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Úvod

ČVUT v Praze v uplynulém roce i nadále posilovalo své postavení významné a vyhledávané výzkumné
univerzity v evropském vzdělávacím prostoru a řadí se k univerzitám s náročným a vlídným přístupem
ke studentům. V oblasti vzdělávání a vědy bylo ČVUT důstojným partnerem předním pracovištím
v Evropě i ve světě, přičemž vyvíjelo úsilí o prohloubení vztahu i s Akademií věd ČR. Aktualizací
a modernizací výuky zaměřené na tvůrčí inženýrské schopnosti univerzita pokračovala ve vytváření
atraktivních studijních programů. V oblasti výzkumu a inovací ČVUT udrželo a posílilo své postavení
na čele spolupráce s průmyslem a veřejnou správou a vytvářelo podmínky pro růst inovačního potenciálu, pro uměleckou a další tvůrčí činnost, transfer technologií a znalostí pro společnost.
ČVUT se účinně podílelo na realizaci projektů pro podporu technického vzdělávání, vědy a výzkumu
v technických oborech.
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2

Základní údaje o ČVUT

2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo školy a všech
součástí (fakult, institutů, ústavů a poboček)
České vysoké učení technické v Praze (dále jen ČVUT) je veřejnou vysokou školou univerzitního typu.
Zkrácený název školy: ČVUT v Praze, ve zkratce ČVUT.
Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Zikova 4, 166 36 Praha 6 – Dejvice
http://www.cvut.cz
Fakulty:
• Fakulta stavební (FSv), Thákurova 7, 166 29 Praha 6
• Fakulta strojní (FS), Technická 4, 166 07 Praha 6
• Fakulta elektrotechnická (FEL), Technická 2, 166 27 Praha 6
• Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI), Břehová 7, 115 19 Praha 1 (detašované pracoviště
Děčín, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1)
• Fakulta architektury (FA), Thákurova 9, 166 34 Praha 6
• Fakulta dopravní (FD), Konviktská 20, 110 00 Praha 1 (detašované pracoviště Ústav pro bakalářská
studia-pracoviště Děčín, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1)
• Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI), nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
• Fakulta informačních technologií (FIT), Thákurova 9, 160 00 Praha 6
Vysokoškolské ústavy:
• Kloknerův ústav (KÚ), Šolínova 7, 166 08 Praha 6
• Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS), 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), Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad
• Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), Jugoslávských partyzánů 1580/3,
160 00 Praha 6; korespondenční adresa: Zikova 4, 166 36 Praha 6
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
Základní údaje o ČVUT | 13
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Fakulta informačních
technologií

Fakulta biomedicínského
inženýrství

Fakulta dopravní

Fakulta architektury

Fakulta jaderná
a fyzikálně inženýrská

* Platnost od 20. 6. 2013, účinnost od 1. 7. 2013

Odbor výstavby
a investiční činnosti

Odbor vnějších vztahů

Odbor vědeckovýzkumné činnosti

Český institut informatiky,
robotiky a kybernetiky *

Univerzitní centrum
energeticky efektivních
budov

Ústav tělesné výchovy
a sportu

Masarykův ústav
vyšších studií

Fakulta strojní

Odbor pro studium
a studentské záležitosti

Fakulta elektrotechnická

Kloknerův ústav

Fakulta stavební

REKTOR

Odbor rozvoje

PROREKTOŘI

AKADEMICKÝ SENÁT

Česká technika –
nakladatelství ČVUT

Správa účelových zařízení

Ústřední knihovna ČVUT

Ústav technické
a experimentální fyziky
ČVUT

Inovacentrum

Výpočetní a informační
centrum

VĚDECKÁ RADA

SPRÁVNÍ RADA

Odbor interního auditu
a kontroly ČVUT

Archiv ČVUT

Odbor hospodářské
správy

Odbor ekonomický
a ﬁnanční

Odbor právní
a zaměstnanecký

Odbor ekonomického
řízení a controllingu

Sekretariát kvestora

KVESTOR

Sekretariát rektora

KANCLÉŘ

2.2 Organizační schéma ČVUT

2.3 Orgány ČVUT
2.3.1

Vedení

Rektor

prof. Ing. Václav HAVLÍČEK, CSc.

Prorektoři
pro studium a studentské záležitosti

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 investiční činnost

prof. Ing. Miloslav PAVLÍK, CSc.

Kvestor

Mgr. Jan GAZDA, Ph.D.

Předseda AS ČVUT

prof. Ing. Petr KONVALINKA, CSc. (do 25. 9. 2013)
Mgr. Veronika VYMĚTALOVÁ (od 25. 9. 2013)

2.3.2

Správní rada

Předseda

Ing. arch. Jan FIBIGER, CSc.

ABF, nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví, Praha

Místopředsedové

Ing. Jaroslav MÍL, MBA

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Praha

doc. Ing. Václav PETŘÍČEK, CSc.

Komora pro hospodářské styky se SNS, Praha
(15. 3. 2013 skončilo funkční období)

Ing. Michaela ŠOJDROVÁ

Česká školní inspekce, Praha (od 19. 12.2013
místopředsedkyní)

MUDr. Pavel BÉM

Všeobecná fakultní nemocnice

Ing. Jaroslav DOLEŽAL, CSc.

Honeywell, s. r. o., Praha
(30. 9. 2013 prodlouženo členství)

Ing. Jindřich HESS, Ph.D.

Metrostav a. s., Praha
(15. 3. 2013 skončilo funkční období)

Členové

Ing. Petr HUTLA

ČSOB, a. s., Praha

Ing. Dan JIRÁNEK

Statutární město Kladno
(jmenován ministrem 30. 9. 2013)

Ing. Bořivoj KAČENA

Eurovia CS, a. s., Praha

Ing. Pavel KAFKA

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Praha
(15. 3. 2013 skončilo funkční období)

Ing. Josef KUBÍČEK

Univerzita Karlova v Praze
(30. 9. 2013 prodlouženo členství)

Marek KUKRLE

Městská část Praha 5

doc. Ivo MATHÉ

Akademie múzických umění, Praha

Ing. Václav MATYÁŠ

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Praha

Ing. Eduard PALÍŠEK, Ph.D.,
MBA

Siemens Česká republika
(jmenován ministrem 30. 9. 2013)

JUDr. Jana PEŠKOVÁ

Tajemník

prof. Ing. Ivan WILHELM, CSc.,
dr. h. c. mult.

MŠMT ČR
(jmenován ministrem 30. 9. 2013)

doc. Ing. Jan ŘEZNÍČEK, CSc.

Fakulta strojní ČVUT v Praze

Základní údaje o ČVUT | 15
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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

Externí členové

doc. Ing. Miroslav Čech, CSc.

FJFI, děkan

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

FA

prof. Ing. František HRDLIČKA, CSc.

FS, děkan

prof. Ing. Josef Jíra, CSc.

FD

prof. Ing. Peter KNEPPO, DrSc.

FBMI

prof. Ing. Alena KOHOUTKOVÁ, CSc.

FSv, děkanka

prof. Ing. Jiří MATAS, Ph.D.

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. František WALD, CSc.

FSv

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

FSv

prof. Ing. arch. -ir. Zdeněk ZAVŘEL

FA, děkan

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

FS

Ing. Jiří bělohlav

Metrostav a. s.

prof. Dr. Ing. Vladimír BLAŽEK

Ústav vysokofrekvenční techniky RWTH Aachen

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

Technická univerzita Košice

Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D.

SÚJB, předsedkyně

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. 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

prof. MUDr. Štěpán SVAČINA, DrSc.

1. LF UK v Praze, emeritní děkan

prof. Ing. arch. Jaroslav ŠAFER

Šafer Hájek Architekti

doc. Ing. Zdeněk TŮMA, CSc.

Zastupitelstvo HMP

prof. RNDr. Ing. Jan VRBKA, DrSc.

VUT Brno, emeritní rektor
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Mimořádní
členové

2.3.4

prof. Ing. Vladimír HAASZ, CSc.

FEL

doc. Ing. Tomáš KLEČKA, CSc.

KÚ

prof. Ing. Dr. Pavel CHRÁSKA, DrSc.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR

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

Ing. Stanislav POSPÍŠIL, DrSc.

ÚTEF, ředitel

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

ETH Zürich

Akademický senát

Předseda

prof. Ing. Petr KONVALINKA, CSc. (do 25. 9.2013)

Místopředseda (zaměstnanec)

Mgr. Veronika VYMĚTALOVÁ (do 25. 9.2013)

Mgr. Veronika VYMĚTALOVÁ (od 25. 9. 2013)
prof. Ing. Vladimír HAASZ, CSc. (od 25. 9. 2013)
Místopředseda (student)

Ing. Michaela KOSTELECKÁ (do 25. 9. 2013)

Předseda legislativní komise

RNDr. Petr OLŠÁK

Ing. Petr MÁCA (od 25. 9. 2013)
Předseda hospodářské komise

prof. Ing. Pavel Fiala, CSc.

Předseda komise pro rozvoj a vědu

prof. Ing. Michael VALÁŠEK, DrSc.

Předseda komise pro pedagogické záležitosti

MUDr. Ing. Vítězslav KŘÍHA, Ph.D.

Předseda komise pro SÚZ

Bc. Tomáš KOUŘIM

Předseda studentské komise

Ing. Barbora ROHÁČOVÁ (roz. KUNZOVÁ)

Členové AS – akademičtí pracovníci

Ing. Bc. Pavel ANDRES, Ph.D.
Ing. Jaroslava BABÁNKOVÁ
prof. Ing. Zdeněk BITTNAR, DrSc.
Ing. Martin BRUMOVSKÝ
doc. RNDr. Jiří DEMEL, CSc.
Ing. Mgr. Jan FEIT
Ing. Ivan HALAŠKA
prof. Ing. Vladimír HAASZ, CSc. (do 25. 9. 2013)
Ing. arch. Dalibor HLAVÁČEK (do 21. 10. 2013)
Mgr. Zdeněk HON
doc. Ing. Goce CHADZITASKOS, CSc.
doc. Ing. Jan JANOUŠEK, Ph.D.
Ing. Jan KAŠPAR
Ing. Bc. Dagmar Kočárková
Ing. arch. Luboš KNYTL (od 25. 9.2013)
prof. Ing. arch. Ladislav LÁBUS
prof. Ing. Jiří NOŽIČKA, CSc.
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Ing. arch. Jan PAROUBEK (od 21. 10. 2013)
doc. Dr. Ing. Ivan Richter
PhDr. Jaroslav SCHMID, CSc.
Ing. Ivo ŠIMŮNEK, CSc.
Ing. Karel VÍTEK, CSc.
Ing. Tomáš ZAHRADNICKÝ, Ph.D.
Členové AS - studenti

Bc. Petr DUCHÁČEK (od 31. 1. 2013)
Ing. arch. Jaromír HAINC
Ing. arch. Aleš HAMHALTER (od 16. 10. 2013)
Bc. Ota HAJZLER
Ing. Vít HANUŠ
Ing. Michal JEX
Bc. Jakub JIRKŮ (do 30. 6. 2013)
Jakub KAŇKA
Ing. Michaela KOSTELECKÁ (od 25. 9. 2013)
Ing. Petr MÁCA (do 25. 9. 2013)
Ing. Petr MAREČEK
Bc. Miroslav NEVLIDA (do 30. 6. 2013)
Ing. Jakub PARÁK (do 30. 6. 2013)
Lucie PETRŽELOVÁ (od 30. 1. 2013)
Ing. Matouš POKORNÝ (od 16. 10. 2013)
Michal ROCH (od 25. 9. 2013)
Bc. Václava SEDLMAJEROVÁ
Oldřich SLÁDEK (do 30. 6. 2013)
Bc. Tomáš SYSALA
Bc. Jan VÁCLAVÍK

2.3.5

Disciplinární komise

Předseda

doc. Ing. Petr BOUŠKA, CSc. (KÚ)

Členové komise
Akademičtí pracovníci

Mgr. Hana PAVELKOVÁ (MÚVS)
Ing. David VANĚČEK, Ph.D. (MÚVS)

Studenti

Ing. Lucie KRATOCHVÍLE (KÚ)
Kristýna POLENOVÁ (MÚVS)
Kristýna BAUEROVÁ (MÚVS)

Náhradníci
Akademičtí pracovníci

doc. Ing. Jana MARKOVÁ, Ph.D. (KÚ)
PhDr. Jarmila VOBOŘILOVÁ (MÚVS)

Studenti

Ing. Milan RYDVAL (KÚ)
Soňa ŘÍHOVÁ (MÚVS)
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2.3.6

Etická komise

Předseda
Členové komise

prof. Ing. Jan UHLÍŘ, CSc. (FEL)
doc. Ing. Jitka VAŠKOVÁ, CSc. (FSv)
doc. Ing. Tomáš DLOUHÝ, CSc. (FS)
prof. Ing. Miloslav HAVLÍČEK, DrSc. (FJFI)
doc. Ing. Jan HOLUB, CSc. (FIT)

2.4 Zastoupení ČVUT v reprezentaci českých vysokých škol
(Česká konference rektorů, Rada vysokých škol) s uvedením členů
(vč. změn v roce 2013) a jejich funkcí v orgánech reprezentace
• Česká konference rektorů
Rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.,
místopředseda komory veřejných vysokých škol ČKR.
• Delegáti ČVUT v Radě vysokých škol
Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan Fakulty elektrotechnické, člen předsednictva RVŠ.
RNDr. Petr Olšák, Fakulta elektrotechnická, člen Sněmu RVŠ.
Ing. Vít Hanuš, Fakulta stavební, člen Studentské komory RVŠ (do 15. 10. 2013).
Barbora Roháčová, Fakulta strojní, členka Studentské komory RVŠ (16. 10.–26. 11. 2013).
Bc. Hugo Kysilka, Fakulta strojní, člen Studentské komory RVŠ (od 27. 11. 2013).
• Akreditační komise České republiky
Prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc., Fakulta strojní, člen AK ČR.

