysoké školy, kde probíhá 
výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich 
čás   

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
nám. Sítná 3105, 27201 Kladno

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) prezenční, kombinovaná

Délka studia (semestry) 4 

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

navazující magisterský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/
NE

ANO

Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných 
kvalifi kačních prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 233

Název studijního programu 6 Biomedicínská a klinická technika

Skupina KKOV P3921

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

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
nám. Sítná 3105, 27201 Kladno

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) prezenční, kombinovaná

Délka studia (semestry) 8 

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

doktorský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/
NE

ANO

Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných 
kvalifi kačních prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 233

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

V návaznosti na Národní kvalifi kační rámec jako prostředek zajišťování kvality podle bodu 1.3. DZ 

ČVUT byl popsán v rámci Individuálního projektu národního již v roce 2011 studijní program Jaderné 

inženýrství na Fakultě strojní. 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 studia na ČVUT

Pro kvantifi kaci studijní zátěže se pro jednotlivé předměty užívá jednotný kreditní systém. Kreditní 

systém ČVUT je kompatibilní s ECTS (European Credit Transfer System), což usnadňuje mobilitu stu-

dentů v rámci evropských vzdělávacích programů. Na ČVUT plní ECTS především funkci akumulační, 

funkce transferová je využívána převážně zahraničními studenty. V souladu s ADZ 2011, bodem 1.1. 



STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST  | 39

3

„Podporování studia našich studentů i na zahraničních vysokých školách, fl exibilní uznávání kreditů“ je 

kreditní systém využíván při výjezdech studentů ČVUT na výměnné pobyty v rámci programů Erasmus.

Od roku 2010 je ČVUT nositelem certifi kátu Diploma Supplement Label.

3.9 Další vzdělávací ak  vity na ČVUT (mimo uskutečňování 
akreditovaných studijních programů) v roce 2012

Fakulta stavební zorganizovala v roce 2012 celkem 15 odborných exkurzí včetně zahraničních, letní 

školu v Telči s názvem Architektonické kreslení a letní školu Technických zařízení budov pro studenty 

v posledním ročníku magisterského studia a doktorandy se zájmem o problematiku nejen nízkoener-

getických systémů TZB. Dále 4 workshopy - např. Superstudio - 24 hodinový studentský workshop, 

12 seminářů, přednášky zahraničních odborníků - např. přednáška na téma „Geotechnické problémy 

hlavního města Mexico City“, prof. Gabriel Auvinet (University Mexico) aj.

Fakulta elektrotechnická společně s přípravou na test z matematiky ze středoškolské látky pro zájemce 

o studium na FEL organizovala kurzy matematiky a kurzy pobočky ČSVTS při FEL ČVUT. Fakulta pořá-

dala letní kurzy pro nově přijaté studenty, jejich náplň tvoří hodiny konzultací z matematiky a sportovní 

aktivity. Studenti a pedagogové fakulty se účastnili odborné expedice Aurora 2012 na sever Evropy, byly 

realizovány exkurze na stavbu tříkilometrového laseru XFEL v hamburské částicové laboratoři DESY 

a do měděného dolu s mionovou observatoří v Pyhäsalmi. Fakulta pořádala pro odbornou veřejnost 

pravidelné přednášky v rámci „Fyzikálních čtvrtků“ a studentskou konferenci POSTER.

Fakulta je také spolupořadatelem mezinárodní letní školy mikrovlnné techniky a optoelektroniky na 

TU Darmstadt.

Fakulta architektury realizovala workshopy, semináře, kurzy:

• workshop Stárnutí populace – nové trendy v navrhování bydlení pro seniory, FA ČVUT Praha, 

17.–20. 4. 2012;

• workshop Komunikační prostor ve školách jako fenomén podmiňující sociální vztahy, FA ČVUT 

Praha, 29. 5.–1. 6. 2012;

• dva výjezdní workshopy se studenty – jaro 2012 Švýcarsko a Francie, podzim 2012 Bienále Benátky;

• workshop v La Tourette, Francie, 2.–8. 7. 2012;

• workshop zahraničního lektora - Dominika Applová - Design Th inking Bootcamp II, FA ČVUT 

Praha, 19.–23. 3. 2012;

• spolupráce na pořádání workshopu EMU Benátky 3.–6. 7. 2012 ve spolupráci s UPC Barcelona, TU 

Delft , IUAV Venezia, KU Leuven; 

• workshop eCAADe 2012 – FA ČVUT Praha, 10.–11. 9. 2012;

• 10. ročník zážitkového semináře Překonejme bariéry;

• kurz City Development V;

• přednášky zahraničních pedagogů a architektů – odborníků z praxe. 

V letním a zimním semestru 2012 uspořádala fakulta 3 cykly přednášek:

1. Cyklus ARCHITECTURE versus DESIGN – věnovaný vzájemnému vztahu obou disciplín zastou-

pených na FA. Do cyklu bylo pozváno 6 zahraničních lektorů: 

- Tom Moos Petrson (Dánsko), 

- Patricia Urquiola (Španělsko, Itálie), 

- PPAG – Poduschka Popelka Architects (Rakousko), 

- Encore Heureux - Chopin, Delon (Francie), 
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- Kivi Sotamaa (Finsko), 

- Rianne Makkink (Nizozemí)

Přednášky byly zpracovány v přehledné samostatné publikaci.

2. Cyklus CITY LANDSCAPE – věnovaný problematice zahradní a krajinné architektury především 

v urbánním prostředí. Bylo pozváno a zúčastnilo se 6 zahraničních lektorů: 

- Martin Biewenga - WEST 8 (Nizozemí), 

- Vladimír Sitta (Austrálie) – visiting professor ČVUT 

- Jeppe Aagaard Andersen - Dánská krajinářská architektura (Dánsko)

- Rein Geurtsen (Nizozemí), 

- Jenny Osuldsen – SNOHETTA (Norsko), 

- Richard Stiles - Vienna open/public spaces (Rakousko)

3. Cyklus PAMÁTKY – přednášky postihující široký rejstřík témat – od počinů v oboru restaurování 

památek až k novostavbám v historickém prostředí či k výsledkům výzkumu historické architektury, 

včetně sond do dílen restaurátorů. V cyklu přednášeli:

- Kateřina Bečková: Pražská asanace aneb jak to bylo doopravdy 

- Job Roos (Holandsko): Transformace jako architektonické zadání 

- Petr Vorlík: Vysílač na Ještědu ohrožená ikona - otázky ochrany a péče 

- Miroslav Cikán: Bastion XXXI U Božích Muk

- Jan Soukup: Obnova františkánského kláštera v Plzni pro diecézní muzeum

- Pavel Jerie: Restaurování exteriéru chrámu sv. Barbory v Kuté Hoře

- Milena Hauserová: CIVITAS NOVA CIRCA S. GALLUM – počátky Havelského města

- Václav Fanta, Jakub Čermák: Ostrov zastaveného času – průzkum českých vesnic v Banátu

- Miroslav Cikán: Jak vzniká místo (Val Lummezia, Caminada, Capaul, Olgiati, Zumzor)

Přednášky zahraničních odborníků byly též součástí mezinárodních workshopů-kolokvií pořádaných 

Fakultou architektury:

• Ulrike Passe, Iowa State University, Ames, USA / Learning from Interlocking a House with the SUN 

(přednášky fi nancovány za účasti grantu OPPA I);

• Caitlin Mueller,  MIT, Cambridge, USA – Degrees of Freedom: New Strategies for Computational 

Structural Design (přednášky fi nancovány za účasti grantu OPPA I); 

• Gesine Marquardt, FA TU Dresden, Josef Messing, Messing Bau Consult GmbH, Münster, 

Prof. Juan Pablo Molestina, Molestina Architekten, Köln - Stárnutí populace – nové trendy v navr-

hování bydlení pro seniory (přednášky fi nancovány za účasti grantu OPPA I);

• Prof. Herman Hertzberger, Architectuurstudio HH Amsterdam, Holandsko, Prof. Peter Hübner, 

plus+bauplanung, Stuttgart, Mark Dudek, University of Sheffi  eld, Marián Marcinka, Bratislava, 

Slovensko – Komunikační prostor ve školách jako fenomén podmiňující sociální vztahy (přednášky 

fi nancovány za účasti grantu OPPA I).

Jednotlivé přednášky mimo cykly: 

• Tore  Edvard  Bergaust - Th e Norwegian National Plan for Protection of Highways, Bridges and 

Cultural Relicts;

• Hal Moggridge  – Skylines – London, Edinburgh; 

• Petr Vopěnka – Horizont; 

• Benedikt T. Mohelník - Krása (a dobro).

Fakulta dopravní se pravidelně účastní mezinárodního studentského dopravně-inženýrského semináře 

MEPS (Middle European Planning Seminar). Seminář spolupořádají FD ČVUT, BMGE (Technická 
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a ekonomická univerzita Budapešť) a TU Wien (Technická univerzita Vídeň). V roce 2012 se seminář 

konal v maďarském městečku Gyula a z  FD ČVUT se účastnilo 15 studentů a 3 akademičtí pracovníci.

Ústav jazyků a společenských věd Fakulty dopravní organizoval v roce 2012 „Semestr s anglicky mlu-

veným fi lmem“ určený pro celou akademickou obec ČVUT. V zimním semestru 2012 zahájil přípravný 

kurz FCE pro veřejnost. 

Ústav letecké dopravy pravidelně organizuje pro studenty ČVUT a odbornou leteckou veřejnost jednou 

měsíčně odborné přednášky a besedy s vynikajícími odborníky z praxe zaměřené na aktuální témata, 

kterými je doplňována výuka ve studijních programech v leteckých a kosmických oborech na ČVUT. 

V zimním semestru akademického roku 2012–2013 zorganizoval Ústav letecké dopravy ve spolupráci 

s FEL a FS pro studenty ČVUT a odbornou veřejnost dvoutýdenní kurz Spacefl ight/Rocket Propulsion 

Lectures, na kterém přednášel vynikající americký odborník Prof. Dr. John LaGraff  z University of 

Syracuse, New York, dlouholetý spolupracovník NASA. Pro Ministerstvo vnitra Slovenské republiky 

zajistil Ústav letecké dopravy školení techniků údržby letadel vládní letky prezidenta Slovenské republiky 

v oblastech bezpečnost a lidský činitel v rozsahu tří dnů pro 66 posluchačů.

Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací uspořádal pro zaměstnance Ministerstva 

dopravy ČR sérii odborných workshopů z oblasti vnitrostátní i mezinárodní dopravy a přepravy.

Fakulta biomedicínského inženýrství realizovala následující další vzdělávací aktivity:

• Během roku 2012 byly průběžně pro studenty, doktorandy a zaměstnance organizovány specializova-

né kurzy z oblasti dovedností a práce s programovými produkty jako Matlab, Comsol Multiphysics, 

Simulink, Matlab – toolbox Signal Processing, Adobe Acrobat Pro XI, SolidWorks 2012 – 3D CAD, 

Siemens PLM Tecnomatix JACK – SW pro ergonomii a též v oblasti nemocničních informačních 

systémů určených pro výuku.

• 1. konference projektu OPVK „Spolupráce 21. století“ s názvem Atraktivní stáže, praxe a pracovní 

příležitosti pro studenty a absolventy FBMI, 2. května 2012, ČVUT FBMI, Kladno, Malý sál.

• 2. konference projektu OPVK „Spolupráce 21. století“ s názvem Zobrazovací systémy v lékařství. 

Konference se zaměřením na zajímavou odbornou oblast, představení partnerů projektu S21 a praxe 

i stáže pro studenty FBMI. 21. listopadu 2012, ČVUT FBMI, Kladno.

• FBMI organizovala pravidelně každý týden semináře z oblasti Health Technology Assessment (HTA).

• V listopadu 2012 se zúčastnili studenti oboru Biomedicínský technik a zaměstnanci specializova-

ného kurzu z oblasti vývoje scénářů pro umělého pacienta CAE Healthcare (METI) ECS v Mainzu.

• 28. 11. 2012 proběhla velmi úspěšná přednáška přednosty kardiocentra v IKEM Praha, prof. MUDr. 

Jana Pirka, DrSc., pro všechny studenty a zaměstnance FBMI z oblasti kardiochirurgie, biomedicíny 

a umělého srdce.

• V úterý 6. 11. 2012 se v budově KOKOS v Kladně uskutečnil 5. ročník workshopu Pokroky v biome-

dicínském inženýrství. Tento ročník byl zaměřen na výsledky řešení grantu Ministerstva zdravot-

nictví ČR IGA NT11532-5 s podtitulem Management a hodnocení zdravotnické techniky. Kromě 

pracovníků ČVUT FBMI vystoupili pracovníci Klatovské nemocnice, a. s. (ředitel Ing. František 

Lešundák), Krajské zdravotní a. s. (Ing. Mgr. Martina Nováková a Ing. Martin Zeman), Nemocnice 

Na Homolce (Ing. Martin Mayer) a Fakultní nemocnice Motol (Ing. Jiří Petráček). Diskuse se dále 

zúčastnil ředitel Oblastní nemocnice Kladno, a. s., MUDr. Vladimír Lemon.

• Byly organizovány odborné praxe pro obory Fyzioterapie, Radiologický asistent, Zdravotnický 

záchranář, Biomedicínský technik, Optik a optometrista a Plánování a řízení krizových situací. 

Fakulta informačních technologií se v roce 2012 podílela na organizování konference pro doktoran-

dy ČR a Slovenska PAD Milovy (10.–12. 9. 2012) a konference MELA v Telči (27.–30. 9. 2012), obě 

v rámci SVK, v březnu a v září přivítala zahraniční studenty na odborných kurzech ATHENS (březen 
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prof. Melichar, září doc. Holub). V rámci přednášek odborníků z praxe ze zahraničí na FIT hosto-

vali: Prof. Ilya Levin (Tel-Aviv University, Izrael), Claus Gittinger (eXept Soft ware A, Německo), 

Prof. Rajmund Ubar (Tallin Technical University), Prof. Volodymyr Stepashko (IRTC Kijev, Ukrajina), 

Prof. Peter Bussemer (BA GERA,SRN), Prof. Dr.ir. Jan L.G. Dietz  (Delft  University of Technology, 

Holandsko) a jiní. Dále FIT realizovala konference: PPDD 2012, TOOLS 2012, PSC 2012, LinuxDays 

2012 se zahraniční účastí. Mladým vývojářům byly určeny tři přednášky Android Developer Meetups. 

Doc. A. Šolcová uspořádala 10 přednášek pro studenty a širokou veřejnost v rámci semináře SEDMA 

(SEminář pro Dějiny Matematiky, informatiky a Astronomie). FIT ČVUT se stal hlavním partnerem 

a spoluorganizátorem akce InstallFest 2012. Pravidelně 2x ročně se pro studenty pořádají setkání s ve-

dením fakulty Zeptejte se děkana, která mají velký ohlas. V rámci pravidelných akcí proběhly přednášky 

pro studenty nazvané Informatické večery, 6x v zimním a 5x v letním semestru (http://www.fi t.cvut.cz/

fakulta/pravidelne-akce/informaticke-vecery) za účasti expertů nejen z českých fi rem. Dne 10. 5. 2012 

proběhlo slavnostní otevření CISCO učebny. Spolu s ICT unií FIT spolupořádala 13. 9. 2012 soutěž 

Diplomka roku 2012. Fakulta informačních technologií je otevřena spolupráci se středními školami, 

čehož je důkazem výuka IT na Gymnáziu Arabská v Praze 6.

Masarykův ústav vyšších studií organizoval přednášky odborníků z praxe s ekonomickou 

tématikou:

Ing. Andrej Babiš: Český inženýr – ohrožený druh,

Dr. Tomáš Sedláček: Evropa – vize krize nebo krize vize,

Pokorný & partner: Změna postojů – nástroj pro dosažení vyšší výkonosti a leadership v praxi.
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4
4 Studen   

4.1 Studen   v akreditovaných studijních programech 

Tab. 4.1

Studen   v akreditovaných studijních programech (počty)

Skupiny 
akreditovaných 
studijních programů 

KKOV Bakalářské 
studium

Magisterské 
studium

Navazující 
magisterské 
studium

Doktorské 
studium

CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Fakulta stavební 

technické vědy a nauky 21-39 3 473 0 0 0 1 543 0 511 5 527

Fakulta strojní

technické vědy a nauky 21-39 1 550 140 39 0 540 39 312 2 620

Fakulta elektrotechnická 

přírodní vědy a nauky 11-18 246 0 0 0 299 0 0 545

technické vědy a nauky 21-39 1 613 193 0 0 792 155 440 3 193

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

technické vědy a nauky 21-39 1 160 0 0 0 221 0 303 1 684

Fakulta architektury 

technické vědy a nauky 21-39 875 0 0 0 631 0 179 1 685

vědy a nauky o kultuře 
a umění

81,82 110 0 0 0 19 0 0 129

Fakulta dopravní

technické vědy a nauky 21-39 1 082 161 0 0 408 74 151 1876

Fakulta biomedicínského inženýrství 

technické vědy a nauky 21-39 470 87 0 0 223 115 85 980

zdravot., lékař. a farm. 
vědy a nauky

51-53 417 0 0 0 0 0 0 417
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Fakulta informačních technologií 

přírodní vědy a nauky 11-18 1 482 159 0 0 466 0 52 2 159

Celoškolská pracoviště (MÚVS, KÚ) 

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 187 194 14 395

společenské vědy, 
nauky a služby

61,67,
71-73

0 0 0 0 0 0 2 2

ekonomie 62,65 537 0 0 0 0 0 5 542

pedagogika, učitelství 
a sociál. péče

74,75 102 290 0 0 0 0 0 392

CELKEM 13 117 1 030 39 0 5 329 577 2 054 22 146

P = prezenční              K/D = kombinované / distanční

4.2 Studen   - samoplátci 

Tab. 4.2

Studen   - samoplátci** (počty)