2.5 Poslání, vize, strategické cíle ČVUT
Vize:
ČVUT v Praze směřuje k postavení významné a vyhledávané výzkumné univerzity v evropském vzdělávacím
prostoru 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
technologií a znalostí pro společnost. Zvýšení konkurenceschopnosti vidí ČVUT v prohloubení užší spolupráce s vybranými vysokými školami, zejména pražskými, a to až na úroveň integrace. ČVUT bude vytvářet
odpovědné vědomí o nutnosti podpory technického vzdělávání a vědy a výzkumu v technických oborech.
Splnění této vize vyžaduje nejen vysokou kvalitu vzdělávací a výzkumné činnosti vycházející ze spolupráce fakult a součástí uvnitř univerzity, ale také účinné propojení v oblastech vzdělávání, vědy
a výzkumu s domácími a zahraničními univerzitami. Nedílnou součástí tohoto úsilí je výměna špičkových
pedagogických a výzkumných pracovníků, užší kontakt se zahraničními univerzitami, výměna a mobilita
studentů, tj. internacionalizace vzdělávání, vědy a výzkumu.
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Internacionalizace se týká všech pracovníků školy a zasahuje všechny oblasti ČVUT v Praze, tj. vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost a služby, které budou posilovat schopnost ČVUT v Praze
obstát v konkurenčním prostředí evropských univerzit.
Strategie ČVUT v Praze vychází ze základních strategických dokumentů České republiky v oblasti
vzdělávání, výzkumu a vývoje. 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 strategie univerzit a pracovišť výzkumu a vývoje. Respektovány jsou další dokumenty
přijaté v rámci EU. Při pokračující globalizaci, nepříznivém demografickém vývoji a nedostatečném
financování veřejných vysokých škol v ČR tento požadavek vyžaduje efektivní hospodaření se všemi
zdroji i výstupy činnosti univerzity.

2.6 Změny v oblasti vnitřních předpisů v roce 2013
V roce 2013 došlo k těmto změnám ve vnitřních předpisech školy:
1) Změny Statutu ČVUT
a) 35. změna - zřízení vysokoškolského ústavu CIIRC (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky). Platnost od 20. 6. 2013, účinnost od 1. 7. 2013.
b) 36. změna - poplatky spojené se studiem. Platnost i účinnost od 21. 10. 2013.
2) Změna Volebního a jednacího řádu AS ČVUT – úprava volby rektora.
Platnost i účinnost od 14. 1. 2013.
3) Změna Vnitřního mzdového předpisu – snížení počtu platových stupňů
a zvýšení rozpětí příplatku za vedení.
Platnost od 29. 5. 2013, účinnost od 1. 6. 2013.

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 2013 bylo podle uvedeného zákona vyřízeno:
Počet podaných žádostí

20

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

4

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

6

Počet podaných stížností podle § 16a zákona

0
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Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

3.1 Akreditované studijní programy podle fakult, případně jiných
součástí 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

P

P

P

K/D

K/D

Doktorské
studium

CELKEM

K/D

Fakulta stavební
21–39

5

0

1

0

10

3

7

26

21–39

5

5

0

0

8

7

4

29

přírodní vědy a nauky

11–18

2

2

0

0

2

2

0

8

technické vědy a nauky

21–39

10

8

0

0

13

10

2

43

21–39

1

0

0

0

4

0

4

9

technické vědy a nauky

21–39

1

0

0

0

2

0

4

7

vědy a nauky o kultuře
a umění

81, 82

1

0

0

0

1

0

0

2

21–39

3

2

0

0

2

1

3

11

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

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
technické vědy a nauky
Fakulta architektury

Fakulta dopravní
technické vědy a nauky
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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

2

1

0

0

2

0

2

7

Fakulta informačních technologií
přírodní vědy a nauky

11–18

Celoškolská pracoviště (MÚVS, KÚ)
technické vědy a nauky

21–39

0

0

0

0

3

2

1

6

společenské vědy, nauky
a služby

61, 67,
71–73

0

0

0

0

0

0

1

1

ekonomie

62, 65

1

0

0

0

0

0

1

2

pedagogika, učitelství
a sociál. péče

74, 75

1

1

0

0

0

0

0

2

37

23

1

0

51

28

31

171

CELKEM
P = prezenční

K/D = kombinované / distanční

3.2 Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce podle fakult,
případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní
program nebo jeho část
Tab. 3.2
Studijní programy v cizím jazyce (počty)
Skupiny akreditovaných
studijních programů

KKOV

Bakalářské
studium
P

Magisterské
studium

K/D

P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

Doktorské
studium

CELKEM

K/D

Fakulta stavební
technické vědy a nauky

21–39

1

0

0

0

4

1

3

9

21–39

2

2

0

0

4

3

2

13

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

11–18

1

1

0

0

1

1

0

4

technické vědy a nauky

21–39

5

4

0

0

7

5

1

22

21–39

0

0

0

0

2

0

1

3

21–39

0

0

0

0

1

0

2

3

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

21–39

1

0

0

0

1

0

0

2

2

2

0

0

2

2

1

9

1

0

0

0

1

0

1

3

Fakulta biomedicínského inženýrství
technické vědy a nauky

21–39

Fakulta informačních technologií
přírodní vědy a nauky

11–18

Celoškolská pracoviště (MÚVS, KÚ)
technické vědy a nauky

21–39

CELKEM
P = prezenční

0

0

0

0

1

1

0

2

13

9

0

0

24

13

11

70

K/D = kombinované / distanční

3.3 Studijní programy tzv. Joint / Double / Multiple Degree
Tab. 3.3
Joint/Double/Multiple Degree studijní programy
Fakulta stavební
Název programu 1

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

Partnerské organizace

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

Přidružené organizace

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

Počátek realizace programu

2008

Druh programu (Joint/Double/Multiple
Degree)

Multiple Degree

Délka studia (semestry)

2

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

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně přijímání Kreditní systém studia - 30 kr./semestr, přijímací řízení
studentů a ukončení
administrativně zajišťuje sekretariát konsorcia na University
of Minho. Konečné rozhodnutí o přijetí provádí výkonná rada
konsorcia, ve které jsou zástupci všech zúčastněných institucí.
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 instituce
(univerzita, na které student absolvoval výuku předmětů
a univerzita, na které vypracoval a obhájil DP).

Jakým způsobem jsou realizovány
výměny studentů?

Výměny nejsou organizovány. Studenti jsou přijímáni na základě
společného výběrového řízení.
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Název programu 2

Stavební inženýrství, Double Degree Master Program in Civil
Engineering

Partnerské organizace

École Nationale Des Ponts et Chaussées (ENPC), Francie

Přidružené organizace

nejsou

Počátek realizace programu

2006

Druh programu (Joint/Double/Multiple
Degree)

Double Degree

Délka studia (semestry)

4

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

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně přijímání Kreditní systém studia - 30 kr./semestr, přijímací řízení - společné
studentů a ukončení
výběrové řízení na ČVUT a ENPC, ukončení obhajobou 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?

Výměny nejsou organizovány. Studenti jsou přijímáni na základě
společného výběrového řízení.

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/Multiple
Degree)

Double Degree

Délka studia (semestry)

3

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

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně přijímání Kreditní systém studia – 30 kr./semestr, výběr studentů
studentů a ukončení
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?

Výměny nejsou organizovány. Studenti jsou přijímáni na základě
společného výběrového řízení.

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/Multiple
Degree)

Double Degree

Délka studia (semestry)

3

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

navazující magisterský
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Popis organizace studia, včetně přijímání Výběr studentů oběma univerzitami, individuální studijní plán,
studentů a ukončení
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?

Výměny nejsou organizovány. Studenti jsou přijímáni na základě
společného výběrového řízení.

Název programu 5

Sustainable Constructions under Natural Hazard and
Catastrophic Events, KKOV: 3607T053, ISCED97: 582
Stavebnictví a inženýrské stavitelství

Partnerské organizace

University of Coimbra (UC), Portugalsko
Luleå University of Technology (LTU), Švédsko
Politehnica University of Timisoara (PUT), Rumunsko
University of Liège (Ulg), 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
ArcelorMittal Global R&D, Lucembursko
European Convention for Constructional Steelwork, Belgie
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture,
Ukrajina
Tongji University, Čína
Kyrgyz State University of Construction, Transport and
Architecture, 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/Multiple
Degree)

Multiple Degree

Délka studia (semestry)

3

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

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně přijímání Studijní obor s podporou účasti zahraničních studentů
studentů a ukončení
programem Erasmus Mundus 520121-1-2011-1-CZ-ERA
MUNDUS-EMMC spravovaný na ČVUT v rámci konsorcia
Sustainable Constructions under Natural Hazards and
Catastrophic Events, SUSCOS. Přijímání žádosti 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 byl učen
v Coimbře a druhý v Praze. Obhajoby diplomových prací v lednu
posledního semestru na univerzitě, kde studenti studovali.
Závěrečné soustředění a státní zkoušky na ČVUT v Praze v únoru
posledního semestru. Pro běh 2012–2014 je podepsána smlouva
na Multiple 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 Automotive Engineering

Partnerské organizace

ENSTA, Francie
HAN, Nizozemsko
IFP, Francie

Přidružené organizace

nejsou

Počátek realizace programu

2010

Druh programu (Joint/Double/Multiple
Degree)

Double Degree

Délka studia (semestry)

4

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

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně přijímání Studenti studují první ak. rok v ČR, následně odjíždějí na
studentů a ukončení
partnerskou univerzitu, kterou si zvolili již při přihlášce do
programu. Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových
prací na univerzitě, kde studenti v posledním semestru studia
studovali.
Jakým způsobem je vydáván diplom a
dodatek k diplomu?

Diplom a dodatek k diplomu vydávány jednotlivými univerzitami.

Jakým způsobem jsou realizovány
výměny studentů?

ERASMUS+

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
Cranfield University (CU), Spojené království
Aalto University (Aalto), Finsko
Université Paul Sabatier Toulouse III (UPS), Francie
University of Tokyo (Todai), Japonsko
Utah State University (USU), USA

Přidružené organizace

Swedish Institute of Space Physics (IRF), Švédsko
Swedish Space Corporation (SSC), Švédsko
European Incoherent Scatter Scientific Association(EISCAT),
Norsko
Honeywell s.r.o. (Honeywell), Česká republika
European Aeronautics Defence and Space Company, Innovation
Works Division (EADS), Francie

Počátek realizace programu

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

Druh programu (Joint/Double/Multiple
Degree)

Double Degree

Délka studia (semestry)

4

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

magisterský

28 | Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Popis organizace studia, včetně přijímání Přijímací procedura: Na základě stanovených kritérií jsou
studentů a ukončení
studenti ohodnoceni a je sestaveno jejich pořadí. Podle objemu
finančních prostředků jsou některým studentům přidělena
stipendia. Kritéria hodnocení studentů jsou tato: výsledky
bakalářského studijního programu, profesní zkušenosti,
zkušenosti se studijním pobytem v zahraničí. Dále je zohledněno,
kde student získal bakalářský titul. Univerzity, které jsou na
seznamu sestaveném z „The Academic Ranking of World
Universities (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 oproti ostatním univerzitám, které mají faktor 1.
Organizace studia: Studium magisterského programu
SpaceMaster trvá 4 semestry, objem kreditů 120 ECTS. Studenti
studují v prvním semestru na JMUW v Německu, v druhém
semestru pak na LTU ve Švédsku. Ve druhém roce studia si každý
posluchač může vybrat, kde bude pokračovat, a to ze všech
partnerských univerzit. Ve čtvrtém semestru studenti pracují
zejména na diplomových pracích, obvykle na univerzitě, kterou
si pro druhý rok studia vybrali. Někteří studenti však mohou ve
čtvrtém semestru pracovat na diplomové práci, kterou zadal
některý z přidružených členů. Další možností 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 stipendium.
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 Generation and Transportation

Partnerské organizace

Tomsk Polytechnic University (TPU), Ruská federace

Přidružené organizace

nejsou

Počátek realizace programu

2011

Druh programu (Joint/Double/Multiple
Degree)

Double Degree
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Délka studia (semestry)

6

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

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně přijímání Přijímání studentů organizuje vysílající univerzita. První rok
studentů a ukončení
studia pro ruské studenty i pro české studenty probíhá na
TPU. Druhý rok studia mají ruští studenti v ČR a třetí opět na
TPU. Čeští studenti pokračují dva roky na ČVUT. Ruští studenti
zpracují ekonomickou část práce v ČR, čeští 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/Multiple
Degree)

Joint Degree

Délka studia (semestry)

4

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

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně přijímání O zařazení do Joint-Degree studia oboru „IS – Inteligentní
studentů a ukončení
dopravní systémy“ mohou požádat přijatí studenti. 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 titul „inženýr“ (ve zkratce
„Ing.“ uváděné před jménem) podle § 46 odst. 4 zákona a také
akademický titul zahraniční vysoké školy podle legislativního
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 ČVUT v Praze Fakulty dopravní 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/Multiple
Degree)

Joint Degree

Délka studia (semestry)

4

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

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně přijímání Podmínkou přijetí do magisterského studijního programu
navazujícího na program bakalářský je ukončení bakalářského
studentů a ukončení
studia složením státní závěrečné zkoušky. Součástí přijímacího
řízení u oboru „TR – Transportation and Logistic Systems“ je
ústní pohovor v anglickém jazyce na odborné téma z oblasti
dopravy a logistiky. Všichni uchazeči o studium v tomto oboru
musí u pohovoru předložit originál platné výsledkové listiny
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 přijati ke studiu v USA, které mají absolvovat během
druhého ročníku navazujícího magisterského studia
v oboru TR. Na závěr dvouletého navazujícího magisterského
oboru absolventi získají vždy dva tituly a dva diplomy – MSc.
(Master of Science in Civil Engineering na UTEP) a Ing. (v oboru
Transportation and Logistic Systems na ČVUT FD).
Jakým způsobem je vydáván diplom
a dodatek k diplomu?

promoce

Jakým způsobem jsou realizovány
výměny studentů?

Na základě smlouvy ČVUT v Praze Fakulty dopravní se
studentem.

Fakulta biomedicínského inženýrství
Název programu 1

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

Partnerské organizace

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

Přidružené organizace

ETH Zürich, 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/Multiple
Degree)

Double Degree

Délka studia (semestry)

4
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Typ programu (bakalářský, navazující
magisterský, magisterský, doktorský)

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně přijímání Ke studiu jsou přijímáni absolventi bakalářských technických
studentů a ukončení
oborů kromě informatiky. Student stráví první rok na jedné
univerzitě a druhý rok na jiné univerzitě. Navíc může poslední
semestr odjet na třetí 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: studenti ze
zemí mimo EU a studenti ze zemí EU. Pro každou skupinu je
k dispozici určitý počet stipendií Evropské komise. Přihlášky
se zasílají sekretariátu programu v Groningen. Tam přihlášky
formálně zkontrolují a ohodnotí na základě písemných přihlášek
(kvalita bakalářského studia, jazykové znalosti). Nejlepších
60 uchazečů je potom seřazeno podle výsledků bakalářského
studia s přihlédnutím k HDP dané země. Z nich s 36 nejlepšími
je proveden osobní pohovor – vždy dva členové řídicího výboru
společně (přes Skype).
Závěrečné zkoušky (SZZ) a obhajoba diplomové práce probíhají
na univerzitě, kde student studoval ve 3. semestru. Zúčastní
se případně 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. Platí pouze 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?

Studenti 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 tím účelem má FBMI uzavřenu
celou řadu 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 informatika

Skupina KKOV

51–53

Partnerská vysoká škola

Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta

32 | Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Počátek realizace programu

2011

Délka studia (semestry)

4

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

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně přijímání studentů
a ukončení

Studium biomedicínského inženýrství a informatiky
vychovává odborníky pro špičková lékařská
pracoviště s náročnou léčebnou a diagnostickou
technikou. Absolventi studia mají kvalifikaci pro
přímé působení na pacienty. Přijímání se děje na
základě přijímacích zkoušek.
Absolventi obdrží titul Ing.

Masarykův ústav vyšších studií
Název studijního programu 1

Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu

Skupina KKOV

21–39

Partnerská vysoká škola

Vysoká škola ekonomická v Praze

Počátek realizace programu

2006

Délka studia (semestry)

4

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

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně přijímání studentů
a ukončení

Studium vychovává odborníky pro uplatnění
v podnikání a managementu v průmyslu. Studium
probíhá kombinovanou formou. Přijímání se děje na
základě přijímacích zkoušek.
Absolventi obdrží titul Ing.

Název studijního programu 2

Kvantitativní metody v ekonomii

Skupina KKOV

62, 65

Partnerská vysoká škola

Vysoká škola ekonomická v Praze

Počátek realizace programu

2010

Délka studia (semestry)

8

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

doktorský

Popis organizace studia, včetně přijímání studentů
a ukončení

Prezenční a kombinovaná forma. Přijímací řízení:
dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském
studijním programu, úspěšné absolvování přijímací
zkoušky. Ukončení: státní doktorská zkouška
a obhajoba disertační práce.
Absolventi obdrží titul Ph.D.

3.5 Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší
odbornou školou
ČVUT neuskutečňuje žádné akreditované studijní programy společně s vyšší odbornou školou.
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3.6 Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola
uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi)
Tab. 3.6
Akreditované studijní programy nebo jejich části, 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

Skupina KKOV

B3913 – 3902R023, 3901R056

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

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze,
Detašované pracoviště v Děčíně, Pohraniční 1288/1
405 01 Děčín 1

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
kvalifikačních 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 částí

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

Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)

prezenční a 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
kvalifikačních prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce

3

Fakulta biomedicínského inženýrství
Název studijního programu 1

Biomedicínská a klinická technika

Skupina KKOV

B3921
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Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá
výuka akreditovaných studijních programů nebo
jejich částí

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze,
nám. Sítná 3105, 272 01 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
kvalifikačních prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce

259

Název studijního programu 2

Specializace ve zdravotnictví

Skupina KKOV

B5345

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

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze,
nám. Sítná 3105, 272 01 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
kvalifikačních prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce

259

Název studijního programu 3

Ochrana obyvatelstva

Skupina KKOV

B2825

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

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze,
nám. Sítná 3105, 272 01 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
kvalifikačních prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce

259

Název studijního programu 4

Ochrana obyvatelstva

Skupina KKOV

N2825
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Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá
výuka akreditovaných studijních programů nebo
jejich částí

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze,
nám. Sítná 3105, 272 01 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
kvalifikačních prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce

259

Název studijního programu 5

Biomedicínská a klinická technika

Skupina KKOV

N3921

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

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze,
nám. Sítná 3105, 272 01 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
kvalifikačních prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce

259

Název studijního programu 6

Biomedicínská a klinická technika

Skupina KKOV

P3921

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

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze,
nám. Sítná 3105, 272 01 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
kvalifikačních prací? ANO/NE

ano

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce

259

Pozn.: *Pobočka = jakékoli dislokované pracoviště vysoké školy nebo její součásti, které se nachází mimo
město, ve kterém má vysoká škola své sídlo
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3.7 Celkový počet akreditovaných studijních programů popsaných
metodikou výstupů z učení v souladu s Národním referenčním
rámcem terciárního vzdělávání
V návaznosti na Národní kvalifikační 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.
Na Fakultě dopravní probíhala výuka v akreditovaném bakalářském studijním programu
B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích, navazujícím magisterském studijním programu
N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích a ve třech doktorských studijních programech
P 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích, P 3713 – Logistika a P 3902 – Inženýrská informatika. I když všechny studijní programy svou podstatou jsou v souladu s Národním kvalifikačním
rámcem terciárního vzdělávání, žádný z uvedených studijních programů nebyl na Fakultě dopravní
implementován do projektu QRAM.

3.8 Charakteristika kreditního systému studia na ČVUT
Kreditní systém ČVUT je kompatibilní s ECTS (European Credit Transfer System). Užívá se především pro kvantifikaci studijní zátěže pro jednotlivé předměty. ECTS plní na ČVUT především funkci
akumulační, funkce transferová je využívána převážně zahraničními studenty. Systém usnadňuje mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů, hlavně v programu Erasmus (viz prioritní
oblast 2.1.4. DZ ČVUT 2011–2015). Kreditní systém také umožňuje nadaným studentům sestavování
individuálních studijních plánů a rozvoj jejich talentu (viz prioritní oblast 1.3. DZ ČVUT 2011–2015).
Od roku 2010 je ČVUT nositelem certifikátu Diploma Supplement Label. V roce 2013
ČVUT opětovně požádalo o přiznání tohoto certifikátu, který osvědčuje vydávání Dodatku k diplomu v souladu s požadavky Evropské unie všem absolventům automaticky, bezplatně a v dvojjazyčné verzi, a obdrželo certifikát Diploma Supplement Label pro období 2013–2016.