Skupiny akreditovaných 
studijních programů

KKOV Bakalářské 
studium

Magisterské 
studium

Navazující 
magisterské 
studium

Doktorské 
studium

CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Fakulta stavební 

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 29 0 0 29

Fakulta strojní 

technické vědy a nauky 21-39 28 0 0 0 38 0 2 68

Fakulta elektrotechnická 

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 3 0 0 3

technické vědy a nauky 21-39 10 0 0 0 12 0 5 27

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 3 3

Fakulta biomedicínského inženýrství

technické vědy a nauky 21-39 2 0 0 0 1 0 0 3

Fakulta informačních technologií

přírodní vědy a nauky 11-18 12 0 0 0 7 0 0 19

CELKEM  52 0 0 0 90 0 10 152

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 

Tab. 4.3 

Studen   ve věku nad 30 let 

Skupiny akreditovaných 
studijních programů

KKOV Bakalářské 
studium

Magisterské 
studium

Navazující 
magisterské 
studium

Doktor-
ské 
studium

CELKEM

P K/D P K/D P K/D

Fakulta stavební 

technické vědy a nauky 21-39 4 0 0 0 22 0 213 239

Fakulta strojní

technické vědy a nauky 21-39 5 44 0 0 2 19 99 169

Fakulta elektrotechnická 

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 3 0 0 3

technické vědy a nauky 21-39 4 71 0 0 7 56 146 284

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

technické vědy a nauky 21-39 9 0 0 0 0 0 91 100

Fakulta architektury 

technické vědy a nauky 21-39 4 0 0 0 15 0 116 135

vědy a nauky o kultuře a umění 81,8 1 0 0 0 1 0 0 2

Fakulta dopravní 

technické vědy a nauky 21-39 1 59 0 0 5 40 76 181

Fakulta biomedicínského inženýrství

technické vědy a nauky 21-39 6 54 0 0 3 65 21 149

zdravot., lékař. a farm. vědy 
a nauky

51-53 3 0 0 0 0 0 0 3

Fakulta informačních technologií 

přírodní vědy a nauky 11-18 2 48 0 0 9 0 8 67

Celoškolská pracoviště (MÚVS, KÚ) 

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 2 57 8 67

společenské vědy, nauky 
a služby

61,67,
71-73

0 0 0 0 0 0 2 2

ekonomie 62,7 3 0 0 0 0 0 2 5

pedagogika, učitelství a sociál. 
péče

74,8 5 185 0 0 0 0 0 190

CELKEM  47 461  0  0 69 237 782 1 596

P = prezenční              K/D = kombinované / distanční
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4.4 Neúspěšní studen   v akreditovaných studijních programech 

Tab. 4.4

Neúspěšní studen   v akreditovaných studijních programech (počty)

Skupiny 
akreditovaných 
studijních programů

KKOV Bakalářské 
studium

Magisterské 
studium

Navazující 
magisterské 
studium

Doktor-
ské 
studium

CELKEM

P K/D P K/D P K/D

přírodní vědy a nauky 11-18 456 108 0 0 91 2 7 664

technické vědy a nauky 21-39 3 151 551 0 0 305 185 337 4 529

zdravot., lékař. a farm. 
vědy a nauky

51-53 118 0 0 0 0 0 0 118

společenské vědy, 
nauky a služby

61,67,
71-73

0 0 0 0 0 0 1 1

ekonomie 62,65 45 0 0 0 0 0 0 45

pedagogika, učitelství 
a sociál. péče

74,75 88 53 0 0 0 0 0 141

vědy a nauky o kultuře 
a umění

81,82 10 0 0 0 0 0 0 10

CELKEM  3 868 712 0 0 396 187 345 5 508

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 bodem 1.1. ADZ 2011 

„Snaha 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, při-

jímací 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 na průpravné a odborné předměty, 

doporučené volitelné předměty 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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5
5 Absolven   

5.1 Absolven   akreditovaných studijních programů 

 Tab. 5.1 

Absolven   akreditovaných studijních programů (počty)

Skupiny akreditovaných 
studijních programů

KKOV Bakalářské 
studium

Magisterské 
studium

Navazující 
magisterské 
studium

Doktorské 
studium

CELKEM

P K/D P K/D P K/D

přírodní vědy a nauky 11-18 174 0 0 0 170 4 1 349

technické vědy a nauky 21-39 2 305 80 59 0 2 258 108 224 5 034

zdravot., lékař. a farm. 
vědy a nauky

51-53 27 0 0 0 0 0 0 27

pedagogika, učitelství 
a sociál. péče

74,75 29 49 0 0 0 0 0 78

vědy a nauky o kultuře 
a umění

81,82 26 0 0 0 0 0 0 26

CELKEM  2 561 129 59  2 428 112 225 5 514

P = prezenční         K/D = kombinované / distanční

5.2 Spolupráce ČVUT s absolventy 

Spolek absolventů a přátel ČVUT (dále jen Spolek) usnadňuje univerzitě navazovat spolupráci s praxí. 

Prostřednictvím významných absolventů pomáhá se zviditelněním univerzity a stává se tak součástí 

marketingových a PR aktivit. Dále je Spolek zdrojem kontaktů na soukromou i státní sféru a tím 

umožňuje lépe navazovat spolupráci v oblasti vědy a výzkumu a sponzoringových aktivit. Odborníci 

z praxe, kteří na univerzitě studovali, jsou také mnohem vstřícnější ke spolupráci se studenty různými 

formami, jako jsou například přednášky, konzultace odborných prací nebo zapojení do programu 

mentoring. Toto jsou důvody, proč v  roce 2012 ČVUT podpořilo v rámci Institucionálního rozvojo-

vého plánu dílčí úkol, jehož cílem bylo vytvoření funkčního Spolku pro absolventy ČVUT, jak je běžné 
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na významných evropských univerzitách. Tento Spolek má zejména sdružovat bývalé studenty, kteří 

mají zájem zůstat v kontaktu s kolegy, pedagogy a se svojí Alma Mater vůbec. Díky tomuto projektu se 

podařilo v roce 2012 založit webové stránky www.absolventicvut.cz, kde se zájemci o členství mohou 

kdykoliv registrovat. Prostřednictvím těchto stránek se nejen členové Spolku mohou dozvědět informace 

o pořádaných akcích Spolku a o ČVUT. Registrovaní členové také dostávají informace prostřednictvím 

pravidelných informačních e-mailů. V říjnu roku 2012 se v Betlémské kapli konalo první setkání členů 

Spolku, kterému předcházelo zasedání valné hromady. V rámci zasedání se podařilo projednat stanovy 

a organizační řád a zvolit předsednictvo Spolku, které od té doby již dvakrát zasedalo a jednalo o další 

činnosti. Předsednictvo má 10 členů a skládá se jak ze zástupců z ČVUT, tak i z absolventů z praxe. Jeho 

předsedou byl pro rok 2012 zvolen rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.

5.3 Zaměstnanost a zaměstnavatelnost absolventů ČVUT, opatření 
pro její zvýšení, průzkumy uplatnitelnos   absolventů, reakce na 
přípravu studijních programů

ČVUT pravidelně zjišťuje zaměstnanost a uplatnění svých absolventů (tj. jednou ročně nebo jednou 

za dva roky) vlastními periodickými průzkumy. Výběrový soubor tvoří (dle fi nančních 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. 2012 je k dispozici souvislá časová řada údajů o uplatnění absolventů ČVUT od roku 1985.

Zjištěná data jsou refl ektována i do obsahu studijních programů. V posledních letech se to týká přede-

vším dovedností týmové práce a ostatních „soft  skills“ v profi lu inženýra technických oborů a zavedení 

nových interdisciplinárních programů.

Zaměstnavatelnost absolventů ČVUT je dlouhodobě vysoká, potvrzována v průzkumech zaměstna-

vatelů, kteří jsou spokojeni s velmi dobrými technickými znalostmi, dobrou adaptabilitou, výkonností 

a schopností se dále vzdělávat. U většiny absolventů ČVUT bez rozdílu fakult se do určité míry postrádá 

větší komunikační a prezentační dovednost.

5.4 Spolupráce ČVUT s budoucími zaměstnavateli

S budoucími zaměstnavateli spolupracuje Kariérní centrum ČVUT (www.kariernicentrum.cz) prostřed-

nictvím seminářů zaměřených na osobnostní rozvoj s využitím programu mentoring, soutěže Econtech, 

diplomových prací, trainee programů a burzy práce. V roce 2012 proběhlo v Kariérním centru 52 semi-

nářů zaměřených na nejrůznější dovednosti. Z toho bylo 12 seminářů pořádáno odborníky z fi rem, např. 

Jak se nespálit při výběru zaměstnavatele – AVE CZ, Jak na výběrové řízení a V čem je má cena – Česká 

pojišťovna, Assessment centrum nanečisto – Ernst &Young, V RWE mají ženy zelenou – RWE, Inspirace 

pro budování kariéry – IBM, Business WHAT? – McKinsey Company. Dále proběhly dvě přednášky s ma-

nažery z velkých fi rem v rámci cyklu Comeback na ČVUT. Díky seminářům jsou studenti lépe připraveni 

na vstup na pracovní trh, umějí se lépe prezentovat a mají lepší představu o svém budoucím uplatnění. 

Zadání do soutěží Econtech (www.econtech.cz) připravují přímo fi rmy a studenti se díky účasti učí 

pracovat na reálných projektech. V roce 2012 soutěže zadávaly fi rmy Hewlett-Packard, Česká pojišťovna, 

Ernst & Young, Komerční banka, Logica.

Kariérní centrum ČVUT také spolupracovalo se studentskou organizací IAESTE na veletrhu pracovních 

příležitostí iKariéra, který se konal 8. března 2012. Na tomto veletrhu se mohli studenti setkat se svými 

potenciálními budoucími zaměstnavateli, v rámci veletrhu byly organizovány i různé semináře zamě-

řené na napsání životopisu, přípravy na pohovor nebo setkání se zajímavým manažerem z velké fi rmy.
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6 Zájem o studium 

6.1 Zájem o studium na ČVUT 

Tab. 6.1 

Zájem o studium na vysoké škole

Skupiny 
akreditovaných 
studijních programů 

KKOV Bakalářské studium Magisterské 
studium

Navazující 
magisterské studium

Doktorské 
studium
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Fakulta stavební

technické vědy a nauky 21-39 2 647 1 615 1 113 0 0 0 1 373 968 704 103 101 101

Fakulta strojní 

technické vědy a nauky 21-39 1 433 925 667 0 0 0 415 289 274 23 23 23

Fakulta elektrotechnická

přírodní vědy a nauky 11-18 244 150 89 0 0 0 267 218 153 0 0 0 

technické vědy a nauky 21-39 1 652 1 118 695 0 0 0 730 517 409 119 100 100

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

technické vědy a nauky 21-39 1 285 1 047 785 0  0 0 123 81 80 60 60 60

Fakulta architektury

technické vědy a nauky 21-39 760 360 337 0  0 0 302 180 179 28 28 28

vědy a nauky o kultuře 
a umění

81,82 222 45 36  0 0  0 39 19 19  0  0 0 
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Fakulta dopravní

technické vědy a nauky 21-39 1 167 856 585  0  0  0 270 225 204 40 40 40

Fakulta biomedicínského inženýrství

technické vědy a nauky 21-39 473 211 196  0 0 0 374 180 166 25 21 19

zdravot., lékař. a farm. 
vědy a nauky

51-53 551 214 206 0  0  0 0 0 0 0 0 0

Fakulta informačních technologií

přírodní vědy a nauky 11-18 1 751 948 831 0 0 0 396 220 201 17 17 17

Celoškolská pracoviště (MÚVS, KÚ) 

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 420 154 157 7 7 7

společenské vědy, 
nauky a služby

61,67,
71-73

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3

ekonomie 62,65 824 351 213 0 0 0 0 0 0 6 5 5

pedagogika, učitelství a 
sociál. péče

74,75 157 143 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM  13 166 7 983 5 866 0 0 0 4 709 3 051 2 546 434 405 403

P = prezenční         K/D = kombinované / distanční

Meziroční změny v počtu podaných přihlášek a v počtu přijatých ve srovnání s rokem 2011 jsou ná-

sledující:

• v bakalářském studiu: 
 a) v počtu podaných přihlášek: pokles o 11,83 % 

 b) v počtu přijatých: pokles o 18,89 % 

• v navazujícím magisterském studiu:
 a) v počtu podaných přihlášek: nárůst o 7,41 % 

 b) v počtu přijatých: pokles o 11,08 % 

• v doktorském studiu:
 a) v počtu podaných přihlášek: nárůst o 18,26 % 

 b) v počtu přijatých: nárůst o 24,62 %

6.2 Charakter přijímacích zkoušek

Charakter přijímacích zkoušek je odlišný na jednotlivých součástech 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 profi lových 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 pod-

klady připravené externími dodavateli. Na většině fakult je také možnost prominutí přijímací zkoušky 

z důvodu vykonání státní maturity především z matematiky, a to ve vyšší verzi a konkrétním vymezením 

dosaženého výsledku maturity.
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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

Počet zapsaných studentů do prvního ročníku navazujících magisterských a doktorských studijních 
programů, kteří předchozí studium absolvovali na jiné vysoké škole

Navazující magisterské 
studium

Doktorské studium

Fakulta stavební 109 17

Fakulta strojní 20 16

Fakulta elektrotechnická 110 28

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 7 12

Fakulta architektury 100 14

Fakulta dopravní 40 8

Fakulta biomedicínského inženýrství 105 10

Fakulta informačních technologií 42 1

Celoškolská pracoviště (studium mimo 
fakulty)

76 5

CELKEM za celou vysokou školu 609 111

6.4 Spolupráce ČVUT se středními školami

ČVUT i v roce 2012 aktivně spolupracovalo se středními školami a jeho zástupci pořádali v období 

leden – duben a září – prosinec tzv. roadshow po středních školách. Celkem navštívili 46 středních škol. 

Tuto aktivitu realizuje ve spolupráci s fakultami ČVUT a personálně ji zajišťuje speciálně vyškolený 

promo tým složený ze studentů a doktorandů ČVUT pod vedením koordinátora. Tým navštěvuje střed-

ní školy, které o to samy prostřednictvím výchovných poradců zažádají, dále střední školy, které jsou 

vytipované v regionech, kde nejsou zastoupeny konkurenční technické vysoké školy a regiony, odkud 

se hlásí nejméně uchazečů. Propagační tým informuje středoškolské studenty o možnostech studia, 

o studijních programech a oborech na ČVUT, o atraktivních tématech vědy a výzkumu a o výborné 

uplatnitelnosti absolventů ČVUT po ukončení studia. Při návštěvách středních škol vyplňují středo-

školští studenti ankety, kde uvádějí svoje emailové adresy a souhlas se zasíláním e-letterů. Na základě 

toho jsou středoškolákům pravidelné rozesílány e-lettery s užitečnými informacemi, např. o možnos-

tech studia na ČVUT, o dnech otevřených dveří na fakultách, o novinkách, soutěžích a zajímavostech 

z ČVUT a ze světa vědy a techniky.

V listopadu 2012 se ČVUT prezentovalo středoškolským studentům na II. ročníku veletrhu vysokých 

škol, který se konal v prostorách gymnázia v Žatci. Tato prezentace byla velmi úspěšná a díky zájmu 

středoškolských studentů se bude v dalších letech opakovat. 

ČVUT se každoročně zúčastňuje veletrhů pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Vele-

trhy se konají dvakrát ročně – v lednu v Praze a v listopadu v Brně. ČVUT se zde atraktivně prezentuje 
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v expozici, kde kromě informací o možnostech studia jsou předváděny středoškolákům interaktivní 

exponáty. Škola se každoročně na tomto veletrhu zúčastňuje i soutěže o nejlepší expozici, kterou hodnotí 

studenti středních škol. Hodnotí se nejenom vizuální ztvárnění expozice, ale i řada dalších aspektů. 

V této soutěži získala univerzita v roce 2012 opět 1. místo. Svědčí to o tom, že středoškolští studenti 

vnímají ČVUT pozitivně. Na veletrzích Gaudeamus zástupci školy aktivně komunikují nejenom s po-

tenciálními studenty, ale i s 250 výchovnými poradci a učiteli středních škol, kteří v průběhu veletrhů 

navštíví expozici ČVUT.



7
 Akademič   

pracovníci



AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI | 61

7

7 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**)

 Akademič   pracovníci Vě-
deč   
pra-
covní-
ci***

CELKEM

CE
LK

EM

Pr
of

es
oř

i

D
oc

en
 

O
db

or
ní

 a
si

st
en

 

A
si

st
en

 

Le
kt

oř
i

Vědeč  , 
výzkumní 
a vývojoví 
pracovníci 
podílející 
se na 
pedagog. 
činnos   

Fakulta stavební 366,13 43,10 93,85 229,18 0,00 0,00 0,00 32,58 398,71

Fakulta strojní 311,19 32,88 47,80 168,21 39,55 0,50 22,25 2,83 314,02

Fakulta 
elektrotechnická

308,66 46,20 61,61 196,45 1,00 0,00 3,40 115,47 424,13

Fakulta jaderná 
a fyzikálně 
inženýrská

134,62 27,13 22,90 49,71 2,50 2,00 30,38 56,45 191,07

Fakulta 
architektury

100,80 9,60 22,95 67,15 0,00 0,00 1,10 2,55 103,35

Fakulta dopravní 147,80 12,95 27,40 105,45 0,00 2,00 0,00 0,50 148,30

Fakulta 
biomedicínského 
inženýrství

51,87 6,30 9,70 10,57 25,30 0,00 0,00 17,60 69,47

Fakulta informač-
ních technologií

71,93 5,20 10,25 56,48 0,00 0,00 0,00 2,40 74,33
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Kloknerův ústav 7,20 1,10 5,10 1,00 0,00 0,00 0,00 22,20 29,40

Masarykův ústav 
vyšších studií

21,60 2,00 2,70 16,90 0,00 0,00 0,00 0,10 21,70

Ústav tělesné 
výchovy a sportu

29,50 0,00 1,00 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 29,50

CELKEM 1 551,30 186,46 305,26 929,60 68,35 4,50 57,13 252,68 1 803,98

Pozn.: Týká se pracovišť uskutečňujících akreditovaný studijní program/obor
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)

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 Vědeč   
pra-
covníci***

CELKEM

Profesoři Docen  Odborní 
asisten  

Asisten  Lektoři Vědeč  , 
výzkumní 
a vývojoví 
pracovníci 
podílející 
se na 
pedagog. 
činnos  

CE
LK

EM

že
ny

CE
LK

EM

že
ny

CE
LK

EM

že
ny

CE
LK

EM

že
ny

CE
LK

EM

že
ny

CE
LK

EM

že
ny

CE
LK

EM

že
ny

do 29 let 0 0 0 0 50 3 29 5 4 1 38 8 164 25 285

30-39 let 0 0 46 4 478 75 43 2 6 2 45 8 167 16 785

40-49 let 19  0 67 7 206 58 9 4 0 0 10 3 47 7 358

50-59 let 59 4 78 16 180 81 2 1  0  0  0  0 28 3 347

60-69 let 89 8 105 11 134 52 1 1  0  0  0 0 25 4 354

nad 70 let 67 3 109 6 32 8 1  0  0  0  0  0 28  0 237

CELKEM 234 15 405 44 1 080 277 85 13 10 3 93 19 459 55 2 366

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 kvalifi kace

Tab. 7.3

Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifi kace

(počty fyzických osob)

Akademič   pracovníci CELKEM

Fakulta stavební 

Rozsahy úvazků prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní  

do 0,3 5 12 35 30 82

do 0,5 8 10 35 37 90

do 0,7  2 6 5 13

do 1,0 39 86 252 205 582

Fakulta strojní 

Rozsahy úvazků prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní  

do 0,3 10 14 50 40 114

do 0,5 3 5 12 22 42

do 0,7 5 3 13 14 35

do 1,0 27 42 169 208 446

Fakulta elektrotechnická 

Rozsahy úvazků prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní  

do 0,3 7 33 64 38 142

do 0,5 5 13 36 31 85

do 0,7 6 2 10 3 21

do 1,0 39 49 200 180 468

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

Rozsahy úvazků prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní  

do 0,3 4  14 25 43

do 0,5 1 2 8 22 33

do 0,7 3 2 7 7 19

do 1,0 24 21 82 66 193

Fakulta architektury 

Rozsahy úvazků prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní  

do 0,3 1 1 5 13 20

do 0,5 3 10 7 22 42

do 0,7 2 2 6 10

do 1,0 8 17 26 53 104
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Fakulta dopravní 

Rozsahy úvazků prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní  

do 0,3 1 12 22 23 58

do 0,5 2 9 22 26 59

do 0,7 3 3 10 12 28

do 1,0 10 18 75 82 185

Fakulta biomedicínského inženýrství 

Rozsahy úvazků prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní  

do 0,3  4 6 7 17

do 0,5 1 4 8 10 23

do 0,7 2 4 6

do 1,0 6 7 23 28 64

Fakulta informačních technologií 

Rozsahy úvazků prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní  

do 0,3 4 2 8 6 20

do 0,5 1 10 14 25

do 0,7 2 5 8 15

do 1,0 4 9 33 44 90

Kloknerův ústav 

Rozsahy úvazků prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní  

do 0,3 1 1 2 4

do 0,5

do 0,7

do 1,0 1 5 6 1 13

Masarykův ústav vyšších studií 

Rozsahy úvazků prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní  

do 0,3

do 0,5 2 2

do 0,7 1 1 2

do 1,0 2 2 7 16 27

Ústav tělesné výchovy a sportu 

Rozsahy úvazků prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní

do 0,3

do 0,5 1 1

do 0,7

do 1,0 1 4 28 33

CELKEM 234 406 1 277 1 339 3 256

Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický  tul



AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI | 65

7

7.4 Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím

Tab. 7.4

Akademič   pracovníci** 
s cizím státním občanstvím (počty fyzických osob)

Fakulta stavební 3

Fakulta strojní 9

Fakulta elektrotechnická 11

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 6

Fakulta architektury 8

Fakulta dopravní 4

Fakulta biomedicínského inženýrství 7

Fakulta informačních technologií 5

Kloknerův ústav 1

CELKEM 54
 
Pozn.: ** = Osoby, které mají s vysokou školou uzavřený pracovněprávní vztah

7.5 Počty docentů a profesorů jmenovaných v roce 2012 

Přehled o počtu řízení ke jmenování profesorem a habilitačních řízení, která proběhla na ČVUT v roce 

2012, je uveden v tabulce 7.5.

Tab. 7.5

Nově jmenovaní docen   a profesoři (počty)

Počet Věkový průměr nově jmenovaných

Fakulta stavební

Profesoři jmenovaní v roce 2012 3 48

Docen   jmenovaní v roce 2012 6 41

Fakulta strojní

Profesoři jmenovaní v roce 2012 4 53

Docen   jmenovaní v roce 2012 4 51

Fakulta elektrotechnická 

Profesoři jmenovaní v roce 2012 1 45

Docen   jmenovaní v roce 2012 2 36

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

Profesoři jmenovaní v roce 2012 3 56

Docen   jmenovaní v roce 2012 2 38

Fakulta architektury 

Profesoři jmenovaní v roce 2012 0 0
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Docen   jmenovaní v roce 2012 1 39

Fakulta dopravní  

Profesoři jmenovaní v roce 2012 1 57

Docen   jmenovaní v roce 2012 2 38

CELKEM profesoři 12 52

CELKEM docen  17 42

Vzhledem k roku 2011 se snížil věkový průměr nově jmenovaných profesorů z 54 na 52 let 

a nově jmenovaných docentů ze 44 na 42 let.

7.6 Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků ČVUT

Vzdělávání vlastních zaměstnanců je významnou aktivitou pro kvalifi kační růst akademických pra-

covníků, rozvoj osobnosti i pracoviště. Kromě oblíbených jazykových kurzů se akademičtí pracovníci 

ČVUT vzdělávali i v technicky a umělecky zaměřených kurzech. Dále jsou uvedeny konkrétní příklady 

vzdělávacích kurzů.

Pro akademické pracovníky FSv pořádala fi rma BETONCONSULT, s. r. o., ve spolupráci se Sdružením 

pro sanace betonových konstrukcí vzdělávací kurz Pohledové betony. Kurz je akreditován v programu 

celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

(1 bod) a České komory architektů (4 body). Účastníci obdrželi po absolvování kurzu osvědčení.

FA pořádala kurzy, které se zaměřily na prohloubení znalostí v oblasti grafi ckého navrhování budov 

a specializace na prezentaci architektonických návrhů (SketchUp, PowerPoint, Photoshop). Kurzy byly 

vždy dvoustupňové (druhý stupeň prohlubující a rozšiřující). 

FBMI pořádala kurzy dalšího vzdělávání pro vědecko-pedagogické pracovníky fakulty s cílem zajistit 

potřebné dovednosti k používání programových produktů pro účely výuky a vědecko-výzkumné čin-

nosti. Zejména se jednalo o oblast programových produktů týkající se modelování a simulace. Velký 

zájem byl o kurzy týkající se produktů Matlab + vybrané tool-boxy, Comsol a Adobe Acrobat. Z dalších 

kurzů lze jmenovat Simulink, LabView - zaměření na využití FPGA, SolidWorks - 3D CAD, Siemens 

PLM Tecnomatix JACK - SW pro ergonomii.

MÚVS vzdělával akademické pracovníky ČVUT nejen v pedagogických dovednostech, ale poskytoval 

i jazykové kurzy. Kromě obecných kurzů angličtiny (gramatika, konverzace) probíhaly i kurzy angličtiny 

pro vědecké a výzkumné pracovníky ČVUT zaměřené na prohlubování znalostí a dovedností účastníků.

Zapojení pracovníků ČVUT do vzdělávacích kurzů uvádí tabulka 7.6.

Tab. 7.6

Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků*

Počet kurzů Počet účastníků

Kurzy orientované na pedagogické dovednos  2 4

Kurzy orientované na obecné dovednos   14 175
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Kurzy odborné 24 155

CELKEM 40 334

* = Jedná se o všechny kurzy dalšího vzdělávání, které buď realizuje sama vysoká škola anebo přispívá svým 
zaměstnancům na účast v nich (v případě, že se jedná o kurzy zajištěné externě).

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 kvalifi kačního růstu pracovníků s vyni-

kajícími 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 

o působení na ČVUT v Praze. Univerzitě se daří stále častěji navazovat spolupráci s významnými od-

borníky 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 kvalifi kační a věkové struktury akademických 

pracovníků.

• Podporou význačných osobností a tvůrčích týmů.

• Zajištěním vysoké kvality habilitačních a jmenovacích řízení a realizací účasti zahraničních odbor-

níků 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 zapojo-

váním do vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti a mezinárodní spolupráce. 

• Vyhledáváním talentovaných studentů v průběhu studia a podporou jejich vstupu do doktorského 

studia.

• Zvyšováním kvalifi kace administrativních a dalších neakademických pracovníků.

Pozn.: Ke dni uzávěrky této Výroční zprávy byl kariérní řád projednán na Grémiu rektora ČVUT.
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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

S  pendia studentům podle účelu s  pendia 
(počty studentů)

Účel s  pendia Počty studentů

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) 4 421

za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky 
dle § 91 odst. 2 písm. b)

1 306

na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, 
§ 91 odst.2 písm. c)

1 024

v případě  živé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) 5

v případě  živé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3 139

v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) 13 908

z toho ubytovací s  pendium 12 749

na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) 777

na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) 264

studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) 1 284

jiná s  pendia 351

CELKEM 23 479
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8.2 Vlastní s  pendijní programy realizované na ČVUT

Fakulta architektury uděluje pouze jednorázová stipendia studentům, kteří v rámci studia v za-

hraničí pobývají na univerzitách v zemích s vysokými životními náklady (např. Singapur).

8.3 Poradenské služby poskytované na ČVUT

Rozvoj poradenských služeb byl zajišťován v souladu s ADZ 2012, bod 3.1 - Rozvoj a podpora infor-

mačních a poradenských služeb (studijní, psychologické, sociálně-právní, kariérní apod.), poradenství 

pro uchazeče o studium, studenty a veřejnost s cílem získat zájemce o studium, snížit studijní neúspěš-

nost a přispět k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce a v souladu s DZ, body 2.4. (Dostupnost 

vysokoškolského vzdělání s cílem snižovat bariéry v přístupu ke vzdělávání a v průběhu studia) a 2.5. 

(Poradenství na vysokých školách s cílem přizpůsobit poradenství vysokoškolským studentům). Byly 

řešeny dva centralizované rozvojové projekty, jednak na rozvoj poradenských služeb a osobnostní rozvoj 

studentů, jednak na podporu studentů se specifi ckými potřebami. V obou případech byly realizovány 

odborné vzdělávací aktivity a semináře, studentům byly poskytovány služby v oblasti studijní, duchovní, 

právní a psychologické. Samostatnou oblastí byla podpora studentů se specifi ckými potřebami.

Handicap poradna byla od 1. 7. 2012 přesunuta pod nově vytvořené Středisko pro podporu studentů se 

specifi ckými potřebami – ELSA. Nadále však spolupracuje se všemi poradnami Centra informačních 

a poradenských služeb ČVUT (CIPS). 

Centrum informačních a poradenských služeb poskytuje

• informace o univerzitě uchazečům, studentům, veřejnosti,

• poradenské služby studentům a zaměstnancům: studijní poradenství, psychologické poraden-

ství, sociálně-právní a duchovní poradenství, poradnu pro studenty se specifi ckými potřebami 

(do 30. 6. 2012),

• organizuje semináře, dílny, besedy,

• zaměřuje se na podporu studijních dovedností nastupujících studentů,

• poskytuje prostor studentům pro samostatné akce.

Činnosti jsou zajišťovány pracovníky s odpovídajícím vzděláním a zkušeností.

Přehled poskytovaných poradenských služeb:

Poradenství Počet zaměst-
nanců/ 
přepočtený 
počet úvazků

Počet konzul-
tačních hodin 
za týden

Počet konzultací Kontaktů 
celkemosobně telefonicky e-mailem

Studijní 1/0,5 16 304 282 364 950

Psychologické 1/0,35 + exter-
nistka

12 275 40 38 353

Sociálně-právní externista 3 60 45 48 153

Handicap poradna 1/0,5 3 80 58 104 242

Duchovní poradna 1/0,2 3 217 80 60 357

Informační služby 4/2 41 7 280 1 016 465 8 761

Celkem 8 216 1 521 1 079 10 816
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Kariérní centrum ČVUT poskytuje poradenské služby v rámci Kariérní poradny. V roce 2012 proběhlo 

12 poraden s personalisty z fi rem Asseco Group, AVE CZ, PSJ, RWE, IBM. Studenti měli možnost setkat 

se individuálně s personalistou z velké fi rmy a probrat s ním svůj životopis, motivační dopis, nácvik 

pohovorů, zeptat se na cokoliv z oblasti pracovního trhu. Individuální poradna trvala hodinu a konala 

se minimálně dvakrát za měsíc vždy na celé odpoledne. Dále pro studenty nabízí Kariérní centrum 

ČVUT možnost napsání osobnostních testů. V roce 2012 proběhla 3 testovací kola. Toto osobnostní 

testování pomáhá studentům orientovat se ve svých silných a slabých stránkách, může jim pomoci se 

rozhodnout, jakým směrem se dát po ukončení ČVUT, na jakou pracovní pozici se hodí a na co se tedy 

při hledání svého pracovního uplatnění zaměřit. 

Informační centrum ČVUT poskytovalo také v roce 2012 veškeré informace, které se týkají fakult 

a součástí ČVUT. Pracovníci Infocentra jsou vyškoleni odpovídat na dotazy studentů a široké veřejnosti 

o možnostech studia a činnosti na ČVUT apod. 

8.4 Přístup ke studentům se specifi ckými potřebami

Péče o studenty se specifi ckými potřebami vycházela z ADZ 2012, bodu 3. 1 - Zajištění a centralizace služeb 

pro studenty se specifi ckými potřebami s přihlédnutím na nový Metodický pokyn MŠMT pro fi nancování 

zvýšených nákladů na studium studentů se specifi ckými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení 

a z DZ, bodů 1.4., 2.4. a 2.5. Tyto body byly naplňovány řešením centralizovaného rozvojového projektu, 

který byl navržen s cílem vytvořit centrální pracoviště ČVUT pro poskytování služeb pro studenty se 

specifi ckými potřebami. Projekt probíhal na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské v Centru pro podporu 

samostatného studia zrakově postižených TEREZA (zaměřeno na podporu zrakově postižených uchazečů 

a studentů nejen ČVUT v Praze) a v Handicap poradně, která byla součástí Centra poradenských a infor-

mačních služeb při Odboru pro studium a studentské záležitosti Rektorátu ČVUT.

Poradenské, asistenční a další podpůrné služby byly prostřednictvím aktivit Handicap poradny a TERE-

ZY poskytovány studentům s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, studentům se specifi ckými 

poruchami učení a studentům s chronickým somatickým a psychickým onemocněním do poloviny roku 

2012, kdy bylo vytvořeno nové centrální pracoviště –  Středisko pro podporu studentů se specifi ckými 

potřebami ELSA ČVUT (vznik 1. 7. 2012 jako samostatné oddělení Odboru pro studium a studentské 

záležitosti Rektorátu ČVUT). Servis pro studenty i uchazeče o studium s postižením byl prostřednictvím 

Střediska ELSA poskytován v souladu s nově platným dokumentem MŠMT, který vymezuje obecné 

podmínky zajišťování studia studentů se specifi ckými potřebami a obsahuje metodický standard pro 

jejich naplňování.

Systém péče o studenty se specifi ckými potřebami byl upraven v nově aktualizovaném Metodickém 

pokynu prorektora pro studium a studentské záležitosti o podpoře studentů se specifi ckými potřebami 

na ČVUT. V roce 2012 ČVUT evidovalo 53 studentů se specifi ckými potřebami, kteří čerpali podporu 

ve studiu prostřednictvím aktivit Střediska ELSA.
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8.5 Podpora mimořádně nadaných studentů,
spolupráce se středními školami

Díky Fondu celoškolských aktivit ČVUT mohly být zajištěny pro nadané vybrané středoškolské stu-

denty individuální stáže na univerzitě a možnost absolvování takzvané Junior Tech Univerzity 2012. 

Na základě propagace a marketingových aktivit se nadaní středoškolští studenti přihlašovali na tuto 

stáž a zasílali své motivační dopisy. Podle toho, o jakou fakultu ČVUT studenti projevili zájem, byli 

zajištěni tzv. mentoři (akademičtí pracovníci ČVUT) z příslušných fakult, kteří se jim v období od června 

do prosince 2012 individuálně věnovali. Prezentovali jim celé ČVUT, fakulty, katedry, ústavy a mož-

nosti studia na škole. Zajišťovali stážujícím studentům možnosti zúčastňovat se vybraných přednášek, 

cvičení a seminářů na ČVUT. Posléze pracovali společně na různých vědeckých úkolech a projektech. 

Na závěr stáže studenti vytvořili prezentace o samotné stáži a jejím průběhu a zároveň shrnuli výsledky 

svých bádání a zkoumání. Prezentace představili na závěrečném prosincovém setkání. Cílem této akce 

bylo přiblížit individuální formou vytipovaným nadaným středoškolákům možnosti studia na ČVUT 

a umožnit jim tak poznat vybranou vysokou školu již na střední škole.

V rámci komunikace s potenciálními studenty vznikl i projekt zaměřený pouze na nadané dívky, který 

iniciovaly fi rmy. Důvodem je to, že na trhu práce je málo technicky vzdělaných žen a fi rmám se tak nedaří 

plnit genderové kvóty pro zaměstnance. Za podpory těchto fi rem a Fondu celoškolských aktivit ČVUT 

se v roce 2012 podařilo již druhým rokem uspořádat pro studentky středních škol soutěž, v rámci které 

dívky měly možnost před komisí prezentovat své školní i mimoškolní projekty z oblasti vědy a techniky. 

Komise byla složena jak ze zástupců fakult a dalších součástí ČVUT, tak i z fi rem, které projekt fi nančně 

podpořily. Komise hodnotila odbornost dívčích projektů, ale i úroveň zpracování a v neposlední řadě 

také samotnou formu prezentace. Více informací o projektu je uvedeno na http://www.holkypozor.cz/.

ČVUT podporuje a pracuje s budoucími studenty na Letním táboře ČVUT – Jáma lvová, který je určen 

pro nadané děti ze základních škol a víceletých gymnázií. Na základě výsledků korespondenční soutěže 

bylo vybráno 24 dětí, pro které byl v termínu 22. července až 1. srpna 2012 uspořádán Letní tábor ČVUT 

v rekreačním zařízení Chata Povydří, Srní u Kašperských hor. Součástí programu pro děti byla řada 

matematických a fyzikálních úkolů, které pro děti připravili studenti ČVUT a sportovní program, na 

němž se podíleli pracovníci z Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT. Na táboře bylo pro děti zajištěno 

ubytování, stravování a celodenní program plný her, zábavy a také technicky a přírodovědně zaměřených 

praktických úkolů a soutěží. Více informací je na http://jamalvova.cz.