3.9 Další vzdělávací aktivity na ČVUT (mimo uskutečňování
akreditovaných studijních programů) v roce 2013
Fakulta stavební zorganizovala v roce 2013 cca 40 odborných exkurzí včetně zahraničních a vícedenních, letní školu v Telči s názvem Architektonické kreslení a letní školu Technická zařízení budov pro
studenty v posledním ročníku magisterského studia a doktorandy se zájmem o problematiku nejen nízkoenergetických systémů TZB. Dále 4 workshopy – např. Superstudio – dvacetičtyřhodinový studentský
workshop, 15 seminářů, přednášky zahraničních odborníků - např. přednáška architektky Evy Jiřičné aj.
Fakulta strojní každoročně pořádá Letní školu kompozitních materiálů věnovanou návrhům, výpočtům
a aplikacím kompozitních struktur v technice, seminář Výpočty zaměřený na předávání zkušeností uživatelů výpočtových MKP programů. Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky pořádá každoročně
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setkání WAM (Workshop of Applied Mechanics) věnovaný problematice mechaniky kontinua, kde se
zejména studenti doktorských studií seznamují s pracemi svých kolegů na jiných strojních fakultách
a prezentují své výsledky. Oborové ústavy pořádají pravidelné tematické exkurze (např. Ústav výrobních strojů a zařízení spolu s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii
pořádá každoročně odbornou exkurzi – v roce 2013 do firmy Trumpf v Linci, která vyrábí obráběcí lisy,
a do firmy Agru v Linci, která se zabývá výrobou plastových dílů).
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. Dále pořádala
letní kurzy pro nově přijaté studenty, jejichž náplň tvoří hodiny konzultací z matematiky a sportovní
aktivity. Pro odbornou veřejnost fakulta pořádala pravidelné přednášky v rámci „Fyzikálních čtvrtků“
a studentskou konferenci POSTER. Fakulta je také spolupořadatelem mezinárodní letní školy v oblasti
telekomunikační techniky, spolupracuje s francouzskou univerzitou Institut Supérieur d‘Electronique
de Paris (ISEP).
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská pořádala odborné exkurze na svých zařízeních (reaktor, tokamak), letní školy, doškolovací kurzy, workshopy.
Fakulta architektury v roce 2013 uspořádala cyklus přednášek a výstavu Dutch Footprint, přednášejícími byli: Ingwer de Boer, Fritz von Dongen, Bjarne Maasstenbroek, Winie Maas, kurz City Development,
kterého se účastnili studenti FA, FSv a VŠE a ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v ČR 11. ročník zážitkového semináře Překonejme bariéry.
Na fakultě byly uspořádány následující studentské konference a workshopy: Landscape Transformations
of the Post-communist Countries: an International Interdisciplinary Student Conference, mezinárodní konference Individuální bydlení v České republice ve středoevropském kontextu, Food & Energy
Workshops (ve spolupráci Carnegie Mellon University New York), workshop Child Friendly Cities
(ve spolupráci se State University of New York, Syracuse) a workshop Fakulty architektury z Porto
Alegre (Brazílie) pod vedením Renato Helmer Fiore.
V průběhu roku 2013 vyvrcholily přípravy a účast na mezinárodní soutěži studentských týmů Solar
Decathlon v Kalifornii. Tým ČVUT vedený studenty Ústavu navrhování II Fakulty architektury se
ve finále soutěže umístil celkově na 3. místě. V disciplíně Architektura tým obsadil 1. místo, v disciplíně
Technika 2. místo a v disciplínách Atraktivita pro trh, Ohřev vody a Vnitřní komfort 3. místo.
Fakulta dopravní v roce 2013 uspořádala ve dnech 12.–18. 5. 2013 v Rakousku ve městě Feldkirch
společně s pedagogy a studenty ČVUT v Praze Fakulty dopravní, Fakulty stavební Technické a ekonomické univerzity Budapešť a Fakulty stavební Technické univerzity Vídeň úspěšný pracovní studentský
seminář (MEPS 2013 – XXIV. mezinárodní studentský dopravně-inženýrský seminář s mezinárodní
účastí studentů vysokých škol s dopravní specializací).
V roce 2013 proběhla na fakultě Letní dopravní škola na zámecké sýpce v Děčíně. Jedná se o projekt
Popularizace vědy a výzkumu na ČVUT, který je zaměřen na popularizaci dopravy. Během jednoho
týdne lektoři provedli účastníky několika různými oblastmi, které názorně ukazují, jak se doprava neustále dynamicky rozvíjí. Jednotlivé přednášky byly zaměřeny na historii, ekonomiku nebo
bezpečnost dopravy, dále přiblížily problematiku letecké dopravy nebo principy tvorby taktového
grafikonu v železniční dopravě. Program byl doplněn o exkurze do atraktivních míst, jako jsou např.
řídící centrum dvou tunelů na dálnici D8, které se nachází v Řehlovicích, nebo do muzea dopravy
v Drážďanech. Úspěch sklidil i cyklovýlet na trase Schmilka – Děčín, který byl propojen s přednáškou
o cyklistické dopravě.
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Fakulta biomedicínského inženýrství pořádala následující další vzdělávací aktivity: během roku 2013
byly průběžně pro studenty, doktorandy a zaměstnance organizovány specializované kurzy z oblasti
dovedností a práce s programovými produkty jako Matlab, Comsol Multiphysics, Simulink, MS Excel
2010 – pokročilí, MS Access, Corel Draw Graphics Suite - základy, Adobe Photoshop CS6 – základy
+ pokročilí, Adobe Illustrator CS6 – základy + pokročilí a Adobe InDesign CS6 – základy + pokročilí
a Siemens PLM Tecnomatix JACK – SW pro ergonomii. 17. 1. 2013 se uskutečnil závěrečný seminář
v rámci OPVK projektu s názvem Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik, registrační číslo CZ.1.07./2.2.00/15.0415, č.j.
15/167/2010 s dobou realizace od 11. 10. 2010 do 28. 2. 2013. Náplní pak byla témata jako modernizace
nejen výukových postupů, ale i laboratorního zázemí a v neposlední řadě i výukových pomůcek z oblasti
lékařské přístrojové techniky včetně využití umělého pacienta.
Konference s mezinárodní účastí projektu OPVK „Spolupráce 21. století“ s názvem „Telemedicína –
mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností“, 26. září 2013, FBMI, Kladno.
Katedra biomedicínské techniky pořádala ve dnech 4.–6. září 2013 odbornou konferenci Respirační dny
2013 v Přední Labské u Špindlerova Mlýna. Předmětem konference byla prezentace výsledků a odborné
diskuse zahrnující technické i klinické aspekty konvenčních i nekonvenčních ventilačních technik. Akci
organizoval Nekonvenční ventilační tým ČVUT FBMI s podporou Studentské grantové soutěže ČVUT.
Ve dnech 16.–21. 9. 2013 se konal soustředěný kurz Fluorescent Nanoparticles and Molecules for Nanomedicine pro studenty, doktorandy a zaměstnance.
III. ročník konference s mezinárodní účastí pod názvem „Aspekty práce pomáhajících profesí“, pořádané FBMI a spolupořádajícími odbornými společnostmi ČLS JEP, se konal dne 17. 9. 2013 v hotelu
Olympik – Artemis v Praze. Fakulta organizovala pravidelně každý týden semináře z oblasti Health
Technology Assessment (HTA).
Dne 11. 12. 2013 vyučující spolu s částí 3. ročníku oboru Optika a optometrie uspořádali „Den zdravých očí“. Touto akcí chtěli organizátoři prezentovat uvedený obor a ukázat, co povolání optometristy
obnáší. Nabízen byl nejen screening zrakových vad, poradenství z hlediska zrakových vad a změření
zraku studenty FBMI, ale i vyzkoušení kontaktních čoček zdarma pro zájemce. Cílovou skupinou byli
studenti a vyučující FBMI.
Dne 24. 10. 2013 proběhla velmi úspěšná přednáška ministra obrany ČR, armádního generála ve výslužbě, Ing. Vlastimila Picka. Jejím tématem bylo krizové řízení v oblasti působnosti armády ČR, konkrétně
Krizové řízení armády od povodní po Afghánistán.
Dne 19. listopadu 2013 proběhla přednáška plk. MUDr. Michala Marečka, ředitele Centra letecké záchranné služby AČR na téma: Letecká záchranná služba AČR – úkoly, složení, technika a záchranářská praxe.
Workshop „Pokroky v biomedicínském inženýrství“ se uskutečnil dne 27. 11. 2013. Tento ročník byl
tématicky zaměřen na aplikaci biomedicínského inženýrství v rehabilitačním lékařství a byl pořádán
ve spolupráci s Rehabilitačním ústavem Kladruby v prostorách tohoto ústavu (Kladruby u Vlašimi).
V rámci workshopu zazněly zajímavé přednášky, paralelně byla možnost prohlédnout si výstavu posterů
a detailně prozkoumat funkční vystavené systémy, jako byl např. unikátní exoskelet ReWALK firmy Argo
Medical. Uskutečnila se spolupráce se sdružením Halda na projektu Science Café v Kladně – přehled
přednášek viz na http://www.haldaknih.cz/halda-v283dy.html. Proběhly odborné praxe pro obory Fyzioterapie, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Biomedicínský technik, Optik a optometrista
a Plánování a řízení krizových situací.
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Fakulta informačních technologií v roce 2013 pokračovala v cyklu Informatické večery FIT, kdy bylo
uvedeno deset přednášek v LS 2012/2013 a jedenáct přednášek v ZS 2013/2014. Na FIT pokračuje také
cyklus přednášek aDevMeetups o Androidu, kterých v roce 2013 proběhlo celkem osm, dále SEmináře
Dějiny Matematiky, Informatiky a Astronomie (SEDMA) pořádané doc. A. Šolcovou. Od dubna 2013
mohou studenti navštěvovat také přednášky nebo coding dojos od největší komunity Scala programátorů v České republice – Czech Scala Enthusiasts. Nově byl na FIT v roce 2013 založen Přednáškový
cyklus prof. Svobody za účelem pořádání přednášek a seminářů význačných světových osobností z oblasti informatiky. Jako první navštívil fakultu prof. Jean-Luc Gaudiot (University of California, Irvine,
USA). Fakulta spolupořádala šest konferencí: Agile Prague, Prague Stringology Conference, InstallFest,
Architecture of Computing Systems, LinuxDays (FIT hlavním partnerem, pořádáno v prostorách
fakulty) a Devel.cz (pořádáno v prostorách fakulty). Mgr. Zdeněk Kučera, vyučující předmětu Právo
a informatika, uspořádal konferenci LAW FIT, jejíž první ročník byl na téma odpovědnosti na internetu.
Fakulta hostovala také ve finále ACM SPY 2013 – soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií v rámci České republiky a Slovenska. Proběhly dva překladatelské
maratony od Khanovy školy, kde studenti mohli titulkováním anglických videí Khan Academy pomoci
výuce českých studentů ZŠ a SŠ a zároveň potrénovat svou odbornou angličtinu.
Masarykův ústav vyšších studií organizoval přednášky odborníků z praxe s ekonomickou tematikou: Vladimír Pikora „Krize Evropy a krize eura?“ (19. 2. 2013), Karel Janeček „Hodnoty v byznyse
a ve společnosti“ (22. 4. 2013), přednášky Petra Karáska z Microsoftu „Jak měřit efektivitu marketingových aktivit; propojení obchodu a marketingu v praxi“ (27. 2. 2013), Dagmar Ševčíková „Hodnocení
zaměstnanců“ (10. 5. 2013).
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Studenti

4.1 Studenti v akreditovaných studijních programech
Tab. 4.1
Studenti v akreditovaných studijních programech (počty)
Skupiny
akreditovaných
studijních programů

KKOV

Bakalářské
studium

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

P

P

P

K/D

K/D

Doktorské
studium

CELKEM

K/D

Fakulta stavební
technické vědy a nauky

21–39

3 462

0

0

0

1 509

0

495

5 466

21–39

1 490

160

0

0

663

44

310

2 667

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

11–18

241

0

0

0

323

0

0

564

technické vědy a nauky

21–39

1 399

152

0

0

738

101

438

2 828

21–39

1 409

0

0

0

234

0

329

1 972

technické vědy a nauky

21–39

865

0

0

0

597

0

174

1 636

vědy a nauky o kultuře
a umění

81, 82

114

0

0

0

37

0

0

151

21–39

950

133

0

0

464

76

139

1 762

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
technické vědy a nauky
Fakulta architektury

Fakulta dopravní
technické vědy a nauky

Fakulta biomedicínského inženýrství
technické vědy a nauky

21–39

486

126

0

0

289

107

86

1 094

zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky

51–53

500

0

0

0

0

0

0

500
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Fakulta informačních technologií
přírodní vědy a nauky

11–18

1 474

169

0

0

525

0

53

2 221

Celoškolská pracoviště (MÚVS, KÚ)
technické vědy a nauky

21–39

0

0

0

0

153

192

16

361

společenské vědy,
nauky a služby

61, 67,
71–73

0

0

0

0

0

0

4

4

ekonomie

62, 65

716

0

0

0

0

0

5

721

pedagogika, učitelství
a sociál. péče

74, 75

22

183

0

0

0

0

0

205

13 128

923

0

0

5 532

520

2 049

22 152

CELKEM
P = prezenční

K/D = kombinované / distanční

4.2 Studenti – samoplátci
Tab. 4.2
Studenti - samoplátci** (počty)
Skupiny akreditovaných
studijních programů

KKOV

Bakalářské
studium

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

P

P

P

K/D

K/D

Doktorské CELKEM
studium

K/D

Fakulta stavební
21–39

0

0

0

0

69

0

1

70

21–39

25

0

0

0

60

0

1

86

přírodní vědy a nauky

11–18

3

0

0

0

3

0

0

6

technické vědy a nauky

21–39

18

0

0

0

10

0

7

35

21–39

0

0

0

0

0

0

4

4

21–39

0

0

0

0

2

0

2

4

2

0

0

0

4

0

0

6

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

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

Fakulta biomedicínského inženýrství
technické vědy a nauky

21–39

Fakulta informačních technologií
přírodní vědy a nauky
CELKEM
P = prezenční

11–18

21

0

0

0

13

0

1

35

69

0

0

0

161

0

16

246

K/D = kombinované / distanční

**Samoplátcem se rozumí osoba (student), která si své studium hradí v plné výši sama a vysoká škola ji
nevykazuje v počtech studentů rozhodných pro určení výše státního příspěvku na vzdělávací činnost.
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4.3 Studenti ve věku nad 30 let
Tab. 4.3
Studenti ve věku nad 30 let
Skupiny
akreditovaných
studijních programů