S nadanými studenty spolupracuje ČVUT i v rámci evropského projektu OPVK Popularizace vědy 

a výzkumu ČVUT. Řešitelem projektu je prof. Peter Kneppo a období řešení projektu je od 1. 6. 2012 

do 31. 5. 2014. Prostřednictvím řady klíčových aktivit se ČVUT snaží propagovat vědu a výzkum mezi 

studenty středních škol a žáky základních škol mimo Prahu.   

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),

• zapojení nadaných studentů do studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) v rámci soutěže 

českých a slovenských stavebních fakult,

• spolupráce FSv se středními školami: 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.
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Fakulta strojní:
Při přijímacích testech z matematiky si vybírá ty zájemce, kteří mají  nadprůměrné výsledky. Tito studenti 

jsou zařazeni do speciální studijní skupiny. Je jim umožněno zúčastnit se řešení projektů na ústavech, 

ve výuce jsou na ně kladeny vyšší nároky. Uchazeči o studium na FS byli o této možnosti informováni 

na Dni otevřených dveří.

Fakulta elektrotechnická:
S nadanými studenty se „pracuje“ v okamžiku přijímání a v průběhu výuky

Otevřená informatika (OI), výběrový program

AVAST stipendium pro 3 nejlepší studenty, OI stipendium pro nadané studentky 

http://oi.fel.cvut.cz/pro-studenty/stipendia 

http://oi.fel.cvut.cz/rozhovory-se-studenty 

- nabídka letních brigád pro studenty nastupující do bakalářského studia, 

- v předmětu Řešení problémů a hry (1. semestr) mohou studenti s nejlepšími výsledky prezentovat 

svá řešení v rámci standardní přednášky, 

- vynikajícím studentům je průběžně nabízena spolupráce na výzkumných projektech již od 1. se-

mestru.

Otevřené elektronické systémy, výběrový program  - tento program byl speciálně vytvořen pro nadané 

studenty, je teoreticky orientován. 

Soft warové inženýrství a management - na programu před zahájením výuky je vytvořena výběrová 

skupina studentů podle znalosti programování, mají rozšířenou výuku a speciálního tutora. Výsledky 

těchto studentů jsou pravidelně vyhodnocovány.

Elektrotechnika, energetika a management - letní škola CEPS, a. s., poradna CEPSD, a. s., Interdiscipli-

nární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v ČR a Rakousku spolupořádaná s TU 

Wien a UJEP.

Soutěž diplomových a doktorandských prací, pořádá ČEZ, a. s.

Spolupráce se středními školami

V rámci projektu OPVK Popularizace vědy a výzkumu se realizoval první ročník vědomostní soutěže 

„Science Face - Elektrotechnická olympiáda“. Vynikajícím absolventům středních škol je přiděleno 

jednorázové motivační stipendium, program Otevřená informatika uděluje stipendia pro nadané 

studentky. Pro středoškolské studenty fakulta organizovala soutěž CREATIVITY a ROBOSOUTĚŽ. 

V rámci spolupráce se SŠ se realizovaly stáže středoškoláků na fakultě formou přímé účasti na výuce. 

Fakulta úzce spolupracuje s vybranými školami, se kterými je uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci, 

školám byl propůjčen titul „Fakultní škola“ (přednášky, ročníkové a závěrečné maturitní práce apod.).

Fakulta architektury:
FA dlouhodobě spolupracuje s nadací Renzo Piano Building Workshop, v roce 2012 vyslala jednoho 

mimořádně nadaného studenta na půlroční stáž do prestižního atelieru do Janova a do Paříže.

Fakulta dopravní: 
FD vyhlásila soutěž „Cena děkana“ pro studentské týmy z odborných středních škol a gymnázií. Do 

soutěže jsou přijímány práce s dopravní a telekomunikační tématikou. 

Od června 2012 je Fakulta dopravní zapojena do projektu Popularizace vědy a výzkumu ČVUT. Klíčovou 

aktivitou je popularizace dopravních oborů v Ústeckém kraji. V rámci projektu je na děčínském praco-

višti FD pořádána „Letní dopravní škola“ pro studenty středních škol, zároveň pak probíhá přednášková 

činnost na středních školách především v Ústeckém kraji (prozatím jsou do projektu zapojeny střední 

školy v Děčíně, Ústí nad Labem a Lovosicích). 

Fakulta biomedicínského inženýrství: 
FBMI realizovala několik akcí v roce 2012, které měly hlavní cíl popularizovat výsledky vědecko-vý-
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zkumné činnosti, tj. nejen výsledky vědeckých týmů fakulty, ale i technických disciplín 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. 

Jednalo se o následující akce:

Muzejní noc 9. 6. 2012 v Praze, studenti FBMI prezentovali technické a zdravotnické exponáty. Rock for 

people 3.–6. 7. 2012 Hradec Králové, spoluúčast FBMI, studenti prezentovali technické a zdravotnické 

exponáty. Sázavafest 2.–5. 8. 2012 Benešov, spoluúčast FBMI, studenti prezentovali technické a zdra-

votnické exponáty. Happening, kde proběhla také propagace vědecko-výzkumné činnosti, se uskutečnil 

19. 9. 2012 na FBMI a na prostranství nám. Sítná v Kladně ve speciálně připravených stanech, kde se 

podíleli studenti FBMI při předvádění vybraných experimentů z oblasti působení vědeckých týmů 

FBMI. Na této akci se podílely i další partnerské organizace, a to: UJEP v Ústí n/L, Centrum výzkumu 

Řež, s. r. o., a Česká hlava, s. r. o. Celkově se na této akci podílelo cca 100 studentů Gymnázia v Kladně. 

Gaudeamus 30. 10.–2. 11. 2012 Brno, studenti prezentovali technické a zdravotnické exponáty. Den 

otevřených dveří 23. 11. 2012 Kladno, studenti a zaměstnanci prezentovali vědecké týmy fakulty zejména 

pro cca 250 středoškoláků.

Fakulta informačních technologií: 
Pro mimořádně nadané studenty připravila Fakulta informačních technologií výběrové předměty 

zaměřené na prohloubenou výuku programování. Dále fakulta organizuje specializované semináře, 

jejichž cílem je nabídnout studentům se zájmem o teoretickou informatiku a matematiku možnost 

dalšího výběrového vzdělávání, zejména v těchto oblastech: diskrétní matematika, výpočetní složitost, 

kombinatorika, teorie automatů, teorie grafů, teorie her, pokročilé algoritmy. Studenti se mají naučit 

osvojovat postupy a metody vědecké práce, získat přehled o situaci v současném informatickém vý-

zkumu a získat zkušenost s vlastní výzkumnou činností. Seminář má formu samostatné práce studentů 

a odborné diskuse (studium aktuálních vědeckých článků, referáty, analýza a ověřování nastudovaných 

výsledků, diskuse  a hledání řešení otevřených problémů).

Fakulta informačních technologií začala v roce 2012 připravovat prostředí pro organizaci programá-

torské soutěže pro středoškoláky a pro příští přijímací řízení plánuje prominutí přijímacích zkoušek 

úspěšným řešitelům této soutěže.

Masarykův ústav vyšších studií: 
Katedry MÚVS pracují s nadanými studenty formou individuálních studijních plánů. 

8.6 Ubytovací a stravovací služby na ČVUT

Tab. 8.2

Ubytování, stravování

Lůžková kapacita kolejí VŠ celková 8 368

Počet lůžek v pronajatých zařízeních 0

Počet podaných žádos   o ubytování k 31/12/2012 9 317

Počet kladně vyřízených žádos   o ubytování k 31/12/2012 9 317

Počet lůžkodnů v roce 2012 2 217 168

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2012 studentům 1 114 920

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2012 zaměstnancům vysoké školy 114 347

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2012 ostatním strávníkům 492 298
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8.7 Péče o zaměstnance

ČVUT jako největší zaměstnavatel na Praze 6 věnuje velkou péči o 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 zaměstnanci vyu-

žívat v menzách ČVUT nebo jiných zařízeních. Sociální fond je rovněž zdrojem 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 2012 vyčerpáno z tohoto fondu 13 390 tis. Kč.

Kromě těchto fi nančních benefi tů mohou zaměstnanci využít zvýhodněných cen pobytů v několika 

rekreačně-výukových střediscích ČVUT. Od roku 2010 rovněž v rámci ČVUT začala působit mateřská 

školka UMŠ Lvíčata s kapacitou 52 dětí, která usnadňuje mladým akademickým pracovníkům a pracov-

nicím rychlejší a snadnější návrat k univerzitní kariéře nebo umožňuje studentkám skloubit studium 

a péči o dítě. Od 1. září 2011 začala MŠ působit jako samostatný právní subjekt.

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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9 Infrastruktura

9.1 Knihovní fond na ČVUT

Tab. 9.1

Vysokoškolské knihovny

Počet

Přírůstek knihovního fondu za rok 6 969

Knihovní fond celkem 483 345

Počet odebíraných  tulů periodik: 389

- fyzicky 382

- elektronicky (odhad)* 7

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 informačních a komunikačních technologií (ICT) je jedním z klíčových strategických 

zdrojů naší školy. Kvalita ICT je zásadní pro sběr, analýzu a zpracování validních informací. V roce 2012 

se stalo Výpočetní a informační centrum ČVUT držitelem certifi kátu kvality ISO 9001:2009 Systém 

managementu kvality, ISO 20 000 Informační technologie – management služeb a ISO 27 000 Systémy 

managementu bezpečnosti. Dále jsou uvedeny změny, ke kterým v roce 2012 v ICT došlo.

Páteřní počítačová síť tvoří základní část komunikační infrastruktury školy. Síť je provozována a rozvíjena 

s důrazem na stálé zajištění spolehlivosti, bezpečnosti, dostatečné zajištění kapacity páteřních spojů 

a zajištění odpovídající výkonnosti aktivních síťových prvků. Opět byla dodržena vysoká dostupnost 

páteřních síťových služeb 99,9 %. V roce 2012 byl modernizován centrální síťový prvek v Dejvicích, 

čímž došlo k připojení jednotlivých objektů v dejvickém kampusu rychlostí 10 Gbit/s. Vzhledem 
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k požadavkům na propustnost a jednotnou správu bylo vybráno řešení od fi rmy Cisco Systems (kon-

krétně řada Nexus 7000). V souvislosti s výše uvedenou modernizací byla již vyšší rychlostí připojena 

některá vybraná pracoviště: Fakulta stavební, Fakulta strojní, Fakulta elektrotechnická, MÚVS a z uzlu 

na Karlově náměstí kolej Podolí. 

V rámci náhrady původně pronajímané infrastruktury byl vybudován nový optický spoj, který propojuje 

budovu Masarykovy koleje s Fakultou stavební. Tím se podařilo rozšířit vlastní optickou páteřní síť 

a hlavně odstranit jedno z jejích kritických míst. Stavba, respektive stavební přípravy probíhaly v průběhu 

celého roku a v prosinci se podařilo trasu osadit aktivními prvky a zprovoznit.

V síťové infrastruktuře byl a 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 realizaci telefonních hovorů. Návazné aplikace telefonie jsou ozna-

čovány za kritické z důvodu citlivosti na výpadky a zpoždění, a proto je jim věnována velká provozní 

pozornost. V rámci udržitelnosti infrastruktury se pokračovalo v postupném přechodu k protokolu 

IPv6 směrem ke koncovým uživatelům sítě. Ve spolupráci se správci univerzitních lokalit je snaha 

o postupné rozšiřování 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 

síťové konektivity CESNET. 

Ukázka provozních statistik datových toků sítě je uvedena na obrázcích 9.1 a 9.2.

Obr. 9.1  Největší zdroje dat z ČVUT

 



INFRASTRUKTURA | 83

9

Obr. 9.2 Největší příjemci dat mimo síť ČVUT

Problematika licencí byla zabezpečena ve dvou hlavních úrovních. 

Zajištění licencí pro provoz školy, tj. zejména v oblasti použití souboru programů Microsoft  a antivirů. 

Byla obnovena Campusová multilicence Microsoft  pro ČVUT, která pokrývá provozní počítače školy 

a počítače počítačových učeben a studoven.

V oblasti výukových licencí se podařilo zajistit pokrytí licencemi ANSYS, MATLAB, LabVIEW, GIS, 

Mathematica a COREL. Pro nákup produktů Adobe je využívána rámcová smlouva EUNIS. Většina 

uzavřených multilicenčních smluv pokrývá i studentské licence.

Výpočetní a informační centrum podporuje platformu Moodle pro další výukové možnosti. V oblasti 

e-learningu se zvýšil jak počet kurzů (bylo realizováno 308 e-learningových kurzů), tak počet nových 

uživatelů celkem o 2 755.

V oblasti identifi kační byla dokončena automatizace správy identit (Identity management), na kterou 

byla napojena řada modulů informačního systému:

 SGS     – Studentská grantová soutěž 

 SSU     – Soustředěná správa uživatelů 

 KOS    – Systém pro administraci studia 

 BOOK     – Podpora vydávání výukových publikací 

 CARD     – Systém pro správu univerzitních průkazů 

 MOODLE – Systém pro elektronické vzdělávání

V rámci autentizační technologie Shibboleth pokračovalo zpřístupňování dalších aplikací pro uživa-

tele z ČVUT. S primárním využitím certifi kátů 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 s účastí více fakult, které zajišťuje federace cvutID. Byly splněny 

technické podmínky pro připojení do nadnárodní federace eduGAIN a ČVUT se stalo členem.
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Součástí infrastruktury školy je tradičně i provoz superpočítačových systémů SGI ALTIX 3 700, 4 700 

a Altix XE 340. Stabilní uživatelsky příznivé prostředí pro náročné numerické výpočty je oporou pro 

řešení studentských i vědeckých prací na celé škole. Nadále pokračovala spolupráce v této oblasti 

s Univerzitou Karlovou a Vysokou školou chemicko-technologickou. 

Významným úkolem s celoškolským dosahem je v rámci provozu a rozvoje informačních systémů 

školy Koordinace a integrace činností pro IS, která je realizována již s podporou systému procesního 

modelování. V  případě ČVUT se jedná o procesní portál QPR, který licenčně plně pokrývá potřeby uni-

verzity. Vlastní služby informačního systému prostupují horizontálně prakticky všemi činnostmi školy. 

Pro oblast studia je hlavní částí Studijní systém KOS s mnoha návaznými moduly. Všechny hlavní agendy 

v KOS (zatím mimo státní závěrečné zkoušky a tvorby rozvrhů) byly převedeny do referentského iKOSu 

ve vyšší verzi formsů Oracle 11. V roce 2012 byly nově přepracovány vybrané části agendy, především 

Uznávání předmětů, Prospěchová stipendia, Poplatky za delší a další studium.

V oblasti vědy je využívána komponenta VVVS, která zahrnuje agendu publikací a grantů s převodem 

výsledků do celostátní databáze RIV. 

Pilířem administrativní části informačního systému je oblast ekonomicko-správní s Finančním infor-

mačním systémem (FIS), personálním systémem (EGJE) a jejich manažerskou nadstavbou Portálem 

ekonomických služeb (PES).

V roce 2012 byla zprovozněna řada aktivit spojených s platebními funkcemi v bezhotovostní oblasti. 

Do této skupiny patří aplikace Transakční zúčtovací systém (TZS), Koncentrátor plateb (KOPLA) 

a předplatný systém ABONENT. Pro všechny další poskytovatele placených služeb je vytvořeno unifi -

kované rozhraní založené na XML technologii s dostatečně robustní bezpečnostní vrstvou. Nezbytným 

předpokladem tohoto řešení bylo dokončení technologického přechodu v oblasti čipových karet:

a)  Změna z Mifare Standard na Mifare Desfi re EV1 a zprovoznění bezpečného úložiště klíčů 

v architektuře HSM-SAM.

b) Zavedení kontaktního čipu na ID kartách pro potřeby realizace podpory PKI v IS.

V závislosti na těchto úpravách došlo k pilotnímu zprovoznění vybraných procesů v prostředí elektro-

nického oběhu dokumentů. Zpřístupnění těchto funkcionalit je pomocí PES, kde jsou dostupné nové 

moduly včetně integrace do primárních systémů IS (FIS, EGJE).

Informační zajištění podpory studia a vědecké a výzkumné činnosti univerzity je hlavním posláním 

Ústřední knihovny ČVUT (ÚK). ÚK buduje a zpřístupňuje specializované fondy tištěných a elektro-

nických dokumentů ze studijních a vědních disciplín pěstovaných na ČVUT. V roce 2012 pokračovalo 

zpřístupňování zásadních multioborových a oborových informačních zdrojů, které pokrývaly ve vysoké 

kvalitě všechny obory rozvíjené na ČVUT. Byla to digitální knihovna Science Direct vydavatelství Else-

vier, která zpřístupňuje plnotextovou kolekci elektronických časopisů na platformě Freedom Collection. 

Dalším zdrojem byla velká kolekce časopisů a knih SpringerLink vydavatele BertelsmannSpringer, jejíž 

součástí je Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Mathematics, Springer eBook Collec-

tion in Computer Science a kolekce časopisů Kluwer. Uživatelé z ČVUT měli dále možnost využívat 

také digitální knihovnu Wiley Online Library 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 

2012 přístup k produktům Web of Knowledge (Web of Science a Journal of Citation Reports) vydavatele 

Th omson Reuters a k multioborové citační databázi Scopus vydavatele Elsevier. 
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Pro technické obory zajišťovala ÚK přístup k prestižní elektronické knihovně IEEE/IET Electronic 

Library (IEEE Xplore) a k digitální knihovně Th e ACM Digital Library. V rámci celé školy nebo pro 

jednotlivé fakulty byly zajišťovány: MathSciNet (digitální knihovna Mathematical Reviews), Scientifi c 

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 Th eses), 

INIS (kolekce časopisů z oblasti jaderné fyziky), Physical Review Online, Optical Lettters. Pokračoval 

přístup ke kolekci COS Research Support Suite, která je zaměřena na mezinárodní vědeckou spolupráci.

Fond trvale zakoupených elektronických knih, využívaný v rámci celé univerzity, v roce 2012 obsaho-

val 835 titulů. Dále byl pro rok 2012 zakoupen licenční přístup ke kolekci elektronických knih ebrary 

Academic Complete a ke kolekci elektronických knih Knovel.

Jako dobrým strategickým záměrem se ukázala orientace ÚK na poskytování elektronických služeb. 

Vedle standardních služeb spojených s knihovním fondem (zejména rezervace dokumentů a prolongace 

výpůjček) a elektronického dodávání dokumentů byly rozvíjeny referenční e-služby, dále služby, které 

se týkají efektivního využívání elektronických informačních zdrojů a služby vztahující se k podpoře 

vědy a výzkumu a k podpoře informačního vzdělávaní.  

V roce 2012 ÚK zorganizovala 79 vzdělávacích akcí – semináře, školení, účast ve výuce, kurzy pro dokto-

randy, exkurze pro studenty prvních ročníků. I dalšími formami ÚK systematicky vytvářela podporu pro 

rozvíjení informační gramotnosti studentů. Na podporu výuky byla vyvinuta nová služba Doporučená 

literatura online. 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 online publikování 

a propagaci otevřeného přístupu k vědeckým výsledkům. 

Dále ÚK pokračovala v budování Digitální knihovny ČVUT jako institucionálního repozitáře pro 

ukládání závěrečných vysokoškolských prací na ČVUT a publikačních výsledků VaV v prostředí open 

soft ware DSpace. Projekt je společným řešením ÚK a VIC a v roce 2012 byl fi nančně podpořen v rámci 

IRP ČVUT. Metadata jsou automaticky přebírána z IS KOS, ukládána do struktury repozitáře a jsou 

přístupná na internetu. V roce 2012 se podařilo ukládat plné texty publikačních výstupů autorů ČVUT, 

které se mohou zveřejnit na základě politiky Open Access, která zajišťuje volný neomezený přístup 

k publikovaným recenzovaným výsledkům VaV v prostředí internetu.
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10 Celoživotní vzdělávání (CŽV) na ČVUT       

10.1 Počty kurzů CŽV 

Tab. 10.1

Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů)

Skupiny 
akreditovaných 
studijních 
programů

KKOV Kurzy orientované 
na výkon povolání

Kurzy zájmové U3V CELKEM

do 
15 hod

do 
100 hod

více do 
15 hod

do
100 hod

více

přírodní vědy a 
nauky

11-18  4   22  9 35

technické vědy a 
nauky

21-39 8 89   2  47 146

společenské vědy, 
nauky a služby

61,67,
71-73

8 41 17 6 10 82

ekonomie 62,65  3 1     4

vědy a nauky o 
kultuře a umění

81,82     9  5 14

CELKEM  8 104 42  50 6 71 281
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10.2 Počty účastníků v kurzech CŽV 

Tab. 10.2

Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků)

Skupiny 
akreditovaných 
studijních 
programů

KKOV Kurzy orientované 
na výkon povolání

Kurzy zájmové U3V CELKEM Z toho 
počet 
účastníků, 
kteří byli 
přijímaní 
do 
akredito-
vaných 
studijních 
programů 
podle § 60 
zákona 
o vyso-
kých 
školách

do 
15 hod

do 
100 
hod

více do 
15 hod

do 
100 
hod

více

přírodní vědy
a nauky

11-18  149   346  202 697 255

technické vědy 
a nauky

21-39 305 1 080   41  705 2 131 848

společenské 
vědy, nauky 
a služby

61,67,
71-73

59 530 93 37 204 923 104

pedagogika, 
učitelství 
a sociál. péče

74,75   113     113 113

vědy a nauky 
o kultuře a 
umění

81,82     134  252 386  

CELKEM  305 1 288 643  614 37 1 363 4 250 1 320

Ve srovnání s rokem 2011 došlo k v roce 2012 k nárůstu celkového počtu účastníků kurzů celoživotního 

vzdělávání o 32,76 %.
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11 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost

11.1 Naplňování Dlouhodobých záměrů MŠMT a ČVUT včetně jejich 
aktualizací na rok 2012, charakteris  ka uskutečňovaných tvůrčích 
činnos   na ČVUT

Základním předpokladem pro naplňování cílů DZ ČVUT (resp. DZ MŠMT) v oblasti VaV je podpora 

základního i aplikačního výzkumu v rámci univerzity. Jednotlivé fakulty ČVUT postupují tak, aby 

optimálně využily své možnosti a silné stránky. 

Snahou ČVUT je využití všech příležitostí k získání prostředků z rámcového programu EU či z pro-

středků ESF, spolupráce v rámci společných grantů s vědeckými institucemi (např. AV ČR) či dalšími 

fakultami a univerzitami v tuzemsku i v zahraničí. Nadále se pracuje na zlepšování elektronické podpory 

pro vzdělávací a výzkumnou činnost.

ČVUT rozvíjí vědeckou a výzkumnou činnost ve strategických směrech. V oblasti základního výzku-

mu 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 holografi e, 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 jiné).
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Dalšími prioritními oblastmi jsou otevřenost a efektivita. Klíčovými prvky otevřenosti jsou horizon-

tální prostupnost v rámci ČVUT a rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. Zvýšení 

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 založení Univerzitního centra energeticky efektivních 

budov (UCEEB), které bude plně dokončeno v průběhu následujících dvou let v Buštěhradě. 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 těchto činností, individuální přístup ke studentům a internacionalizace a mobilita 

ve vzdělávacím procesu. Organizace výuky je již od 3. ročníku bakalářského studia zaměřena na za-

pojování studentů do řešení konkrétní problematiky vědecko-výzkumných projektů a v přímé návaz-

nosti 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 (SGS).

Významná je podpora výzkumu doktorandů prostřednictvím SGS, která formou účelové podpory 

na specifi cký výzkum vytváří tvůrčí podmínky pro realizaci teoretického i experimentálního výzkumu. 

Tyto skutečnosti rovněž pozitivně ovlivňují 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 student-

ské 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 fi nanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace získané 
v roce 2012 celkem, specifi kace prostředků vynaložených 
při řešení grantů a projektů přímo školou (resp. prostředky vydané 
spoluřešitelům a dodavatelům)

Celkové účelové finanční prostředky na  výzkum, vývoj a  inovace získané v  roce 2012 činily 

1 206 067 904,39 Kč.

Z toho ČVUT vynaložilo při řešení grantů a projektů 1 029 579 435,83 Kč, spoluřešitelům a dodavatelům 

vydalo 176 488 468,56 Kč.
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11.5 Vědecké konference (spolu)pořádané školou v roce 2012

Tab. 11.1

Vědecké konference (spolu)pořádané vysokou školou (počty)

CELKOVÝ počet S počtem účastníků vyšším než 60  
(z CELKEM)

S mezinárodní účas  
(z CELKEM)

CELKEM 72 44 54

11.6 Podpora studentů doktorských studijních programů 
a pracovníků na post-doktorandských pozicích

Úsilí univerzity je směřováno k vytváření podmínek pro perspektivní mladé pedagogické a vědecké 

pracovníky pro zvyšování jejich kvalifi kace a získávání vědeckých a pedagogických hodností a zapo-

jování nejúspěšnějších z nich do zajišťování doktorského studijního programu v roli školitelů a v ně-

kterých 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. Univerzita se snaží zajistit mzdové prostředky a nastavit systém odměňování této kategorie 

pracovníků tak, aby se mohli plně věnovat vědecké, resp. pedagogické práci. V současné době je zapojení 

post-doktorandů do výzkumu spolufi nancováno z prostředků projektu OPVK a rovněž v rámci CRP.

Studenti doktorského studia jsou podporováni rovněž granty v rámci Studentské grantové soutěže 

fi nancované z prostředků určených na specifi cký výzkum a rovněž formou stipendií.

11.7 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 oboro-

vých rad oborů doktorského studia, v praktické rovině pak aktivní činností těchto odborníků jako 

přednášejících ve všech formách studia, vedoucích bakalářských a diplomových prací, resp. školitelů 

v doktorských studijních oborech.

11.8 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 smluv nebo smluv o spolu-

práci je způsob nakládání s dosaženými výsledky, ochrana duševního vlastnictví a podíl na výsledcích. 

V tomto směru je využíváno doporučených vzorových smluv ČVUT, konzultací patentového střediska 

ČVUT případně Inovacentra ČVUT.
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11.9 Počet smluv uzavřených se subjektem aplikační sféry 
na využi   výsledků výzkumu, vývoje a inovací v roce 2012

Celkový počet platných smluv v r. 2012:   1 286
Nově uzavřené smlouvy v roce 2012:           934

11.10 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)

Počty osob

Fakulta stavební (FSv) 223

Fakulta strojní (FS) 81

Fakulta elektrotechnická (FEL) 54

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) 102

Fakulta architektury (FA) 61

Fakulta dopravní (FD) 116

Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) 39

Fakulta informačních technologií (FIT) 30

Kloknerův ústav (KÚ) 0

Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 44

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT 
(ÚTEF)

0

CELKEM 750

Pozn.: ** = osoby, které se v daném roce podílely na výuce alespoň v jednom předmětu

11.11 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)

Počet studijních oborů

Fakulta stavební (FSv) 0

Fakulta strojní (FS) 1

Fakulta elektrotechnická (FEL) 0

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) 0
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Fakulta architektury (FA) 0

Fakulta dopravní (FD) 1

Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) 6

Fakulta informačních technologií (FIT) 0

Kloknerův ústav (KÚ) 0

Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 0

CELKEM 8

11.12 Přehled příjmů, které ČVUT získalo za odborné činnos   v roce 2012 
 

Příjmy v  s. Kč

Příjmy z prodeje licencí         93

Příjmy ze smluvních zakázek za uskutečnění tzv. smluvního (kontrahovaného) výzkumu 
a vývoje

136 772

Příjmy za placené kurzy prohlubující kvalifi kaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry 3 696

Výše celkových příjmů, které ČVUT obdrželo jako úhradu činnos   provedených v rámci 
odborných konzultací a poradenství nebo odborné činnos   pro subjekty aplikační sféry

86 766

Celkem                                                                                                                                                                      227 327

11.13 Počet spin-off /start-up podniků podpořených v roce 2012 

Tab. 11.4

Spin-off /start-up podniky podpořené vysokou školou v roce 2012 (počty)

Počet spin-off /start-up podniků

CELKEM 25

11.14 Strategie pro komercializaci

Úzká součinnost s průmyslem a s dalšími oblastmi veřejného života je jednou ze součástí plánu dlou-

hodobého rozvoje fakult. ČVUT vytváří podmínky a systematicky podporuje kromě aplikačních 

projektů s výstupem do praxe i projekty na základě kontraktů s aplikační a komerční sférou. Strategií 

pro komercializaci je i podpora šíření všestranné lepší informovanosti o výzkumných aktivitách a expe-

rimentálním vybavení využitelných i pro komerční účely. Je součástí Strategie ČVUT v oblasti vědecké, 

výzkumné, inovační a tvůrčí činnosti.

11.15 Působení ČVUT v regionu

ČVUT je školou s celostátní působností, na které studují nejen studenti ze všech regionů ČR, ale i stu-

denti ze zahraničí.
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V severočeském regionu působí detašovaná pracoviště dvou fakult ČVUT.

Detašované pracoviště FJFI v Děčíně vyvíjí od roku 1995 ve spolupráci a s podporou regionální samo-

správy významné aktivity a zajišťuje Bc. a Mgr. výuku v oboru soft warového inženýrství.

Výuka Bc. studia na detašovaném pracovišti FD v Děčíně byla inovována s podporou projektů OPVK 

se zaměřením na e-learningovou podporu a propagaci technického vysokoškolského studia. 

FBMI úspěšně pokračuje ve snaze o konsolidaci svého postavení jako jediné veřejné vysoké školy ve 

Středočeském kraji. Činnost FBMI v rámci města Kladna má významný dopad v oblasti znalostní 

i společenské.

Významnou spoluprací na regionální úrovni je realizace a působení podzemních výzkumných a vý-

ukových laboratoří UEF Josef v Mokrsku a realizace centra 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.

11.16 Přehled a struktura publikační činnos   ČVUT v roce 2012

V roce 2012 získala ČVUT v rámci hodnocení RVVI celkem 234 671 bodů. To představuje více než 7,1 % 

celkového výkonu v ČR a mezi vysokými školami. Tato hodnota odpovídá 12 % vědecko-výzkumného 

výkonu. Hodnocení se opírá o publikační výsledky vytvořené v letech 2007-2011. Na uvedeném výsledku 

se podílely všechny součásti ČVUT, největší část vznikla na FEL (29,3 %), FSv (22,7 %), FJFI (18,8 %) 

a FS (17 %). Meziročně došlo v roce 2012 k nárůstu počtu získaných bodů o 11 %.

V roce 2012 vzniklo na ČVUT 1 220 prestižních publikací registrovaných v databázi Web of Science, 

46 patentů a 882 výsledků typu prototyp, autorizovaný soft ware, užitný a průmyslový vzor. Publikace 

vzniklé na ČVUT měly více než 13 280 citací (dle Web of Science). ČVUT získalo za publikaci A 2D 

Quantum Walk Simulation of Two-Particle Dynamics od kolektivu autorů Aurél Gábris, Martin Šte-

faňák, Václav Potoček, Craig Hamilton, Igor Jex (Katedra fyziky FJFI ČVUT Praha) Cenu SIEMENS 

za nejlepší výsledek základního výzkumu. 
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12 Internacionalizace

12.1 Přímá mezinárodní spolupráce ČVUT 

Přehled dvoustranných smluv o spolupráci uzavřených v roce 2012 na úrovni ČVUT:

zahraniční škola město země

University of South Australia Adelaide Austrálie

Kyungpook Na  onal University Daegu Korejská republika

University Malaysia Perlis
(obnovená a rozšířená)

Kuala Lumpur Malajsie

Počet nových smluv o spolupráci je mírně nižší než v minulých letech, nicméně je třeba zdůraznit, že 

dalších zhruba třicet nových dohod (s platností na tři roky) o výměnách studentů, doktorandů, pedagogů 

a vědeckých pracovníků vstoupilo v platnost prostřednictvím nových projektů Erasmus Mundus. Jedná 

se o univerzity v latinskoamerických a středoasijských zemích, dále o vysoké školy v Indii, na Ukraji-

ně, Bělorusku a Moldávii. Mobility z výše uvedených zemí započaly již v září 2012 a kladně přispívají 

k rozšíření struktury zahraničních studentů.

Další tři krátkodobé dohody na dobu trvání projektu (většinou 3 roky) byly uzavřeny mezi ČVUT 

a Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Rio de Janeiro a Universidad Tecnológica 

de Panamá – vše v rámci Magalhaes network (SMILE), zaměřeného na kooperaci EU – Latinská 

Amerika.

12.2 Strategie ČVUT v oblas   mezinárodních vztahů, 
prioritní oblas  

Mezinárodní aktivity přispívaly k naplňování priorit  Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2011–2015 a jeho aktua-

lizace na rok 2012:
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• Nadále se rozšiřuje síť mezinárodních partnerů, s nimiž má ČVUT uzavřeny bilaterální smlouvy

o spolupráci. V současné době probíhá kooperace v oblasti výměn studentů s 81 vysokými školami 

z prvních pěti set nejlépe hodnocených světových univerzit podle QS World University Rankings 

2012. Pro spolupráci ve vědě a výzkumu jsou uzavřeny smlouvy s 33 univerzitami tohoto uznávaného 

hodnocení kvality vysokoškolských institucí.

• Zvýšil se počet zahraničních studentů, studujících na jednotlivých fakultách ČVUT, z 2 734 v roce 

2011 na 2 763 v roce 2012, což představuje meziroční nárůst o 1,1 % a 11,9 % z celkového počtu 

studentů na ČVUT. Ve skupině zahraničních studentů bylo v roce 2012 zastoupeno 101 zemí ze 

všech kontinentů.

• Příprava studijních programů vedoucích k získání společných diplomů patří k trvalým prioritám 

všech fakult. V roce 2012 se podařilo otevřít nový společný magisterský studijní program s TPU 

Tomsk (Rusko) v oboru „Production Systems Management“. K přípravě dalších podobných stu-

dijních programů jsou rovněž využívány projekty v rámci programu Erasmus Mundus, kde tato 

aktivita patří k podporovaným prioritám.

• ČVUT jako aktivní člen sdružení T.I.M.E. podepsalo v roce 2012 „International Doctorate Charter“, 

v jehož rámci bude probíhat příprava společných doktorských studijních programů především mezi 

členskými institucemi tohoto sdružení. Společné studijní programy jsou již dokončeny s TU Wien, 

École Centrale de Nantes a TPU Tomsk.

• V roce 2012 studovalo na ČVUT 149 samoplátců. Proběhly přípravné kroky k postupnému zvyšo-

vání počtu těchto studentů, především dokončení informačních a propagačních materiálů včetně 

nově koncipovaných webových stránek o možnostech a podmínkách studia na ČVUT. V roce 2012 

byla zorganizována pracovní cesta zástupců rektorátu a vybraných fakult do Indie s cílem propa-

govat studium na ČVUT a podniknout první kroky pro získávání indických studentů-samoplátců. 

Podobné zaměření má také účast zástupců ČVUT na třech největších pravidelných veletrzích pro 

mezinárodní vzdělávání – NAFSA v USA, QS Apple v Asii a EAIE v Evropě.

• Pozitivní přínos pro získávání zahraničních studentů-samoplátců má rovněž účast ČVUT v řadě 

projektů Erasmus Mundus zaměřených na podporu mobilit studentů z tzv. třetích zemí do členských 

států EU. ČVUT je aktivní v projektech s účastí latinskoamerických, středoasijských, indických, 

ukrajinských, běloruských a moldavských univerzit. Školné studentů a doktorandů je hrazeno 

z projektových zdrojů, což přispívá k příznivější fi nanční bilanci zapojených pracovišť. Neméně 

významný přínos těchto projektů spočívá v jeho „propagační“ dimenzi, protože vyvolává následný 

zájem dalších studentů ze zúčastněných zemí o studium na ČVUT.

• Nejvýznamnější součástí mezinárodní spolupráce je dlouhodobě výměna studentů s partnerskými 

vysokými školami v rámci programu LLP Erasmus a na základě bilaterálních smluv. Počet vyjíždě-

jících a přijíždějících studentů prostřednictvím těchto dvou aktivit představuje více než 85 % všech 

mobilit na ČVUT. Zájem o tyto výjezdy trvale roste, ale zvýšení jejich počtu je závislé na objemu 

disponibilních fi nančních prostředků. Patří-li internacionalizace k trvalým prioritám ČVUT, ne-

měly by prostředky na zahraniční mobility přidělované v rámci dílčích úkolů IRP klesat. Jiné zdroje 

fi nancování těchto výjezdů nelze v současných podmínkách očekávat.