KKOV

Bakalářské
studium

Magisterské Navazující
studium
magisterské
studium

P

P

K/D

K/D

P

Doktorské
studium

CELKEM

K/D

Fakulta stavební
21–39

11

0

0

0

24

0

207

242

21–39

3

52

0

0

7

14

110

186

přírodní vědy a nauky

11–18

1

0

0

0

2

0

0

3

technické vědy a nauky

21–39

5

58

0

0

9

50

162

284

21–39

8

0

0

0

1

0

109

118

technické vědy a nauky

21–39

6

0

0

0

6

0

113

125

vědy a nauky o kultuře
a umění

81, 82

1

0

0

0

1

0

0

2

21–39

2

37

0

0

4

38

65

146

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

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
technické vědy a nauky
Fakulta architektury

Fakulta dopravní
technické vědy a nauky

Fakulta biomedicínského inženýrství
technické vědy a nauky

21–39

6

91

0

0

4

49

26

176

zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky

51–53

2

0

0

0

0

0

0

2

2

50

0

0

10

0

9

71

Fakulta informačních technologií
přírodní vědy a nauky

11–18

Celoškolská pracoviště (MÚVS, KÚ)
technické vědy a nauky

21–39

0

0

0

0

2

48

8

58

společenské vědy,
nauky a služby

61, 67,
71–73

0

0

0

0

0

0

4

4

ekonomie

62, 65

3

0

0

0

0

0

1

4

pedagogika, učitelství
a sociál. péče

74, 75

1

125

0

0

0

0

0

126

51

413

0

0

70

199

814

1 547

CELKEM
P = prezenční

K/D = kombinované / distanční

studenti | 45

4

4.4 Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech
Tab. 4.4
Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty)
Skupiny
akreditovaných
studijních programů

KKOV

Bakalářské
studium
P

Magisterské
studium

K/D

P

Navazující
magisterské
studium

K/D

P

Doktorské
studium

CELKEM

K/D

přírodní vědy a nauky

11–18

556

102

0

0

124

0

12

794

technické vědy a nauky

21–39

2 544

304

0

0

279

125

284

3 536

zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky

51–53

130

0

0

0

0

0

0

130

ekonomie

62, 65

35

0

0

0

0

0

1

36

pedagogika, učitelství
a sociál. péče

74, 75

32

45

0

0

0

0

0

77

vědy a nauky o kultuře
a umění

81, 82

10

0

0

0

1

0

0

11

3 307

451

0

0

404

125

297

4 584

CELKEM

4.5 Opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti
Na ČVUT se v rámci jednotlivých fakult provádějí průběžně aktivity, které mohou vést ke snížení
studijní neúspěšnosti. Jde především o přípravu na přijímací zkoušky (přípravné kurzy z matematiky,
fyziky apod.), dále zvyšování požadavků na vstupní znalosti a schopnosti uchazečů (talentové zkoušky,
přijímací písemné testy, uplatnění výsledků státních maturit pouze ve vyšší verzi a s kvalitními výsledky, výběr s přihlédnutím na úspěšné účasti v matematických, fyzikálních a dalších olympiádách, testy
studijních předpokladů apod.). Vyhodnocují se dále příčiny neúspěšného studia (resp. propustnosti)
především po prvním semestru, resp. prvním ročníku bakalářského studia. Na základě analýzy může
být upravena skladba ve studijním plánu zejména v návaznosti na průpravné a odborné předměty,
doporučené volitelné předměty apod.
ČVUT studentům poskytuje komplexní poradenství zaměřené i na řešení studijních problémů během
celého studia. Zkušenosti ukazují, že těchto služeb studenti využívají zejména ve zkouškovém období.
Fakulta stavební pořádala:
• přípravné kurzy pro písemnou přijímací zkoušku z matematiky;
• týdenní intenzivní kurz z matematiky a konstruktivní geometrie pro přijaté studenty před zahájením
studia, cílem kurzu bylo vyrovnání znalostí přijatých studentů daných různou úrovní probírané
látky na středních školách;
• výuku semestrálních volitelných předmětů v 1. semestru studia „Matematika – repetitorium“, „Konstruktivní geometrie – repetitorium“, které byly určeny pro opakování probrané látky;
• Zajišťovala možnosti individuálních konzultací u vyučujících a studijních poradců.
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Fakulta strojní prováděla průběžnou kontrolu studia s cílem odhalit potenciální rizika a na základě
výsledků této kontroly organizovala kurzy:
• přípravné před vstupem na VŠ;
• doplňovací (repetitorium) v průběhu 1. ročníku;
• opakovací v předmětech s velkým rizikem ohrožení.
Fakulta elektrotechnická uskutečňovala aktivity pro snížení studijní neúspěšnosti bakalářských studentů následovně:
• přípravné kurzy pro uchazeče na FEL z matematiky a fyziky před přijímacími zkouškami;
• týdenní Letní seznamovací kurzy před zahájením výuky;
• doplňovací kurzy z matematiky v průběhu 1. semestru, tzv. Bezpečná matematika, určena především
absolventům mimo gymnázia;
• optimální nastavení přijímacích testů;
• opatření vedoucích kateder a děkana na základě podnětů studentů z anonymní studentské ankety;
• vyhodnocování výsledků klasifikace a průchodnosti předmětů 1. ročníku a přijímání opatření pro
zlepšení pedagogického procesu;
• poradenství pro studenty, zřízení tzv. Informačního centra Studijního oddělení.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – výuka 1. ročníku bakalářského studia byla doplněna o volitelné
předměty k vyrovnání nestejnoměrné znalosti začínajících studentů. Průběh 1. semestru byl podrobně sledován ve spolupráci s garanty hlavních předmětů. Systematicky byla organizována konzultační
podpora pro nové studenty.
Fakulta architektury nemá vysoké procento neúspěšných studentů. Jedním z častějších důvodů neúspěchu byl povinný předmět Matematika bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus.
Proto byla upravena koncepce hodnocení průběžných i závěrečných testů a předmět byl přesunut do
1. semestru výuky.
Fakulta dopravní – v roce 2013 byl odbornými pracovníky Ústavu aplikované matematiky organizován
kurz středoškolské matematiky a fyziky pro uchazeče o studium na ČVUT. Účastníci kurzů měli možnost
si zopakovat základní partie středoškolské matematiky a fyziky a připravit se ke státní maturitní zkoušce.
Důraz byl kladen zejména na oblasti, na které se navazuje při výuce v prvním ročníku.
V roce 2013 se na detašovaném pracovišti Fakulty dopravní v Děčíně uskutečnil projekt „Inovace
výuky bakalářského studia v regionech“. Součástí projektu bylo použití takových forem výuky, které
by podpořily a usnadnily absolvování předmětů matematického a technického základu na požadované úrovni. Šlo zejména o zpřístupnění elektronických studijních opor s prvky e-learningu (jako jsou
např. doplňující texty k přednáškám, interaktivní cvičení, zkušební testy k procvičení apod.) a také
o rozšíření počtu hodin výuky matematických předmětů tak, aby měli studenti větší prostor k osvojení
a prohloubení potřebných znalostí. Cílem bylo zejména překonání nedostatků ve znalostech studentů
vzniklých zejména během středoškolského studia a umožnit jim tak snáze splnit požadavky na znalosti
a dovednosti v těchto předmětech.
Fakulta biomedicínského inženýrství provádí každoročně sadu opatření ke snížení neúspěšnosti. Již
před započetím vlastního studia nabízí studentům týdenní kurz, tzv. „BIOŠROT“ (počet účastníků
je neomezený), kde je zábavnou formou prezentován úvod do vybraných disciplín (zejména biologie, fyzika, matematika, chemie). Samozřejmostí je příprava na přijímací zkoušky z biologie, fyziky
a chemie pro uchazeče ze středních škol. Kromě toho jsou nabízeny přípravné kurzy pro uchazeče
o studium na fakultě.
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Na základě analýzy výsledků jednotlivých předmětů byla aplikována následující opatření:
1. Byla definována samostatná příprava na cvičení (samostudium podle pokynů), která je ověřena
krátkým testem nebo přezkoušením.
2. V rámci přednášek a cvičení byly uváděny typické zkouškové příklady, u některých předmětů jsou
typické zkouškové příklady včetně zadání z minulých let dostupné na webové stránce předmětu.
3. Byly otevřeny volitelné předměty (seminář z matematiky a seminář z matematiky pokračování),
které naplnili zejména studenti na druhý zápis včetně dalších zájemců. V rámci předmětu byla
realizována řízená příprava na zkoušky. Obdobný systém je zaveden u předmětu fyzika, chemie
a elektrotechnika (pokud je to třeba a pokud je zájem studentů). Uvedené předměty slouží také pro
to, aby si případní zájemci mohli vyrovnat či doplnit své znalosti, popř. dovednosti z dané disciplíny.
4. Částečně bylo využíváno studentské ankety, kde studenti navrhhovali svá řešení některých situací.
5. Pravidelně byla doplňována knihovna o tituly napomáhající tomuto cíli. Např. sbírky příkladů apod.
6. Všemi vyučujícími byly poskytovány konzultační hodiny.
7. Na www stránkách předmětů byly k dispozici metodické příručky a studijní opory, které lze používat
v obou formách studia, ačkoli jsou primárně určeny pro kombinovanou formu studia. Jsou tam
uvedeny nejčastější problémy a jak jim předejít.
8. Jako další opatření lze uvést i budování dostatečného prostoru pro samostudium včetně vybavení
výpočetní a prezentační technikou, a to dokonce podle počtu studentů.
Fakulta informačních technologií vybírala studenty na základě příjímacích zkoušek, které prověřily
znalosti a schopnosti uchazečů. Při výběru se přihlíželo i k úspěšnému absolvování národní srovnávací
zkoušky SCIO nebo účasti na olympiádách v oblasti matematiky, fyziky a programování. Důležitou
formou získání zpětné vazby pro vyučující bylo pravidelné vyhodnocování Ankety hodnocení výuky.
Studentům prvního ročníku fakulta rovnoměrně rozkládala studijní zátěž na období celého semestru.
Fakulta úzce spolupracovala se Střediskem pro podporu studentů se specifickými potřebami.
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Absolventi

5

5.1 Absolventi akreditovaných studijních programů
Tab. 5.1
Absolventi akreditovaných studijních programů (počty)
Skupiny
akreditovaných
studijních programů