• Také v roce 2012 proběhly dvě akce „Orientation Week“ pro přijíždějící zahraniční studenty, pořá-

dané členy International Student Club za organizační a fi nanční podpory oddělení zahraničních 

styků R ČVUT.
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• 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 pro přijíždějící zahraniční 

studenty s doprovodnými aktivitami.

Stejně jako v předchozích letech byly důležitými nástroji internacionalizace zejména:

• Zapojení ČVUT v Praze do mezinárodních vzdělávacích programů

ČVUT udržuje a zvyšuje svou zainteresovanou účast v mezinárodních vzdělávacích programech EU, 

ale i se zeměmi mimo EU. Konkrétní údaje jsou obsaženy v kapitole 12.3.

• Zapojení do univerzitních sítí a mezinárodních nevládních organizací

ČVUT má zástupce v univerzitních sítích a v mezinárodních nevládních organizacích, např. IAU - In-

ternational Association of Universities, EUA – European University Association, CESAER – Conference 

of European Schools for Advanced Engineering Education, SEFI – Societé Européenne pour la Forma-

tion des Ingenieurs, T.I.M.E – Top Industrial Managers for Europe, EAIE – European Association for 

International Education, síť ATHENS. V roce 2012 se významných setkání těchto institucí zúčastnili 

pověření zástupci školy. 

• Dostatečné možnosti studia v cizích jazycích na ČVUT

V současnosti nabízí ČVUT 30 programů akreditovaných v angličtině a dostatečný počet předmětů (více 

než 500) vyučovaných v angličtině (pro výměnné studenty). V rámci anglických studijních programů 

studovalo na ČVUT v roce 2012 celkem 149 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 prostřed-

nictvím Evropské kanceláře ČVUT, která v roce 2012, podobně jako v předchozích letech, pracovala 

velmi efektivně a spolehlivě. Zájem studentů, podle počtu vyslaných v rámci zmíněných evropských 

programů, se oproti předchozím letům mírně zvýšil. Vyjelo 528 studentů (v roce 2011 to bylo 516 

studentů) na dobu 1 982 měsíců (1 950 měsíců v roce 2011). V oblasti výměn v rámci dvoustranných 

dohod o spolupráci počet účastníků mobilit trvale roste. V roce 2012 se zahraničních pobytů zúčastnilo 

215 studentů oproti 188 studentům v roce 2011. 

Kromě těchto velmi intenzivních výměnných aktivit zajišťuje ČVUT individuální mobility v rámci 

dalších projektů (stipendia prostřednictvím AIA, Marie Curie Scholarship, nevládní dohody, národní 

stipendia přes instituce jako DAAD, NUFFIC, Svenska Institut, Fulbright Foundation, Norské fondy, 

tchajwanská vládní stipendia, fi remní 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. Hlavní překážkou vyššího počtu 

přednáškových a výzkumných pobytů zahraničních odborníků jsou fi nanční podmínky, za kterých 

nejsou ochotni na ČVUT nastoupit. Počet všech realizovaných přednáškových pobytů na ČVUT v roce 
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2012 obnáší řádově pouze desítky. Do nejbližší budoucnosti jsme připraveni zavedením a uplatněním 

možností tzv. blokové výuky tuto situaci postupně zlepšovat. Pozitivním směrem působí rovněž dílčí 

úkol IRP zaměřený na získávání zahraničních pedagogů pro jednotlivá pracoviště ČVUT, ze kterého 

bylo možné fi nancovat vybrané hostující profesory. Tento trend bude v roce 2013 ještě posílen.

• Jazyková vybavenost studentů ČVUT

Jazyková vybavenost studentů se za posledních deset let významně zlepšila. Dokládají to vysoké počty 

uchazečů při výběrových řízeních pro zahraniční studijní pobyty, nicméně u relativně vysokého počtu 

studentů není jejich znalost dostatečná k tomu, aby mohli lépe využívat nabídek 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 vy-

soko. ČVUT vypisuje řadu jazykových doplňkových kurzů a bude v tomto trendu i nadále pokračovat.

• Zabezpečení podmínek pro zahraniční studenty

Péče o zahraniční studenty ČVUT ve srovnání s podmínkami, které mají naši studenti ve většině part-

nerských zemí, byla nadstandardní i v roce 2012, jak dokazují odezvy našich i zahraničních studentů 

na sociálních sítích, v průzkumech a různých prezentacích. Rovněž komunikace mezi zahraničními 

studenty a akademickou obcí i administrativou ČVUT byla na velmi dobré úrovni. Byly zlepšeny pod-

mínky pro ubytování a stravování.

Významnou roli při zajišťování výměny studentů sehrává studentský International Student Club, který 

jednak ve spolupráci s odborem vnějších vztahů a zahraničními odděleními fakult, jednak z vlastní 

iniciativy, pořádá řadu nezbytných aktivit. Jeho role při organizaci „Orientation Week“ před začátkem 

každého semestru (přivítání každého ze zahraničních studentů při příjezdu, pomoc při ubytování, za-

řízení legitimací MHD, registraci, seznámení s okolím koleje, procházka Prahou, výlety a exkurze, tzv. 

Welcome Dinner apod.) je nezastupitelná. Vedle toho organizuje v rámci každého semestru sportovní 

aktivity, výlety, jazykové kurzy pro zahraniční i tuzemské studenty, každotýdenní prezentace jednotli-

vých 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 v rámci sítě ESN.   

Slabá místa v podmínkách pro zahraniční studenty se nacházejí hlavně v elementárních operacích, 

kterými musí každý zahraniční student projít: v administrativních úkonech s Cizineckou policií ČR, 

při vyřizování a prodlužování víz (termíny, fronty, způsob jednání, jazyková vybavenost služeben, 

atd.). V této oblasti se situace podstatně zhoršila v roce 2011 v souvislosti s podobou nového zákona 

o pobytu cizinců a zlepšení nenastalo ani v roce 2012. Proces získávání zahraničních studentů nesmí 

být těmito nepříjemnostmi ohrožen, protože internacionalizace studia je jednou z trvalých 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 dosud jsou rozhodujícími pro ČVUT programy Socrates/Erasmus (nyní Lifelong Learning 

Programme – LLP Erasmus) a LLP Leonardo da Vinci. V rámci těchto programů jsou každoročně 

organizovány mobility v objemu několika set studentů ročně – viz tab. 12.1.
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Pracoviště ČVUT byla v roce 2012 úspěšná v získávání projektů v programu Erasmus Mundus za-

měřených na podporu mobilit studentů z tzv. třetích zemí do členských států EU. ČVUT je zapojeno 

v projektech s účastí latinskoamerických, středoasijských, indických, ukrajinských, běloruských a mol-

davských univerzit. Přijíždějícím studentům všech stupňů je hrazeno školné z projektových prostředků. 

Potenciální přínos těchto projektů spočívá navíc v tom, že pomáhají propagovat studium na ČVUT 

v zúčastněných regionech a na zapojených partnerských školách.

V roce 2012 byly úspěšně uzavřeny tři projekty Erasmus Mundus External Cooperation Windows 

zaměřené na spolupráci s Brazílií. V rámci těchto projektů v letech 2009–2012 studovalo na ČVUT 

celkem 27 brazilských studentů a 12 studentů vyjelo do Brazílie vzhledem k tomu, že principem tohoto 

programu je podpora studia brazilských studentů v zemích EU.

Dalším programem, do něhož se postupně zapojují pracoviště ČVUT, je TEMPUS IV, zaměřený na spo-

lupráci se zeměmi bývalého Sovětského svazu, východní Evropy, Blízkého východu, severní Afriky 

a dalších. Výrazný nárůst přípravy nových projektů byl zaznamenán koncem roku 2012 v souvislosti 

s novou výzvou EU pro rok 2013. Jsou připravovány tři nové projekty s ČVUT jako koordinující uni-

verzitou a dalších 7–8 v roli partnerské instituce.

ČVUT je rovněž zapojeno pěti projekty v regionálním programu CEEPUS (Central European Exchange 

Program for University Studies). Finanční objemy a počty mobilit jsou uvedeny v tab. 12.1. 

Vedle fi nančních příspěvků MŠMT a EU poskytuje další příspěvek i ČVUT. S touto pomocí se počítá 

i v dalších letech a budoucí nabídka zahraničních pobytů je na této podpoře rovněž závislá.

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 ve dvoustranných dohodách o spolupráci s dalšími 

školami vyjelo 215 studentů do USA, Mexika, Kostariky, Argentiny, Brazílie, Peru, Ruska, Tchaj-wanu, 

Číny, Malajsie a Jižní Koreje a dalších 8 do zemí EU. V opačném směru přijelo 268 studentů z těchto 

zemí. Zde sehrává významnou pomoc MŠMT poskytováním fi nančních prostředků v rámci Instituci-

onálního rozvojového plánu (IRP) na tuto mobilitu.

Dlouholetou možnost výjezdů představuje program ATHENS. V jeho rámci se v každém semestru (bře-

zen a listopad) konají desítky týdenních intenzivních kurzů dle výběru partnerských univerzit, kterých 

se mohou zúčastnit studenti ze všech zemí. Kurzy jsou kreditovány v rozsahu 2–3 ECTS. Na jaře 2012 

organizovalo ČVUT 6 kurzů, na podzim 2012 dalších 6 kurzů (již spolu s VŠCHT). Finančně zajišťuje 

účast našich studentů ČVUT a jeho fakulty. V roce 2012 přijelo na kurzy organizované ČVUT celkem 

222 studentů a vycestovalo 136 studentů.
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Tab. 12.1 

Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů

Programy EU pro vzdělávání a přípravu 
na povolání 
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Počet projektů 1 0 0 2 0 10 1 0 5 0 3 1 23

Počet vyslaných 
studentů*

501 0 0 27 0 6 0 0 5 0 215 23 777

Počet přijatých 
studentů**

585 0 0 0 0 36 0 0 12 0 268 34 935

Počet vyslaných 
akademických 
pracovníků***

23 0 0 0 0 12 4 0 5 0 4 2 46

Počet přijatých 
akademických 
pracovníků****

26 0 0 0 0 11 10 0 7 0 8 0 52

Počet vyslaných 
ostatních pracovníků

1             

Počet přijatých 
ostatních pracovníků

6             

Dotace v  s. Kč

23
 3

58 0 0

75
0 0

6 
90

2

96
0 0

58
3 0

9 
15

0

1 
92

2

43
 6

25
Pozn.: * = Vyjíždějící studen   – studen  , kteří v roce 2012 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i   
studen  , jejichž pobyt začal v roce 2011. 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 2012, započítávají se i   studen  , jejichž pobyt 
začal v roce 2011. 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 2012 absolvovali zahraniční pobyt, 
započítávají se i   pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2011. 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 2012, započítávají se i   
pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2011. 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 

Tab. 12.2

Zapojení vysoké školy do mezinárodních programů výzkumu a vývoje

 7. rámcový program EK CELKEM

CELKEM Z toho Marie-Curie Ac  ons Ostatní

Počet projektů 56 2 82 138

Počet vyslaných studentů* 1 0 109 110

Počet přijatých studentů** 5 0 39 44

Počet vyslaných 
akademických a vědeckých 
pracovníků***

102 0 697 799

Počet přijatých akademic-
kých a vědeckých pracov-
níků****

1 0 185 186

Dotace v  s. Kč 81 600 5 851 411 433 493 033

Pozn.: * = Vyjíždějící studen   – studen  , kteří v roce 2012 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i   
studen  , jejichž pobyt začal v roce 2011. 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 2012, započítávají se i   studen  , jejichž pobyt 
začal v roce 2011. 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 2012 absolvovali zahraniční 
pobyt, započítávají se i   pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2011. 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 2012, započítávají se 
i   pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2011. 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*****

Země Počet vyslaných 
studentů*

Počet přijatých
 studentů**

Počet vyslaných 
akademických 
pracovníků***

Počet přijatých 
akademických 
pracovníků****

Afghánistán 0 3 0 0

Albánie 0 10 1 0

Alžírsko 0 1 0 0

Argen  na 1 3 7 4

Arménie 0 3 0 0
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Austrálie 4 5 17 0

Ázerbájdžán 0 1 0 0

Bahrajn 0 1 0 0

Bangladéš 0 5 0 0

Belgie 24 13 96 9

Bělorusko 0 67 0 0

Bolívie 0 6 0 0

Bosna a Hercegovina 0 7 4 0

Brazílie 12 8 12 0

Bulharsko 4 13 22 14

Čína 9 15 72 17

Dánsko 12 4 18 3

Egypt 1 4 6 9

Ekvádor 0 3 1 1

Estonsko 0 2 5 0

E  opie 0 1 0 0

Finsko 12 16 37 14

Francie 45 51 213 111

Ghana 0 1 1 0

Gruzie 0 4 0 0

Guatemala 0 1 0 0

Guinea 0 2 0 0

Hongkong 3 1 2 6

Chile 1 3 1 2

Chorvatsko 2 3 13 3

Indie 2 26 9 7

Indonésie 8 4 4 2

Irák 0 7 2 0

Írán 0 6 0 0

Irsko 9 2 16 0

Itálie 31 23 201 42

Izrael 2 2 11 0

Jamajka 0 0 1 0

Japonsko 7 0 26 5

Jemen 0 1 0 0

Jižní Afrika 1 0 3 0

Jordánsko 1 1 2 0

Kambodža 0 1 1 1

Kamerun 0 1 0 1

Kanada 8 5 22 10
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Kazachstán 0 202 1 3

Keňa 0 2 0 0

Kolumbie 0 4 1 0

Konžská republika 0 1 0 0

Korejská lidově 
demokra  cká republika

0 2 0 0

Korejská republika 13 18 12 0

Kostarika 4 6 0 0

Kuvajt 0 0 1 0

Kypr 0 6 3 0

Kyrgyzstán 0 5 0 1

Libanon 0 2 4 2

Libye 0 0 0 1

Lichtenštejnsko 1 0 1 1

Litva 3 5 7 0

Lotyšsko 2 0 2 0

Lucembursko 1 1 3 0

Maďarsko 11 4 75 41

Makedonie 0 2 4 0

Malajsie 2 1 6 0

Mali 0 1 0 0

Malta 0 0 5 2

Maroko 0 2 6 0

Mauritánie 0 1 0 0

Mexiko 10 17 6 2

Moldavsko 0 17 0 1

Monako 0 0 1 0

Mongolsko 0 18 0 0

Německo 61 45 386 173

Nepál 0 2 0 0

Niger 0 0 2 0

Nigérie 0 3 0 0

Nizozemsko 14 6 83 11

Norsko 4 2 11 1

Nový Zéland 2 0 13 0

Okupované pales  nské 
území

0 1 0 0

Pákistán 0 2 0 0

Panama 2 5 0 0

Paraguay 0 5 0 0



110 | INTERNACIONALIZACE 

Peru 2 5 0 0

Pobřeží slonoviny 0 1 0 0

Polsko 44 23 101 126

Portugalsko 22 26 48 9

Rakousko 32 2 145 96

Rumunsko 3 9 13 8

Rusko 31 467 55 78

Řecko 12 8 87 14

Salvador 0 1 0 0

Saúdská Arábie 0 1 1 0

Sierra Leone 0 1 0 0

Singapur 12 10 8 2

Slovensko 107 961 513 226

Slovinsko 4 5 31 51

Spojené arabské emiráty 0 0 4 0

Spojené království 31 21 183 51

Spojené státy americké 42 39 231 34

Srbsko 2 20 5 0

Súdán 0 1 0 0

Sýrie 0 4 0 0

Šalomounovy ostrovy     

Španělsko 43 86 135 21

Švédsko 13 15 55 23

Švýcarsko 28 1 133 19

Tádžikistán 0 3 0 0

Tanzánie 0 2 0 1

Thajsko 0 0 1 0

Tchaj-wan 11 6 21 0

Togo 0 0 0 1

Tunisko 0 0 2 0

Turecko 8 15 26 6

Ukrajina 2 156 8 8

Uzbekistán 0 21 0 0

Venezuela 0 3 0 0

Vietnam 12 118 10 5

Zambie 0 1 0 0

CELKEM 790 2 763 3 275 1 279

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.
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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.

Pozn.:  ***** = Výroční zpráva uvádí pouze země s mobilitou. 
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13 Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činnos   

Hodnocení kvality vzdělávání na fakultách a součástech se opírá o Statut ČVUT, o Dlouhodobý záměr 

a jeho periodické aktualizace a vychází ze základního poslání jak pedagogů univerzity, tak i manage-

mentů fakult, ústavů a vrcholového managementu ČVUT. 

Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání vycházelo v roce 2012 přímo z potřeb a podmínek jednotlivých 

fakult. Fakulty a ústavy nejčastěji využívaly studentské ankety, organizované diskuse se studenty a eva-

luace 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 loňském a předloňském roce sledovalo ČVUT své 

umístění v pořadnících světových univerzit podle přístupů THWUR (Times Higher World University 

Ranking), resp. THES (Times Higher Education Supplement) a webometrického hodnocení světových 

univerzit (viz kap. 13.5.).

13.1 Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání 

Základním nástrojem vnitřního hodnocení je celoškolská studentská anketa implementovaná a zpraco-

vávaná 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.

Dále jsou uvedeny ilustrativní přístupy k vnitřnímu hodnocení z fakult.

Fakulta strojní pořádá po skončení každého semestru elektronickou anketu, v níž studenti odpovídají 

na dotazy související především s pedagogickou činností. Přestože je anketa výrazně propagována, 

v určitých případech není statistický vzorek odpovědí dostatečný a závěry z něho plynoucí mohou být 

zavádějící. Mezi mnohými pedagogy také převládá k možným závěrům značná skepse.
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Pracovníci FS jsou si této slabiny vědomi a rozhodli se být mezi těmi, kteří se zúčastní tvorby pravidel, 

jež by umožnila odpovídajícím způsobem hodnotit činnosti institucí participujících na terciárním 

vzdělávání. Proto se pracovníci Ústavu strojírenské technologie FS ČVUT v Praze účastní pod vedením 

Odboru pro studium a studentské záležitosti R ČVUT řešení programu MŠMT Kvalita a věří, že se 

podaří vytvořit úspěšný model pro zjišťování účinnosti a kvality realizovaných činností.

Studenti FS ČVUT v Praze odevzdávají své kvalifi kační práce také v elektronické podobě, anotace 

a veškeré údaje o posudcích jsou uloženy ve speciální databázi FS. Žádná ze závěrečných prací není 

kontrolována programem k odhalování plagiátorství.