KKOV

Bakalářské
studium

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

P

P

P

K/D

K/D

Doktorské
studium

CELKEM

K/D

přírodní vědy a nauky

11–18

300

7

0

0

225

0

4

536

technické vědy a nauky

21–39

2 405

71

26

0

2 154

169

207

5 032

zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky

51–53

70

0

0

0

0

0

0

70

ekonomie

62, 65

92

0

0

0

0

0

0

92

pedagogika, učitelství a
sociál. péče

74, 75

50

58

0

0

0

0

0

108

vědy a nauky o kultuře
a umění

81, 82

33

0

0

0

0

0

0

33

2 950

136

26

0

2 379

169

211

5 871

CELKEM
P = prezenční

K/D = kombinované / distanční

5.2 Spolupráce ČVUT s absolventy
V roce 2012 byla obnovena činnost Spolku absolventů a přátel ČVUT (www.absolventicvut.cz). Činnost
spolku řídí předsednictvo, které se každoročně volí na zasedání Valné hromady členů spolku. Absolventi
spolku byli pravidelně e-mailem informováni o zajímavých událostech na ČVUT. Dále pak byly pro
členy spolku přibližně 4x do roka organizovány akce, které jsou nejen společenské, ale vždy byla součástí
i odborná přednáška nebo diskuse na aktuální téma. Přehled akcí organizovaných pro členy spolku
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je k dispozici na výše uvedených webových stránkách. V roce 2013 se někteří členové spolku zapojili
do spolupráce se stávajícími studenty v rámci programu Mentoring ČVUT (http://mentoring.cvut.cz).
Fakulta stavební založila klub absolventů ALUMNI, činnost se v současné době nově organizuje.
O kontakt se svými absolventy se starají zejména jednotlivé obory (pořádání profesních setkání).
Fakulta strojní v rámci studijního oddělení vede databázi absolventů po jednotlivých letech a oborech.
Na Fakultě elektrotechnické působí spolek absolventů a přátel FEL ČVUT v Praze ELEKTRA, který
pořádá pravidelná setkání absolventů a připravuje pro ně různé kulturně-společenské akce (http://
www.fel.cvut.cz/elektra/).
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská prostřednictvím odborných kateder udržuje stálý kontakt se
svými absolventy a jejich odborných znalostí aktivně využívá ve formě výuky nejnovějších poznatků
aplikovaných přírodních věd ve vyšších partiích navazujícího magisterského a doktorského studia, při
vedení závěrečných prací a při organizování odborných praxí studentů fakulty. Kontakty s absolventy
také rozšiřují možnosti při hledání uplatnění nových absolventů fakulty a možnosti společného výzkumu s praxí.
Fakulta architektury spolupracuje s Českou komorou architektů.
Fakulta dopravní udržuje kontakty s absolventy v rámci Spolku absolventů a přátel ČVUT. Vzhledem
k tomu, že fakulta v roce 2013 oslavila pouhých 20 let trvání, stále se daří udržovat kontakty na osobní
bázi. Absolventi jsou na řadě důležitých míst ve státní správě i v průmyslu. Zvolená cesta komunikace
probíhá především prostřednictvím odborných kontaktů, které jsou motivovány externím vedením
studentských projektů, spoluřešením výzkumných projektů a expertní činností fakulty zejména pro
státní správu.
Fakulta biomedicínského inženýrství spolupracuje s absolventy prostřednictvím Sdružení absolventů
FBMI. V roce 2013 nebylo sdružení aktivní, v současné době se připravuje program, který by absolventy oslovil. Ke konci roku 2013 byl proveden soupis všech absolventů, aby mohli být kontaktováni.
Do budoucna se Sdružení absolventů chce zaměřit na pořádání zajímavých akcí a setkání pro bývalé
studenty. Ve spolupráci s FBMI bude Sdružení informovat členy o dění na fakultě a zároveň podporovat prezentaci zajímavých pracovních pozic či zkušeností z praxe „po studiu“. Dále by také chtělo
zprostředkovat kontakty na možné zaměstnavatele. V rámci ČVUT se nabízí také možnost integrovat
všechny takovéto spolky do jednoho.
Kontakt:
Email: absolventi@fbmi.cvut.cz
Web: http://absolventi.fbmi.cvut.cz
(neregistrovaným absolventům je zde umožněno provést registraci)
Fakulta informačních technologií provozuje portál pro absolventy FIT, který poskytuje možnost
přímé komunikace mezi absolventy, zprostředkovává zpětnou vazbu, zpřístupňuje zajímavé materiály
a poskytuje platformu pro networking. Absolventům touto formou posílá dotazníky a vyhodnocuje informace. Do budoucna díky portálu připravuje setkání absolventů a diskusi nad akreditačními materiály.
Masarykův ústav vyšších studií eviduje elektronické adresy absolventů především magisterských
studijních programů. V případě konání výrazné vzdělávací aktivity jsou zváni i absolventi.
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5.3 Zaměstnanost a zaměstnavatelnost absolventů ČVUT,
opatření pro její zvýšení, průzkumy uplatnitelnosti absolventů,
reakce na přípravu studijních programů
ČVUT pravidelně zjišťuje zaměstnanost a uplatnění svých absolventů většinou vlastními periodickými
průzkumy nebo se zapojuje do šetření REFLEX. Data jsou průběžně porovnávána a k 31. 12. 2013 byla
k dispozici souvislá časová řada údajů o uplatnění absolventů ČVUT od roku 1985.
Poslední šetření proběhlo v roce 2013 v rámci mezinárodního výzkumu REFLEX. Výzkum se týkal
absolventů bakalářského, magisterského a doktorského studia všech fakult v roce 2008 a 2009.
Zaměstnavatelnost absolventů ČVUT je dlouhodobě vysoká, potvrzována v průzkumech zaměstnavatelů,
kteří jsou spokojeni především s jejich dobrými technickými znalostmi.
Fakulta stavební spolupracuje tradičně s průmyslovou sférou. Jednotlivé studijní programy a obory jsou
tak v přímém kontaktu s praxí a získávají zpětnou vazbu o absolventech, kterou pak fakulta zohledňuje
v přípravě studijních programů. Příkladem jsou nové studijní programy – Stavitelství, Metrologie.
Fakulta strojní pravidelně kontroluje informační zdroje MPSV a v rámci různých setkání se zaměstnavateli upravuje obsahy některých předmětů dle aktuální poptávky na trhu práce.
Na Fakultě elektrotechnické je prováděn průzkum mezi absolventy napříč všemi studovanými programy.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská kromě využívání informací poskytovaných univerzitní cestou
udržuje intenzivní kontakt s praxí v oblasti jaderného výzkumu a průmyslu, materiálového inženýrství,
laserové optiky, radiologické techniky a špičkových oblastí informatiky. Získané poznatky a znalost
nejmodernějších technologií v uvedených oblastech praxe jsou přenášeny do odborných partií výuky
zejména v navazujícím magisterském studiu. Časté praktické exkurze studentů přispívají k poznání
vzájemných potřeb a zlepšují již tak velmi dobré podmínky pro uplatnění absolventů náročného studia
na fakultě.
Fakulta architektury zjišťuje zaměstnanost a průzkumy uplatnitelnosti provádí ve spolupráci s Českou
komorou architektů. Absolventi se zpravidla po 3 letech autorizují u ČKA (autorizovaný architekt). Studenti mají možnost zapsat si moduly Památková péče a Zahradní a krajinná architektura, absolvováním
těchto modulů se rozšíří možnost jejich uplatnění v praxi.
Fakulta dopravní má projektově řízenou výuku s velkým podílem vedoucích projektů z řady významných průmyslových partnerů. Přímé neformální kontakty s těmito firmami jsou touto cestou udržovány na efektivní hladině a absolventi fakulty doposud nebyli konfrontováni s významnými problémy
absolventské nezaměstnanosti.
Fakulta biomedicínského inženýrství se umístila na špičce žebříčku, který porovnává úspěšnost
absolventů v přechodu do praxe. Míra nezaměstnanosti absolventů se u jediné veřejné vysoké školy ve
středních Čechách udržela v akademickém roce 2011/2012 na nule. Znamená to, že všichni studenti
po ukončení studia na fakultě získali zaměstnání. Žebříček zpracovalo Středisko vzdělávací politiky
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2013/02/25/
nezamestnanost-absolventu-vysokych-skol/).
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Fakulta informačních technologií díky portálu pro spolupráci studentů s průmyslem nabízí studentům
možnost seznámit se s nabídkou na trhu práce. Studenti si vybírají potencionálního zaměstnavatele
a většina studentů magisterského programu získává potřebnou praxi již během studia. Portál pro
absolventy umožňuje vzájemnou komunikaci a tím přispívá k větší informovanosti absolventů
o možnostech profesního uplatnění.

5.4 Spolupráce ČVUT s budoucími zaměstnavateli
S budoucími zaměstnavateli spolupracuje Kariérní centrum ČVUT (www.kariernicentrum.cz)
prostřednictvím seminářů zaměřených na osobnostní rozvoj a rozvoj soft-skills, a dále využívá
program Mentoring, soutěže Econtech, diplomové práce, trainee programy a burzu práce. V roce
2013 proběhlo v Kariérním centru 51 seminářů zaměřených na nejrůznější dovednosti. Z toho bylo
10 seminářů pořádáno odborníky z firem, např. Assessment centrum nanečisto – Ernst &Young,
Připravit – pozor – start – Česká pojišťovna, Rozjeďte to s námi – RWE, Peníze nebo život – Peoplecom, HP Event – Find your future – Hewlett-Packard, McKinsey – Solve it. Dále proběhly tři
velké přednášky s manažery z velkých firem v rámci cyklu Comeback na ČVUT (Lukáš Klášterský
– ČP, Petr Slováček – Telefónica, Senta a Miloš Čermákovi – HP). Díky seminářům byli studenti
lépe připraveni na vstup na pracovní trh, umějí se lépe prezentovat, mají lepší představu o svém
budoucím uplatnění.
Zadání do soutěží Econtech (www.econtech.cz) připravují přímo firmy a studenti se díky účasti učí pracovat na reálných projektech. V roce 2013 soutěže zadávaly firmy Hewlett-Packard, Gemalto, Bubbleogy,
Škoda Auto, Telefónica Czech Republic.
Kariérní centrum ČVUT také spolupracovalo se studentskou organizací IAESTE na veletrhu pracovních příležitostí iKariéra, který se konal 6. března 2013. Na tomto veletrhu se studenti setkali se svými
potenciálními zaměstnavateli, v rámci veletrhu organizovalo KC i různé semináře zaměřené na napsání
životopisu, přípravy na pohovor nebo setkání se zajímavým manažerem z velké firmy.
Fakulta stavební měla uzavřené smlouvy o spolupráci s významnými stavebními firmami (např. Metrostav), které umožňují stáže pro studenty, exkurze na stavbách apod.
Fakulta strojní pořádala v rámci přípravy nového projektu kulatý stůl a workshop s představiteli personálních oddělení velkých firem s ohledem na požadavky zaměstnavatelů, které jsou kladeny na její
absolventy. Výsledkem byl projekt dvousemestrálního kurzu „Projektové řízení“.
Fakulta elektrotechnická poskytla zaměstnavatelům budoucích absolventů možnost prezentace přímo
na fakultě (po dohodě jim zajistí prostor a propagaci náborové akce), dále pak zaměstnavatelé měli
možnost prezentovat se např. na veletrhu pracovních příležitostí Career Days.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská využívala trvalých kontaktů s průmyslovou a výzkumnou praxí
v podobě společných výzkumných aktivit také pro potřeby zajištění co nejvýhodnějších podmínek pro
uplatnění budoucích absolventů. Odborná část výuky zahrnovala partie motivované touto spoluprací
včetně projektové výuky. Budoucí zaměstnavatelé měli také přímou příležitost představit se v rámci
předdiplomních praxí a seminářů.
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Fakulta architektury motivovala absolventy k získání autorizace u České komory architektů. Po získání
autorizace absolvent splní podmínky podle stavebního zákona pro výkon vybraných činností ve výstavbě.
ČKA ve svých bulletinech informuje o nově autorizovaných architektech.
Fakulta dopravní řešila obdobně zaměstnanost absolventů, tj. především osobními kontakty s potenciálními zaměstnavateli v rámci projektové spolupráce a spolupráce zaměstnanců a studentů fakulty
na řešení společných výzkumných projektů.
Fakulta biomedicínského inženýrství spolupracovala se zaměstnavateli následovně:
• Přímé zapojení pracovníků z praxe do výuky, ale i v rámci státních závěrečných zkoušek (IKEM,
Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice
Na Bulovce, Rehabilitační ústav Kladruby, Ústav hematologie a krevní transfúze, Státní ústav jaderné,
chemické a biologické ochrany, v. v. i., LINET, spol. s r. o., Beránek spol. s r. o., řada ústavů AV ČR);
V roce 2013 bylo zapojeno do spolupráce zhruba 40 odborníků.
• Konzultace se zaměstnavateli při přípravě akreditací a reakreditací studijních programů a oborů
(Okresní hospodářská komora Kladno, Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, Asociace zrakových terapeutů o. s., Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických
prostředků, HealthCare Institute o. s. a další).
• Zapojení zaměstnavatelů do projektů připravovaných v rámci operačních programů OPVK a VaVpI.
Všechny tyto projekty byly ve větší či menší míře zaměřeny na zkvalitnění vzdělávacího procesu
a provázání vzdělávání a vědy (viz též partneři v projektech na www http://esf.fbmi.cvut.cz/ ).
• Vybraní zaměstnavatelé měli k dispozici v rámci mnoha seminářů vždy jistý časový blok pro nabídku pozic pro absolventy, resp. studenty. Nabídky jsou pravidelně zpřístupňovány i na www stránce
http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/nabidky-prace .
• Společně s budoucími zaměstnavateli již v době studií pořádala fakulta různé akce na zapojení
studentů do přípravy na budoucí zaměstnání. Takovým příkladem může být akce se společností
Linet, s.r.o., která pořádala úvodní seminář a následně realizovala pro zájemce výběrové řízení
pro studentské pozice, dokonce i v zahraničí. Studenti měli tak možnost si vyzkoušet své budoucí
zaměstnání předem, včetně finančního ohodnocení.
• Velmi významnou součástí spolupráce se zaměstnavateli byla oblast povinných odborných praxí.
Z hlediska studentů mají tyto praxe mnohdy velmi významný vztah z hlediska volby zaměstnavatele.
Na Fakultě informačních technologií je provozován portál pro spolupráci studentů s průmyslem, který
má za cíl umožnit efektivní spolupráci studentů s průmyslovými partnery. Tento portál umožňoval
studentům získat zajímavou praxi v rámci studia a řešit praktické problémy z firem. Ze strany fakulty
lze změnit model spolupráce a umožnit studentům řešit tyto praktické problémy v předmětech, které
s nimi souvisí a mají reálné využití v praxi. Fakultě tento systém dává silnou zpětnou vazbu, kterou
využívá k inovacím praktických částí předmětů.
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Zájem o studium

6.1 Zájem o studium na ČVUT
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Tab.6.1
Zájem o studium na vysoké škole

Počet přijatých

Počet zapsaných ke studiu

Počet přihlášek

0

0

1 521

1 016

684

108

747

0

0

0

483

390

344

83

83

83

148

108

0

0

0

252

212

149

0

0

0

839

679

0

0

0

643

445

337

136

Počet přijatých

Počet zapsaných ke studiu

0

Počet přihlášek

Počet přijatých

Doktorské
studium

Počet přihlášek

Navazující
magisterské studium
Počet zapsaných ke studiu

Magisterské
studium

Počet zapsaných ke studiu

Bakalářské studium

Počet přijatých

KKOV

Počet přihlášek

Skupiny
akreditovaných
studijních programů

Fakulta stavební
technické vědy a nauky

21–39

2 507

1 664 1 221

21–39

1 452

970

přírodní vědy a nauky

11–18

267

technické vědy a nauky

21–39

1 616

108 107

Fakulta strojní
technické vědy a nauky
Fakulta elektrotechnická
122 122

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
technické vědy a nauky

21–39

1 568

1 246

978

0

0

0

172

104

101

72

72

72

21–39

673

313

299

0

0

0

285

193

185

46

43

43

Fakulta architektury
technické vědy a nauky
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vědy a nauky o kultuře
a umění

81, 82

184

56

48

0

0

0

43

19

19

0

0

0

21–39

1 120

816

539

0

0

0

386

293

275

32

32

32

Fakulta dopravní
technické vědy a nauky

Fakulta biomedicínského inženýrství
technické vědy a nauky

21–39

521

338

322

0

0

0

513

240

229

27

23

21

zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky

51–53

560

290

289

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 077

969

818

0

0

0

442

287

258

21

12

12

Fakulta informačních technologií
přírodní vědy a nauky

11–18

Celoškolská pracoviště (MÚVS, KÚ)
technické vědy a nauky

21–39

0

0

0

0

0

0

447

254

162

3

3

3

společenské vědy,
nauky a služby

61, 67,
71–73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

2

ekonomie

62, 65

764

485

308

0

0

0

0

0

0

1

1

1

8 134 6 356

0

0

0

5 187

3 453

2 743

532

CELKEM
P = prezenční

13 309

501 498

K/D = kombinované / distanční

Meziroční změny v počtu podaných přihlášek a v počtu přijatých ve srovnání s rokem 2012 byly následující:
• v bakalářském studiu
a) v počtu podaných přihlášek: pokles o 1,07 %
b) v počtu přijatých: pokles o 1,86 %
• v navazujícím magisterském studiu
a) v počtu podaných přihlášek: pokles o 9,22 %
b) v počtu přijatých: pokles o 11,64 %
• v doktorském studiu
a) v počtu podaných přihlášek: pokles o 18,42 %
b) v počtu přijatých: pokles o 19,08 %

6.2 Charakter přijímacích zkoušek
Charakter přijímacích zkoušek byl odlišný na jednotlivých součástech ČVUT. V případě FA a FSv
ČVUT (pro studijní program Architektura a stavitelství) byly přijímací zkoušky talentové, kombinované
formou písemné části a uměleckého portfolia prací uchazečů. Na většině fakult byly pak písemné přijímací zkoušky z profilových předmětů, především z matematiky, fyziky atd. V některých případech
(např. vybrané programy) byla přijímací zkouška prominuta všem uchazečům. Pokud byla předepsána
písemná zkouška, ve většině případů bylo 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 objevila možnost SCIO testů nebo testů studijních předpokladů, které lze
zařadit mezi podklady připravené externími dodavateli. Na většině fakult byla 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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Fakulta stavební
Přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů měly charakter písemného testu z matematiky,
ve kterém uchazeč zaškrtává správnou odpověď. Tento písemný test byl doplněn u programu Architektura a stavitelství o ústní přijímací pohovor z architektury, ve kterém uchazeč předložil komisi
4 práce: motivační list, který má prokázat zájem uchazeče o studium programu a 3 vlastní grafické práce.
Písemný test z matematiky byl promíjen uchazečům, kteří dosáhli předepsaných známek z předmětu
matematika na střední škole nebo dosáhli předepsané známky ze státní maturity z matematiky.
Přijímací zkoušky do magisterských programů a oborů měly charakter písemného testu z oborových
tematických okruhů, uchazeč zde zaškrtával správnou odpověď.
Přijímací zkoušky byly plně zajišťovány vlastními zdroji, nebyly připraveny žádnými externími dodavateli.
Fakulta strojní
Přijímací zkoušky do bakalářských programů byly pouze z matematiky a měly ověřit znalosti zejména
studentů, kteří nekonali maturitu z matematiky, zda jejich znalosti odpovídají požadavkům státní maturity a potřebám studia matematiky v 1. ročníku. Přijímací zkoušky připravil Ústav technické matematiky
FS ČVUT. Přijímací zkoušky do navazujících magisterských programů měly za úkol ověřit zvládnutí
předmětů teoretického základu strojního inženýrství na vyšší – inženýrské úrovni. Přijímací zkoušky se
konaly z Aplikované matematiky, Mechaniky kontinua a Částí strojů a technologie. Na jejich přípravě
a vyhodnocení se podílelo sedm ústavů Fakulty strojní. Vzhledem ke specifiku těchto zkoušek nebyli
využíváni externí dodavatelé.
Fakulta elektrotechnická
Přijímací testy do bakalářských programů probíhaly zásadně formou testu z matematiky. Přijímací
zkouška se skládala z písemného testu z matematiky. Test obsahoval 15 úloh, na jejichž vyřešení bylo
vyhrazeno 60 minut čistého času. Test připravila katedra matematiky, vzory zadání byly dostupné
na stránkách fakulty. Maximální počet bodů byl 20. Testy vyhodnotila komise složená z učitelů matematiky a zástupců jednotlivých studijních programů, jmenovaná děkanem fakulty.
Do magisterských programů byli uchazeči přijímáni na konkrétní zvolený otevřený obor v závislosti na výsledku přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky se lišily podle studijních programů. Zkouška byla písemná
a podrobnosti byly zveřejněny na webových stránkách jednotlivých programů. V případě překročení
kapacity preferovaného oboru mohli být uchazeči v rámci programu zařazeni do následujícího oboru
v pořadí dle vyznačených preferencí.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Měla přijímací řízení do bakalářského studia bez přijímacích zkoušek. Přijímací řízení do navazujícího
magisterského studia obsahovalo písemné přijímací zkoušky z matematiky a fyziky, nebo matematiky
a informatiky, nebo fyziky a chemie podle oboru, kam se uchazeč hlásil. Přijímací zkoušky připravili
odborníci z příslušných kateder fakulty.
Fakulta architektury
Přijímací řízení do bakalářských studijních programů bylo dvoukolové. V 1. kole uchazeči absolvovali
talentovou zkoušku, písemnou zkoušku z matematiky, deskriptivní geometrie a přírodních věd a test
ze všeobecného přehledu. Ve 2. kole probíhal ústní pohovor.
Přijímací řízení do magisterských studijních programů bylo také dvoukolové. V 1. kole bylo hodnoceno
předložené portfolio školních prací, případně doplněné o projekty architektonické nebo designérské
povahy. Ve 2. kole uchazeči absolvovali ústní pohovor.
Přijímací zkoušky byly plně zajišťovány vlastními zdroji, fakulta nespolupracuje s žádnými externími
organizacemi.
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Fakulta dopravní
V bakalářském studijním programu uchazeč při písemném testu z matematiky prokazoval své schopnosti samostatně řešit úlohy v rozsahu středoškolské matematiky. Přijímací zkouška měla formu testu
s nabídkou odpovědí. Testy připravili výhradně odborníci Fakulty dopravní z Ústavu aplikované matematiky. V magisterském studijním programu uchazeči konali písemné přijímací zkoušky ze dvou
tematických okruhů odpovídajících příslušným studijním oborům. Zkoušky připravili výhradně
odborníci z jednotlivých ústavů Fakulty dopravní.
Fakulta biomedicínského inženýrství
Písemné přijímací zkoušky probíhaly formou testů s volenou odpovědí vlastními zdroji, a to jak pro
bakalářské, tak i navazující magisterské studijní programy. Pro bakalářské studijní programy to byly testy
z biologie a fyziky a pro obor Zdravotní laborant z biologie a chemie. Tematickými okruhy byly osnovy
gymnázií v ČR pro uvedené disciplíny. Pro navazující magisterské studijní programy byly realizovány
též přijímací zkoušky formou testů s volenou odpovědí. Pro studijní program Biomedicínská a klinická
technika byla zvolena část otázek z biologie, část z fyziky a část ve vztahu k danému oboru studia. Pro
navazující magisterský studijní program Ochrana obyvatelstva to bylo testem, který obsahoval výhradně
otázky ve vztahu k danému oboru studia na základě obsahu bakalářského studia v oblasti ochrany obyvatelstva. Byl stanoven minimální počet dosažených bodů za správné odpovědi pro úspěšné absolvování
všech testů. Ty pak byly vyhodnocovány anonymně a pomocí SW ze skenovaných odpovědních listů.
Fakulta informačních technologií
Přijímací zkouška byla zajišťována vlastními zdroji a byla organizována formou písemného testu. Ten
byl tvořen úlohami s výběrem odpovědí. Přijímací zkouška pokrývala tematické okruhy vycházející
z okruhů pro státní maturitu z matematiky.
Masarykův ústav vyšších studií
Přijímal uchazeče do bakalářského studijního programu Ekonomika a management. Přijímací zkoušky
měly formu testu z matematiky a ekonomiky. Příprava testů byla zajišťována vlastními zdroji, zpracování výsledků bylo prováděno počítačem. Přijímací zkouška do magisterských programů měla formu
komisionálního hodnocení osobního portfolia uchazečů a byla prováděna vlastními silami.