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 zdokumen-

tování tohoto procesu. 

Pravidelné vyhodnocování názorů studentů z Ankety hodnocení výuky vedením fakulty probíhá  

v této posloupnosti:

 1. Vedoucími kateder, formulování kontrolovatelných závěrů a opatření.

 2. Děkanem, resp. pedagogickými proděkany, formulování opatření.

 3. Projednání závěrů Pedagogickou komisí Akademického senátu fakulty.

 4. 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 jaderné a fyzikálně inženýrské proběhlo hodnocení výuky v zimním a letním semestru 

formou studentské ankety prostřednictvím anketního webového systému ČVUT. V této anketě studenti 

hodnotí podrobně ze svého pohledu úroveň výuky jednotlivých předmětů, odpovídají na otázky obec-

nějšího fakultního nebo propagačního charakteru nebo vkládají své další podněty. Anketa tak poskytuje 

přirozenou zpětnou vazbu napomáhající ke zkvalitňování pedagogického procesu.

Na základě pravidelného hodnocení obsahu studia a hodnocení výsledků je na Fakultě architektury 

sledována zejména efektivnost výuky, odstranění duplicit a snížení kontaktních hodin při zachování 

proporcionality jednotlivých skupin předmětů. 

Hodnocení stěžejního předmětu Základy ateliérového navrhování (první ročník Bc. studia) a Atelier 

I–VIII (vyšší ročníky Bc. studia, Mgr. studium) probíhá ve dvou nezávislých komisích sestavených z 50 % 

z losovaných pedagogů FA a z 50 % z odborníků z praxe. Výsledky jsou již třetím rokem prezentovány 

na webu fakulty. 

Fakulta architektury ke svému hodnocení přistupuje v širokém měřítku, které se projevuje vzhledem 

k jejímu specifi ckému zaměření výuky většinou i soutěžemi. Co se úrovně prací studentů týká, tak je 

srovnávání a hodnocení prováděno i formou několika nezávislých soutěží. Pro studenty Bc. studia je 

vypisována soutěž Druhá kůže, kde mezi sebou soutěží nejlepší návrhy ze 40 ateliérů, které výuku na FA 

zajišťují. Je sestavena nezávislá porota z odborníků z praxe, kteří projekty studentů posuzují.

Dalším hodnotícím kritériem je soutěž vyhlašovaná Českou komorou architektů „O nejlepší diplomní 

projekt“. Díky ní jsou porovnány úrovně mezi fakultami architektury z celé ČR, studenti FA se umísťují 

na předních místech. V oblasti urbanismu je takovouto hodnotící aktivitou  soutěž „O nejlepší urbani-

stický projekt“, která funguje na podobném srovnání studentských prací a která je rozšířena o školy ze 
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Slovenska. Organizátorem soutěže je FA ČVUT. Vždy je sestavena nezávislá porota odborníků z praxe. 

I v této soutěži se naši studenti umísťují na předních místech.  

Hodnocení výuky ze strany studentů je v současnosti směřováno na anketu ČVUT. Zájem o evaluaci 

předmětů ze strany studentů je spíše okrajová. Není to dáno nízkou propagací ankety, ale spíše nezvy-

kem pracovat s tímto nástrojem.

Studenti mají vlastní nezávislou soutěž „Olověný Dušan“, kam jsou zařazeny projekty ze všech ateliérů 

na FA. Soutěž je opakovaná vždy v  zimním a letním semestru každého roku. Má vždy nezávislou po-

rotu, jejímiž členy jsou přední architekti ČR a teoretici architektury, kteří neučí na FA. V roce 2012 se 

konal 18. a 19. ročník. Kategorie v této soutěži se zaměřují vždy na 5 nejlepších projektů a vyhlášení 

nejlepších tří ateliérů hodnoceného semestru.

Ve věci plagiátorství uplatňuje FA Etický kodex ČVUT. Plagiátorství je velmi sledováno formou kontroly 

pedagogy. Je ustavena disciplinární komise, která je připravena takovéto případy řešit. Zatím bylo třeba 

využít tyto prostředky pouze v jediném případě v roce 2011.

Na Fakultě dopravní probíhá hodnocení na úrovni grémia děkana za účasti vedoucích ústavů, a to 

nejméně 5x do roka. Na grémiích děkana jsou hodnoceny: 

 a)  Příprava výuky na semestr - provozní připravenost

  hodnotitelé: tajemník, proděkan, vedoucí ústavů

 b) Hodnocení průběhu semestru a zkoušek, studentská anketa

  hodnotitelé: studenti FD

 c)  Vyhodnocení státnic, soutěž o nejlepší diplomovou práci, cena prof. Ing. Dr. Jaroslava 

 Vlčka, DrSc.

  hodnotitel: mezifakultní komise

 d)  Každoročně – průběžné hodnocení doktorandů a Ph.D. studia 

  hodnotitelé: 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 probíhá pravidelně každý semestr studentská anketa, 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, výcho-

diska, pravidla a doporučení pro provádění hospitací na FBMI jako základního nástroje pro hodnocení 

činnosti VŠ v oblasti pedagogických činností a též pro řízení výukového procesu, byly prováděny hos-

pitace na jednotlivých studijních oborech FBMI.

Dalším nástrojem pro vyhodnocování kvality činností na fakultě jsou osobní plány aktivit a rozvoje 

každého pracovníka (probíhá pouze na některých katedrách). Každoročně pracovníci připravují na za-

čátku kalendářního roku tyto plány s tím, že v polovině roku jsou aktualizovány.

V rámci FBMI je namátkově využíváno volně dostupných systémů v ČR z hlediska odhalování plagiá-

torství u kvalifi kačních a dalších prací.
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Fakulta informačních technologií pořádá každý semestr pro všechny vyučované předměty standardní 

studentskou anketu platnou na celém ČVUT. Výsledky ankety jsou publikovány formou statického 

webu přístupného celé akademické obci.

Zpětná vazba: na úrovni vyučující, vedoucí kateder, grémium

Komunikace nad výsledky: v rámci pravidelných akci Zeptejte se děkana.

13.2 Vnější hodnocení kvality vzdělávání 

Hlavním zodpovědným orgánem vnějšího hodnocení univerzit v České republice je Akreditační ko-

mise 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 ústavů 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, fi rem 

(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.

13.3 Finanční kontrola v roce 2012  

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 fi nanční 

kontrole ve veřejné správě ve znění dalších předpisů, zejména prováděcí vyhlášky MF č. 416/2004 

Sb., v platném znění.

 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,
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• Směrnice kvestora č. 76/2006 o provádění řídící kontroly. V rámci zpráv z auditů VKS byly 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 i podle výsledků auditu VKS, provedeného 

v roce 2007 a podle ostatních auditů provedených v  letech 2008 až 2012.

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. Do struktury těchto pravomocí byl zařazen i ředitel nově vzniklého 

vysokoškolského ústavu UCEEB – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov.

c) VKS a systém fi nanční 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 na-

vazujících 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 

důsledné dodržování postupů dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., při provádění majetkových a fi nančních 

operací na ČVUT, a to ve všech fázích těchto operací. Tím by mělo docházet ke snižování nebo 

odstraňování rizika vzniku majetkové nebo fi nanční 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 inter-

ních auditů, zejména auditů systému nebo auditů shody. V roce 2012 to bylo především:

• v rámci auditu nastavení řídícího kontrolního systému realizace tří VaVpI projektů podporovaných 

ze SF EU.

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 ná-

kladová 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 průběžné 

a následné řídící kontroly na úrovni každé jednotlivé součástí ČVUT ve smyslu Příkazu rektora 

č. 2/2008,
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• 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 plánované interní audity v roce 2012 nezjistily zásadní nedostatky ve fi nančních, ma-

jetkových 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) Mimořádný audit na Správě účelových zařízení zjistil nedostatky při výběru dodavatelů některých 

prací a služeb, neúplné nastavení pravomocí a odpovědností některých vedoucích zaměstnanců 

a některé další nedostatky při přípravě a realizaci veřejných zakázek. Zjištění ukázala na nedostatky 

v aplikaci zákona o veřejných zakázkách v auditovaném sektoru zakázek, které nelze klasifi kovat 

jako nedostatky, které by zásadním způsobem nepříznivě ovlivnily činnost ČVUT nebo plnění jeho 

úkolů.

c) V roce 2012 nebylo na ČVUT upozorněno ani šetřeno či prokázáno žádné korupční jednání. 

13.4 Získané cer  fi káty kvality 

V roce 2012 se Výpočetní a informační centrum ČVUT stalo držitelem certifi kátu kvality ISO 9001:2009 

Systém managementu kvality. Současně získalo certifi káty ISO 20 000 Informační technologie – ma-

nagement služeb a ISO 27 000 Systémy managementu bezpečnosti. 

13.5 Benchmarking s obdobně zaměřenými vysokými školami v ČR, 
případně v zahraničí

Úspěchem ČVUT je skutečnost, že je mezi sledovanými 12 000 univerzitami ve světě řazena na přední 

místa. Jako úspěch je to považováno proto, že se ČVUT zařazuje mezi přední univerzity i přes to, že 

srovnatelné zahraniční vysoké školy disponují mnohonásobně vyššími rozpočty.

Každoroční přehled THES-QS World University Rankings je jedním z nejprestižnějších žebříčků ve svě-

tovém 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 hodnocení 

vysoké školy experty - akademiky a zaměstnavateli, podílu zahraničních profesorů a zahraničních stu-

dentů, podle počtu studentů na učitele a citovanosti vědeckých publikací v mezinárodní databázi Scopus 

za posledních pět let. Vedle hlavního žebříčku je zveřejňováno 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.
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Vývoj pořadí ČVUT v Praze v hodnocení THES-QS:

Technické vědy Přírodní vědy

2012 156. místo 276. místo

2011 155. místo 271. místo

2010 121. místo 246. místo

2009 171. místo 267. místo

2008 228. místo –

2007 359. místo 460. místo

Pro ČVUT je vzorem vyspělé výzkumné univerzity ETH v Curychu. Tato univerzita je podle výše uve-

deného žebříčku hodnocena jako první v Evropě. ČVUT má ve své vědecké radě rovněž pracovníka 

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 úspě-

chu je i fi nanční podpora státu a průmyslu. Rozpočet ETH je téměř sedmkrát vyšší než je tomu u ČVUT. 

V rámci „ benchmarkingu“ sleduje ČVUT rovněž technické univerzity ve Vídni, Cáchách, Delft u 

a  Kodani.

ČVUT sleduje rovněž  svoje hodnocení podle tzv. webometrických ukazatelů, které vycházejí z před-

pokladu, že web se stal hlavním zdrojem informací o vzdělávací a vědecké činnosti vysokých škol. 

Hodnocení je založeno na ukazatelích, charakterizujících příslušnou univerzitu podle informací uve-

dených na jejím webu (např. přehlednost, dostupnost informací, počet rich fi les, apod.). Webometrické 

hodnocení univerzit – Ranking Web of Universities - vytváří Cybermetrics Lab, která je výzkumnou 

skupinou Consejo Superior de Investigaciones Científi cas (CSIC), Španělsko. V současnosti je do webo-

metrického hodnocení zařazeno 19 400 světových univerzit, z toho více než 5 100 evropských. 

Podle aktuálních výsledků za rok 2012 zaujímá ČVUT v Ranking Web of Universities 237. místo ve světo-

vém hodnocení, 80. místo v evropském hodnocení a 3. místo mezi českými univerzitami (po Univerzitě 

Karlově a Masarykově univerzitě Brno).

ČVUT se rovněž zapojilo do tzv. GRUP Survey (Global Research University Profi le Survey), které 

vytváří Center for World–Class Universities při Shanghai Jiao Tong University. V rámci GRUP Survey 

se soustřeďují informace a data více než 1 200 výzkumných univerzit ve světě. Do tohoto programu 

jsou kromě ČVUT zapojené ještě UK Praha, MU Brno a UP Olomouc. Ve zveřejněném pořadí prv-

ních 500 univerzit je zařazena pouze UK Praha, a to ve skupině univerzit na 201.–300. místě v oblasti 

matematiky a fyziky.

Od roku 2011 se ČVUT zúčastňuje i hodnocení v rámci tzv. UI GreenMetric World University Ranking, 

které pořádá Universitas Indonesia, Jakarta. Toto hodnocení se zaměřuje na vztah univerzity k životnímu 

prostředí, posuzuje např. prostředky vynaložené na výzkumné projekty v oblasti ŽP a počty publikací 

v této problematice, využívání alternativních zdrojů energie, strategie univerzity v oblasti odpadové-

ho hospodářství, ochrany a využívání vody, zeleně apod. V roce 2012 bylo do hodnocení zapojeno 

215 univerzit ze 46 zemí a ČVUT se ve skupině výzkumných univerzit umístilo na 104. místě.

ČVUT rovněž připravuje svoji aktivní účast v chystaném hodnocení U-Multirank, které vychází z Ber-

línských principů pro univerzitní vzdělávání a je výsledkem rozsáhlého výzkumu systémů a způsobů 

hodnocení vzdělávací a výzkumné činnosti vysokých škol v rámci Evropské unie. Hodnocení v rámci 

U-Multirank by mělo být zahájeno v průběhu roku 2013.
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13.6 Vlastní hodnocení vzdělávací činnos   mimo sídlo vysoké školy 
(konzultační střediska, centra distančního vzdělávání atd.)

Hodnocení výuky na detašovaném pracovišti v Děčíně (Fakulta dopravní, Fakulta jaderná a fyzikálně 

inženýrská) probíhá v součinnosti s fakultami, odkud jsou tato pracoviště řízena a personálně zajišťována.

 

 



 Národní a mezinárodní 
excelence vysoké školy

14
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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 Air-
Condi  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

College Interna  onal Pour de la Recherche en Produc  que 
(CIRP)

Francie Člen

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

Francie Člen

Conseil Interna  onal des Grands Réseaux Électriques 
(CIGRE)

Francie Člen

COST IFER TU0904 Integrated Fire Engineering and 
Response

Belgie Člen, předseda

Eastern European Research Reactor Ini  a  ce (EERRI) Polsko (sídlo je 
putovní)

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
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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

Europen Rail Research Network of Excellence Německo Člen

European steel fabricators convec  on (ECCS) Belgie Člen

European University Public Rela  ons and Informa  on 
Offi  cers (EUPRIO)

Belgie Člen

Federa  on of European HVAC Associa  ons (REHVA) Belgie 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

Interna  onal Associa  on with Scien  fi c 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

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 Tribology Council (ITC) Anglie Člen s hlasem 
rozhodujícím

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

ITS-EduNet Mezinárodní Člen

Joint Commitee on Structural Safety Dánsko Člen  

Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche 
(LIBER)

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

Spojené království 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

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

Texas Ins  tute of Science (TxIS) USA Člen

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

Belgie Člen

The Interna  onal Associa  on for the Proper  es of Water 
and Steam (IA-PWS)

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

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

Spojené království Člen

The Interna  onal Federa  on of Automo  ve Engineering 
Socie  es (FISI-TA)

UK Člen

The Interna  onal Solar Energy Society (ISES) Německo Člen

Top Industrial Managers for Europe (T.I.M.E. Associa  on) Belgie Člen

Wissenscha  lich-Technische Arbeitsgemeinscha   für 
Bauwerkserhaltung und Denkmalpfl ege E.V. (WTA Inter-
na  onal)

Německo Člen

World Associa  on for Innova  ve Technologies (WAIT) Chorvatsko Člen s hlasem 
rozhodujícím

World Nuclear University Spojené království Člen

14.2 Členství ČVUT v profesních asociacích, organizacích a sdruženích

Organizace Stát Status

Arbeitskreis für Hausforschung e. V. Německo Člen

Asociace českých a slovenských zinkoven ČR Člen

Asociace inovačního podnikání (AIP) ČR Člen

Asociace ins  tucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. (AIVD) ČR Člen

Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ) ČR Jednatel výkonnéh
o výboru
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Asociace pro tepelné zpracování kovů (ATZK) 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 
(AE-CEF)

ČR President AECEF, 
Secretary General

CACE - Česká asociace konzultačních inženýrů ČR 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 Re-
sponse

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

Česká asociace telekomunikací ČR Přidružený člen

Česká asociace univerzitního sportu ČR Člen

Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) ČR Člen  

Česká Manažerská Asociace (ČMA) ČR Člen

Česká marke  ngová společnost ČR Člen

Česká národní technologická pla  orma Strojírenství ČR Člen

Česká nukleární společnost 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 společnost pro výzkum zpracování plechů ČR Člen s hlasem 
rozhodujícím

Česká technologická pla  orma Letectví a kosmonau  ka ČR Člen

Česká tribologická společnost ČR Člen s hlasem 
rozhodujícím

Česká vodíková technologická pla  orma a.s. HYTEP ČR Člen

Českomoravská elektrotechnická asociace ČR Člen

Československá asociace zinkoven ČR Člen

Český přehradní výbor ČR Člen

Český svaz zaměstnavatelů v elektrotechnice ČR Člen
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Český svaz zaměstnavatelů v energe  ce (ČSZE) ČR Člen

Eastern European Research Reactor Ini  a  ce (EERRI) Polsko
(sídlo je putovní) 

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 steel fabricators convec  on (ECCS) Belgie Člen

European University Public Rela  ons and Informa  on 
Offi  cers (EUPRIO)

Belgie Člen

Evropská Organizace pro Univerzitní Informační Systémy 
(EUNIS)

ČR Člen výkonného 
výboru

ICT Unie ČR Čestný člen

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

Švédsko Člen

Informa  cs Europe Švýcarsko Člen

Interna  onal Associa  on for Bridge and Structural Engi-
neers (IABSE)

ČR Člen

Interna  onal Atomic Energy Agency - Underground Re-
search 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

ITS-EduNet Mezinárodní Člen

Jednota českých matema  ků a fyziků (JČMF) ČR Člen

Klub personalistů ČR Člen
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Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche 
(LIBER)

Nizozemsko Člen

Moravskoslezský automobilový klastr (MAK) ČR Člen

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

ČR Člen

Oxford Teacher´s Club (při Oxford University Press Pu-
blishing)

Spojené království Člen

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

Francie Člen

Sdružení automobilového průmyslu ČR (SAP) ČR Člen

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK) ČR Člen

School of Underground Waste Storage and Disposal (ITC 
School)

Švýcarsko Člen 

Smart Card Alliance (SCA) USA Člen

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (SFDP) ČR Předseda

Společnost pro obráběcí stroje (SpOS) ČR Člen

Svaz anglistů a germanistů ČR ČR Člen

Svaz českého leteckého průmyslu (SČLP) ČR Člen

Svaz elektrotechnického průmyslu ČR Člen

Svaz průmyslu a dopravy ČR ČR Člen

Svaz strojírenské techniky (SST) ČR Člen

Technologická pla  orma Strojírenská výrobní technika ČR Člen

Technologická pla  orma Vozidla pro udržitelnou mobilitu ČR Člen

Texas Ins  tute of Science (TxIS) USA Člen

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

Belgie Člen

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

Irsko Člen

The Interna  onal Commi  ee for Documenta  on of Cul-
tural Heritage (CIPA)

Mezinárodní Člen

Top Industrial Managers for Europe (T.I.M.E. Associa  on) Belgie Člen

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

ČR Člen  

World Nuclear University Spojené království Člen

14.3 Národní a mezinárodní ocenění ČVUT v roce 2012

• Medaile za zásluhy I. stupně: rektorovi ČVUT prof. Ing. Václavu Havlíčkovi, CSc., udělil prezident 

republiky za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.

• Česká hlava - cena GAUDEAMUS: Ing. Lenka Tománková (FJFI – Katedra dozimetrie a ionizují-

cího záření) za práci „Pierre Auger Fluorescence Detector – Analysis of Relative Calibration Data“.
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• Cena Siemens 2012: Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu –  publikace A 2D Quantum 

Walk Simulation of Two-Particle Dynamics – kolektiv autorů Dr. Aurél Gábris, Ing. Martin Štefaňák, 

Ph.D., Ing. Václav Potoček, Dr. Craig Hamilton, prof. Ing. Igor Jex, DrSc. (Katedra fyziky FJFI 

ČVUT v Praze).

• Cena Siemens 2012: Nejlepší diplomová práce II. stupeň – Ing. Michal Jex, vedoucí prof. RNDr. 

Pavel Exner, DrSc. (Katedra fyziky FJFI ČVUT v Praze).

• ÚTEF ČVUT - přijetí za člena Vědecké rady Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně (SUJV 

Dubna).

14.4 Hodnocení vysoké školy nebo její součás   provedené týmem 
mezinárodních expertů (mezinárodní akreditace)

V roce 2012 neproběhla na ČVUT žádná mezinárodní akreditace.
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Jednou z významných možností, jak lze podporovat rozvoj univerzity, je zapojení do Centralizovaných 

rozvojových projektů MŠMT (CRP), do Institucionálního rozvojového plánu (IRP) a do projektů Fondu 

rozvoje vysokých škol (FRVŠ). Vedení ČVUT věnuje každoročně velkou pozornost přípravě projektů 

pro tyto formy podpory rozvoje. 

Přehledy o zapojení ČVUT do těchto aktivit v roce 2012 jsou uvedeny v kapitolách 15.1, 15.2 a 15.3. 

15.1 Zapojení ČVUT do Centralizovaných rozvojových projektů MŠMT

Tab. 15.1

Zapojení ČVUT do Centralizovaných rozvojových projektů MŠMT v roce 2012 

Počet přijatých 
projektů*

Poskytnuté fi nanční prostředky v  s. Kč**

Kapitálové Běžné

Program na podporu vzájemné 
spolupráce vysokých škol 

5 6 225 2 472

Program na podporu vzájemné 
spolupráce tuzemských 
a zahraničních vysokých škol

1 0 100

Program na podporu otevřenos   
vysokých škol

3 428 2 787

Program pro vyrovnávání příležitos   
pro vysoké školy se sídlem na území 
hlavního města Prahy

11 5 256 12 008

CELKEM 20 11 909 17 367

Pozn.: * V kolonce „Počet přijatých projektů“ jsou uvedeny všechny projekty, ve kterých je vysoká škola 
zapojena (tj. nejen které koordinovala)

Pozn.: ** = Ve sloupci „Poskytnuté fi nanční prostředky v  s. Kč“ jsou uvedeny fi nanční prostředky poskytnuté 
přímo vysoké škole 
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15.2 Zapojení ČVUT do Ins  tucionálního rozvojového plánu 

Tab. 15.2

Ins  tucionální rozvojový plán vysoké školy v roce 2012 

Stanovené cíle IRP Poskytnuté fi nanční 
prostředky v  s. Kč

Naplňování stanovených 
cílů/indikátorů v %

Kapitálové Běžné Výchozí stav Cílový stav

Procesní řízení školy 0 2 000 0 100

Rozvoj procesního řízení fakult 0 800 0 225

Vícevrstvý model organizační struktury v IS 
ČVUT

0 400 0 100

Elektronické zadávání VZ 2 200 750 0 100

Procesní řízení v přípravě projektů 0 800 0 100

Správa přístupů, kompetencí a odpovědnos   - 
napojení systémů a řízení rolí

0 3 800 0 100

Vyřešení ochrany osobních údajů 
u zveřejňovaných kontaktních údajů

0 300 0 100

Jednotný model pro proces kalkulace režijních 
nákladů na bázi Full Cost

0 2 600 0 100

Procesní řízení informačních toků fakult 
(FD ČVUT)

0 200 0 100

Jednotná pla  orma pro podporu výuky 
a horizontální prostupnost studia 

0 3 100 0 57

Jednotná rozhraní pro sdílení fakultních dat 
(we-bapi)

0 520 0 100

Zvýšení atrak  vity studia na technických 
a přírodovědných školách

0 1 585 0 112

Nová strategie PR na FIT a na fakultách ČVUT 0 150 0 100

Absolven   a praxe 0 1 200 0 100

Průmyslový design - zvýšení pres  že studia 
designu na ČVUT 

0 800 0 100

Rozšiřování spolupráce fakult a součás   ČVUT 
s praxí

0 550 0 100

Modul fakultního informačního systému pro 
spolupráci studentů s průmyslem

0 300 0 100

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

5 640 760 0 125

Rozvoj metod nedestruk  vních zkoušek (NDT) 
materiálů a konstrukcí na ČVUT v Praze

610 0 0 100

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

2 667 3 453 0 102

Moderní technologie napájení serveroven 1 550 200 0 100
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Modernizace pracoviště povrchových úprav 
Laboratoře Kontroly PÚ na ČVUT

627 0 0 100

Modernizace a zefek  vnění robo  ckého 
pracoviště mezifakultní Laboratoře výuky 
svářečských technologií ČVUT

230 70 0 100

Posílení přístrojového vybavení laboratoře 
mul  mediální techniky

360 40 0 100

Rozvoj přístrojového vybavení laboratoře 
rádiových vysílačů a přijímačů pro vysílání, 
příjem a měření v přenosovém systému 
digitální televize 2. generace

320 30 0 100

Inovace a rozšíření laboratoří řídicí techniky 960 340 0 100

Společné laboratoře radiových a op  ckých 
komunikací a harmonizace jejich využi  

1 100 1 000 0 100

Rozvoj experimentálních pracovišť a laboratoří 
FJFI

4 242 0 0 100

Detektory pro Laboratoře řízení a modelování 
dopravy

400 130 0 100

Monitorování pohledu lidského operátora - 
Eyetracking

560 0 0 100

Počítačová laboratoř pro animace a vizualizace 220 780 0 100

Zřízení laboratoře CRM 0 857 0 100

Posílení dostupnos   a spolehlivos   sítových 
služeb

3 240 150 0 100

Zajištění SW podpory výuky předmětů 
v oblas   modelování a simulace a tvorby 
kvalifi kačních prací studentů na ČVUT FBMI

2 900 506 0 100

Posílení přístrojového vybavení fakult 
a součás  

200 100 0 100

Rozvoj Centrální detektorové a analy  cké 
laboratoře ČVUT

351 82 0 100

Modernizace připojení Masarykovy koleje 1 500 500 0 100

Rozvoj celoškolských mul  licencí 0 1 289 0 100

Podpora sdílení prostor a společných 
laboratoří

490 585 0 100

Podpora rozvoje laboratoře vozidlových 
simulátorů

0 150 0 100

Efek  vní správa budov - Facility Management 800 1 950 0 100

Mobilita studentů 0 8 700 0 131

Rozšíření studijního programu Master in 
Automo  ve Engineering

0 219 0 100

Rozvoj mezinárodní spolupráce 0 2 250 0 100

Účast zahraničních pedagogů ve výuce na FA 
ČVUT v Praze

0 700 0 100
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Rozvoj mezinárodní spolupráce v rámci 
členství ČVUT v sí   excelence technických 
univerzit EU PEGASUS Network

0 200 0 100

Propagace studia na ČVUT v zahraničí 0 350 0 100

Vzdělávací kurzy a summer camp pro 
zahraniční studenty na ČVUT

0 300 0 100

Zvýšení počtu strategických partnerů 
v mezinárodním vzdělávacím prostoru

0 200 0 100

Podpora mobility zahraničních akademických 
pracovníků

0 150 0 100

Rozvoj mezinárodní spolupráce fakult (FIT) 0 466 0 100

Příprava výukových Open Access  modulů  pro 
studenty a učitele ČVUT

0 500 0 100

Budování Digitální knihovny ČVUT - 
ins  tucionálního repozitáře

0 800 0 100

Kvalifi kační a disertační práce na webu - 
prostor sdílení znalos  

0 900 0 100

Otevřená fakulta 0 750 0 170

So  ware pro e-learning 0 70 0 100

CELKEM 31 167 49 382   

Z údajů vyplývá, že cíl IRP pro rok 2012 byl v jednotlivých pilířích a dílčích úkolech splněn, v někte-

rých aktivitách bylo dosaženo výsledků nad rámec institucionální podpory. Míra aktivit a pozitiva 

výsledků „nad stanovený plán“ byla vyjádřena relativizovanou hodnotou nazvanou „bonus“. Hodnota 

bonusu je uvedena u příslušných úkolů v Hodnocení IRP 2012. Naplnění plánu IRP 2012 se posuzovalo 

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 pro přípravu IRP 

2014 nutné aktualizovat SWOT analýzu ČVUT a reagovat v plánu na rok 2014 na měnící se legislativní 

i konkurenční podmínky.
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15.3 Zapojení ČVUT do Fondu rozvoje vysokých škol

Tab. 15.3

Zapojení ČVUT do Fondu rozvoje vysokých škol  v roce 2012

Tema  cký okruh Poskytnuté fi nanční prostředky v  s. Kč

Počet přijatých 
projektů

Kapitálové Běžné CELKEM

A 16 27 178 0 27 178

B 0 0 0 0

C 0 0 0 0

E 1 0 108 108

F 68 0 12 906 12 906

G 34 0 4 224 4 224

CELKEM 119 27 178 17 238 44 416

Příklady využití dotace poskytnuté na rozvoj školy v roce 2012 prezentují pracoviště ČVUT v závěrečné 

části Výroční zprávy vobrazové příloze „Ilustrace výstupů z rozvojových projektů“.

15.4 Inves  ční program rozvoje ČVUT v roce 2012

V roce 2012 byly realizovány investiční akce v celkovém rozsahu 228 017,17 tis. Kč. V souladu s Dlouho-

dobým záměrem byla většina akcí zaměřena na modernizace a rekonstrukce stavebního fondu v rámci 

rozvoje materiálně technické základny dle programu 233 320 a subtitulu programu133 210. Dokončeny 

byly následující investiční akce: Rekonstrukce Nové budovy Masarykovy koleje na výukové prostory pro 

MÚVS - 2. etapa v celkovém objemu 21 440 tis. Kč, rekonstrukce objektu Fakulty dopravní v Horské ul. 

za 25 164 tis. Kč, rekonstrukce největší posluchárny 256 v dejvickém kampusu celkem za 39 857 tis. Kč, 

rekonstrukce pěti poslucháren v budově C Fakulty stavební za 37 719 tis. Kč, komplexní výměna výtahů 

v objektu B Fakulty stavební v celkovém objemu 14 637 tis. Kč a celá řada navazujících investičních 

akcí menšího rozsahu. Mezi ně patří vybudování biologické laboratoře pro Fakultu biomedicínského 

inženýrství, stavební úpravy studoven Fakulty stavební a Fakulty elektrotechnické, rekonstrukce fasády 

na Karlově náměstí a dílčí rekonstrukce lehkého obvodového pláště na Halových laboratořích v Dejvi-

cích. Byly zahájeny stavební práce spojené s půdní vestavbou na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské 

v Břehové ulici. Rok 2012 byl také ve znamení přípravy nastávající největší investiční akce – rekonstrukce 

objektu A Fakulty stavební, která však byla narušena podnětem podaným na ÚHOS. Přes jeho pozitivní 

následné vyjádření ve smyslu, že zákon o veřejných zakázkách nebyl vypisovatelem porušen, byla tato 

akce s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky odložena na rok 2013.

 

 



16
 Závěr



ZÁVĚR | 143

16

16 Závěr 

Akademičtí pracovníci a studenti v jednotlivých úrovních studijních programů ČVUT i v uplynulém 

roce prokázali, že výzkumné a vývojové aktivity tvoří a budou i nadále tvořit rovnocennou složku čin-

ností vzhledem ke vzdělávacím aktivitám univerzity. Činnost vědců a současně pedagogů se soustřeďuje 

do oblasti základního i aplikovaného výzkumu. 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 vysoký 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 řadu společných aktivit a projektů s průmyslem i se zahraničními institucemi. 

Stále větší měrou využívají orgány státní správy a samospráv 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 a v některých případech i navyšovat 

počty studentů, kteří se pouštějí do náročného studia technických oborů. 

Kvalitu řízení hlavních i podpůrných procesů, jakož i otevřenost ČVUT, se jednotlivá pracoviště snažila 

podpořit prvky procesního řízení, které vycházejí z procesních analýz prováděných agend na úrovni 

fakult a celé univerzity. Velkou pomocí byl v tomto smyslu Institucionální rozvojový plán, jehož cíle pro 

rok 2012 byly splněny. V posilování metodik procesního řízení bude ČVUT pokračovat i v roce 2013.
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FRVŠ č. 529/2012 Rozšíření a rozvoj laboratoře pro výuku Stavební geodézie

V souvislosti s novou akreditací programu Stavební inženýrství byly z prostředků projektu zakoupeny 

přístroje pro praktickou výuku Stavební geodézie na Fakultě stavební.

Na snímku uveden příklad praktické výuky studentů s totální stanicí Trimble M3 s příslušenstvím 

(hranol, výtyčka, stativ, přepravní box).
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CRP č. CSM 101  Půjčovna mobilní měřicí a laboratorní techniky pro doktorandy

V rámci CRP tým pracovníků z Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní realizoval půj-

čovnu mobilní a laboratorní techniky pro doktorandy. Šlo o projekt, který má výrazně institucionální 

charakter, pokrývá potřeby přístrojového vybavení doktorandů drahou měřicí technikou, takže nemu-

sejí být omezeni při řešení svých doktorských prací možnou pořizovací cenou přístroje. Půjčovna je 

vytvořena jako webová aplikace, výpůjčky probíhají velmi operativně, možné legislativní dopady byly 

úspěšně vyřešeny. Výstupy projektu si zaslouží nejen pozornost, ale především podporu další činnosti 

a možnost rozšíření „portfolia“ přístrojové techniky. Snímek představuje dva inklinometry, umožňující 

měřit náklon i v obou osách.
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CRP č. C 84  Virtuální pacient – trenažéry pro výuku medicíny a bioinženýrství

CRP koordinovaný Univerzitou Karlovou. V rámci ČVUT spolupracovala Fakulta biomedicínského 

inženýrství s Fakultou elektrotechnickou.

Jedním z výstupů projektu je fyzikální model zjednodušené levostranné srdeční cirkulace člověka 

(foto nahoře: modelovaná část lidské srdeční soustavy a matematický model v jazyce Modelica).
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FRVŠ č. 145/2012  Výuka laserů na FJFI – rozvoj pokročilého prak  ka

Experimentální pracoviště pro měření výstupních charakteristik záření Yb:YAG laseru pracujícího při 

kryogenních teplotách na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské.
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CRP č. CSM 118  Rozvoj urbánních struktur – Spolupráce ČVUT se soukromým sektorem a veřejnou 
správou

V rámci CRP řešeného na Fakultě architektury proběhlo několik významných akcí (konference, worksho-

py), které se soustředily jak na spolupráci s podnikatelskou sférou, tak s neziskovou sférou a místní 

samosprávou. V průběhu řešení projektu se studenti mohli různou formou seznámit se základními 

praktickými dovednostmi, ať již pro osoby s handicapem, tak i v oblasti  projektového řízení stavění sídel.
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IRP 2012 / dílčí úkol č. 32  Zřízení laboratoře CRM

Stanoviště simulující kabinu dvoupilotního letounu pro výzkum v oblasti Crew resource management 

(CRM) a Multi crew cooperation (MCC) na Fakultě dopravní.
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FRVŠ č. 2359/2012  Inovace přístrojového vybavení pro Laboratoř zobrazovacích systémů v lékařství

Z prostředků projektu byla na Fakultě biomedicínského inženýrství zakoupena experimentální sestava 

PHYWE nové generace s označením XR 4.0 s možností realizovat základní, ale i pokročilé experimenty 

z oblasti interakce RTG záření s hmotou včetně biologických objektů. Uvedená sestava obsahuje mimo 

jiné goniometr, GM detektor, digitální polovodičový detektor a motorizovaný otočný stůl pro ilustraci 

principu výpočetní tomografi e. Kromě toho sestava umožňuje využití dalšího příslušenství mimo 

vlastní sadu. 
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CRP č. C 82  Otevřený fakultní informační systém pro efek  vní spolupráci studentů s průmyslem

Díky konsolidaci dat a pokročilým segmentačním technikám byl na Fakultě informačních technologií 

postaven systém pro doporučování projektů studentům a studentů na projekt. Tento systém umožní 

zintenzivnit spolupráci univerzity s průmyslem a zvýší motivaci studentů k získávání praxe během studia.
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FRVŠ č. 574/2012  Rozšíření mul  mediálních webových stránek předmětu Tělesná výchova

Cílem projektu Ústavu tělesné výchovy a sportu bylo rozšíření interaktivních webových stránek pro výu-

ku tělesné výchovy (animace, videa, cvičební programy atd.) o další multimediální učební pomůcky pro 

výuku konkrétních tělovýchovných předmětů: Zdravotní tělesná výchova, Tance, Geocaching a Turistika.
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