6.3 Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia,
kteří absolvovali předchozí typ studia na jiné vysoké škole
Tab.6.2
Studenti 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
Fakulta stavební
Fakulta strojní
Fakulta elektrotechnická
Fakulta informačních technologií
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Doktorské studium
150

17

93

20

100

29

48

3

Fakulta dopravní

34

11

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

11

21

Fakulta architektury

92

16

Fakulta biomedicínského inženýrství

97

4

Celoškolská pracoviště
(studium mimo fakulty)

40

3

665

124

CELKEM za celou vysokou školu

6.4 Spolupráce ČVUT se středními školami
ČVUT i v roce 2013 aktivně spolupracovalo se středními školami a jeho zástupci pořádali v období
leden až duben a září až prosinec tzv. roadshow po středních školách. Tuto aktivitu ČVUT pořádalo
ve spolupráci s fakultami a personálně ji zajišťoval speciálně vyškolený promo tým složený ze studentů
a doktorandů ČVUT pod vedením koordinátora. Tým navštěvoval střední školy, které o to samy prostřednictvím výchovných poradců zažádaly, dále střední školy, které byly vytipované v regionech, kde
nejsou zastoupeny konkurenční technické vysoké školy a regiony, odkud se hlásí nejméně uchazečů.
Propagační tým informoval 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 vyplňovali studenti ankety, kde uváděli svoje
emailové adresy a souhlas se zasíláním e-letterů. Na základě toho byly středoškolákům pravidelně rozesílány e-lettery s užitečnými informacemi, např. o možnostech studia na ČVUT, o dnech otevřených
dveří na fakultách, o novinkách, soutěžích a zajímavostech z ČVUT a ze světa vědy a techniky.
V listopadu 2013 se ČVUT prezentovalo středoškolským studentům na III. ročníku veletrhu vysokých
škol, který se konal v prostorách gymnázia v Žatci. Tato prezentace byla velmi úspěšná a díky velkému
zájmu středoškolských studentů se bude v dalších letech opakovat.
ČVUT se každoročně zúčastňuje veletrhů pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Veletrhy se konají dvakrát ročně – v lednu v Praze a v listopadu v Brně. ČVUT se zde atraktivně prezentuje
v expozici, kde kromě informací o možnostech studia jsou předváděny středoškolákům interaktivní
exponáty. Škola se každoročně na brněnském 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 získalo v roce 2013 ČVUT 2. místo. Svědčí to o tom, že středoškolští studenti
vnímají ČVUT pozitivně. Na veletrzích Gaudeamus zástupci školy aktivně komunikovali o možnostech
studia nejenom s potenciálními studenty, ale v průměru i s 300 výchovnými poradci a učiteli středních
škol, kteří v průběhu veletrhů navštívili expozici a prezentace ČVUT.
Fakulta stavební pořádá od roku 2009 stáže pro studenty středních škol. Stáže probíhají v jarním
a podzimním termínu. Student střední školy si zvolí bakalářský studijní program/obor a po tři dny se
účastní výuky. Průvodce mu dělá student daného oboru.
Fakulta pořádala také dva Dny otevřených dveří (DOD) s průměrnou návštěvností 1000 zájemců o studium.
Od roku 2008 fakulta pořádá soutěž pro studenty středních škol Hala roku JUNIOR a fotografickou
soutěž Tvýma Očima.
Fakulta strojní kromě dvakrát ročně pořádaných Dnů otevřených dveří připravila ve spolupráci se středními školami individuální informační setkání se zájemci o studium a účastnila se s informačními
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programy všech propagačních akcí, z nichž stěžejní byly veletrhy Gaudeamus. Fakulta také každoročně
pořádá pro zájemce ze středních škol konferenci StreTech.
Fakulta elektrotechnická v rámci spolupráce se středními školami nabízí propagační výjezdy, jejichž
cílem je informovat uchazeče o studium o nabízených studijních programech, podmínkách přijímacího řízení, akcích pro středoškoláky (DOD, soutěže, kurzy apod.), možnostech studia v zahraničí
i o uplatnění absolventů v praxi. V roce 2013 se celkem uskutečnilo 47 samostatných výjezdů FEL + tři
ve spolupráci s Rektorátem ČVUT.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská vychovává odborníky v oblasti aplikované a teoretické fyziky,
aplikované matematiky, jaderného inženýrství, fyzikálního inženýrství a informatiky aplikované v přírodních vědách. Má proto zájem na podpoře kvalitní výuky matematiky, fyziky a informatiky na středních školách. Každoročně s nimi spolupracuje na mnoha úrovních zahrnujících podporu organizace
a přípravu matematické, fyzikální a chemické olympiády, podporu národního reprezentačního týmu
matematické olympiády, aktivní podporu dalších fyzikálních soutěží, tematické vedení středoškolských odborných prací, prací soutěže AMAVET, účast v porotách těchto soutěží, tematické přednášky
na středních školách v jednotlivých regionech apod. Fakulta také organizuje návštěvy specializovaných
pracovišť, např. jaderného reaktoru nebo tokamaku formou tzv. Dnů na jaderce, pořádá Týden vědy,
v rámci něhož se studenti účastní týmové výzkumné práce, pořádá pro středoškolské studenty vlastní
letní tábor TCN (Tudy cesta nevede). Samozřejmostí jsou fakultní dny otevřených dveří v pražské
a děčínské části fakulty a specializované přednáškové série v Děčíně.
Fakulta architektury střední školy informuje prostřednictvím celouniverzitní akce „Sedmi statečných“,
od roku 2013 pořádá Den otevřených dveří, jehož součástí jsou také výstavy semestrálních a diplomních
projektů. Speciálních přednášek se pravidelně účastní kromě studentů i pedagogové a případně výchovní
poradci. Fakulta pořádala přípravné kurzy z matematiky, deskriptivní geometrie a kreslení.
Fakulta dopravní se každoročně zúčastňuje akce Scientia Pragensis – Den vědy na pražských vysokých
školách. Sedmý ročník se konal 15. 11. 2013. V rámci tohoto projektu byla prezentována široké veřejnosti
vědecko-výzkumná činnost zúčastněných vysokých škol. Velkou část návštěvníků tvořili středoškolští
studenti, kteří měli možnost se s vědeckou činností univerzit seznámit a diskutovat s jednotlivými odborníky. Pracovníci Ústavu aplikované matematiky Fakulty dopravní organizovali, tak jako každý rok,
kurz středoškolské matematiky a fyziky pro uchazeče o studium na ČVUT. V únoru 2013 byl otevřen
kurz pro celkem 72 uchazečů o délce trvání 12 týdnů. Cílem kurzu středoškolské matematiky a fyziky
bylo opakování základní látky ze střední školy.
Fakulta biomedicínského inženýrství spolupracuje v rámci regionu se středními školami na úrovni odborné
výuky a na úrovni projektů řešených s podporou SF EU, propaguje studium i prostřednictvím výsledků vědy
a výzkumu na fakultě. FBMI se mnoho let zapojuje úspěšně do práce v komisích pro hodnocení studentské
vědecké činnosti, každoročně zve na své Dny otevřených dveří studenty kladenských středních škol, podobně
i v oblasti kulturní (Majáles a Festival studentských kapel) jsou zvány kladenské střední školy. Dny otevřených
dveří jsou pořádány i pro jednotlivé SŠ, tzv. na vyžádání a případně se specifickým zaměřením. Zástupci fakulty
navštěvují každý rok mnoho SŠ v rámci jejich akcí na seznamování s potencionálním studiem na VŠ v ČR.
Fakulta informačních technologií spolupracuje s Arcibiskupským gymnáziem na zlepšení znalostí
SŠ studentů v oblasti matematiky a fyziky. Cílem je odhalit slabé stránky jak studentů, tak pedagogů.
Vytvořené interaktivní příklady pro procvičování jsou k dispozici středním školám. Fakulta informačních
technologií se pravidelně účastní celoškolské Roadshow po středních školách. V roce 2013 pracovníci FIT
mimo jiné navštívili Střední průmyslovou školu sdělovací techniky Panská na Dni pro prezentaci škol.
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ČVUT se snaží zlepšit věkovou strukturu svých akademických pracovníků. Jedná se o dlouhodobý
proces vedoucí ke snížení věkového průměru těchto pracovníků.

7.1 Akademičtí a vědečtí pracovníci na ČVUT v přepočtených počtech
Tab. 7.1
Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty**)

Lektoři

Asistenti

Odborní asistenti

Docenti

CELKEM

Profesoři

Akademičtí pracovníci
Vědečtí,
výzkumní
a vývojoví
pracovníci
podílející
se na
pedagog.
činnosti

Vědečtí
pracovníci***

CELKEM

Fakulta stavební

368,73

42,65

99,45

226,63

0,00

0,00

0,00

43,25

411,98

Fakulta strojní

317,51

34,28

47,50

167,69

47,09

0,50

20,45

3,43

320,94

Fakulta
elektrotechnická

299,43

46,85

65,91

185,27

1,10

0,00

0,30

145,71

445,14

Fakulta jaderná
a fyzikálně
inženýrská

139,42

26,83

22,80

54,86

2,90

2,00

30,03

65,69

205,11

Fakulta
architektury

105,24

9,10

23,95

71,09

0,00

0,00

1,10

3,15

108,39

Fakulta dopravní

156,45

10,85

26,95

116,65

0,00

2,00

0,00

0,50

156,95

Fakulta
biomedicínského
inženýrství

88,42

7,10

8,32

19,47

53,53

0,00

0,00

8,40

96,82

Fakulta informačních technologií

77,95

4,90

11,20

61,35

0,00

0,00

0,50

7,33

85,28
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Kloknerův ústav

7,20

1,10

5,10

1,00

0,00

0,00

0,00

28,70

35,90

Masarykův ústav
vyšších studií

24,70

2,00

2,90

19,80

0,00

0,00

0,00

0,10

24,80

Ústav tělesné
výchovy a sportu

28,00

0,00

1,00

27,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,00

1 613,05 185,66

315,08

950,81

104,62

4,50

52,38

CELKEM

306,26 1 919,31

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)
Akademičtí pracovníci

CELKEM

ženy

CELKEM

ženy

ženy

CELKEM

ženy

0

0

0

0

49

9

54

12

3

1

22

6

249

41

377

30–39 let

1

0

47

4

542

106

71

14

8

3

51

12

233

27

953

40–49 let

18

0

80

9

229

67

13

6

0

0

5

0

60

7

405

50–59 let

55

3

77

19

197

79

5

3

0

0

3

2

40

3

377

60–69 let

84

8 103

12

126

45

1

1

0

0

2

0

26

2

342

5

38

8

1

0

0

0

1

0

28

1

255

49 1 181

314

145

36

11

4

84

20

636

81

2 709

CELKEM

78

4 109

236

15 416

CELKEM

ženy

Vědečtí,
výzkumní
a vývojoví
pracovníci
podílející
se na
pedagog.
činnosti

do 29 let

nad 70 let

CELKEM

Lektoři

ženy

Asistenti

CELKEM

Odborní
asistenti

ženy

Docenti

CELKEM

CELKEM

Profesoři

Vědečtí
pracovníci***

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

CELKEM

Fakulta stavební
Rozsahy úvazků

prof.

doc.

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

ostatní

do 0,3

5

13

32

28

78

0,3–0,5

7

13

35

36

91

0,5–0,7

1

1

7

6

15

0,7–1,0

39

91

259

204

593

Fakulta strojní
Rozsahy úvazků

prof.

doc.

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

7

ostatní

do 0,3

12

13

46

42

113

0,3–0,5

6

6

18

24

54

0,5–0,7

4

3

13

15

35

0,7–1,0

29

47

172

202

450

Fakulta elektrotechnická
Rozsahy úvazků

prof.

doc.

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

ostatní

do 0,3

7

33

64

35

139

0,3–0,5

6

12

35

26

79

0,5–0,7

5

5

16

8

34

0,7–1,0

40

52

201

163

456

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsahy úvazků

prof.

doc.

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

ostatní

do 0,3

3

1

12

10

26

0,3–0,5

2

2

11

24

39

0,5–0,7

2

1

8

7

18

0,7–1,0

24

22

88

71

205

Fakulta architektury
Rozsahy úvazků

prof.

doc.

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

ostatní

do 0,3

3

1

5

11

20

0,3–0,5

2

6

7

26

41

0,5–0,7

0

3

3

9

15

0,7–1,0

8

26

25

47

106
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Fakulta dopravní
Rozsahy úvazků

prof.

doc.

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

ostatní

do 0,3

1

7

20

27

55

0,3–0,5

5

7

26

28

66

0,5–0,7

2

3

9

11

25

0,7–1,0

7

21

78

93

199

Fakulta biomedicínského inženýrství
Rozsahy úvazků

prof.

doc.

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

ostatní

do 0,3

2

6

13

26

47

0,3–0,5

1

4

8

14

27

0,5–0,7

2

2

5

12

21

0,7–1,0

5

6

30

50

91

Fakulta informačních technologií
Rozsahy úvazků

prof.

doc.

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

ostatní

do 0,3

3

2

6

2

13

0,3–0,5

1

1

13

17

32

0,5–0,7

1

3

7

9

20

0,7–1,0

3

8

34

50

95

Kloknerův ústav
Rozsahy úvazků

prof.

doc.

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

ostatní

do 0,3

0

1

1

0

2

0,3–0,5

0

1

1

0

2

0,5–0,7

0

0

0

0

0

0,7–1,0

2

4

6

1

13

Masarykův ústav vyšších studií
Rozsahy úvazků

prof.

doc.

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

ostatní

do 0,3

0

1

2

1

4

0,3–0,5

0

0

1

5

6

0,5–0,7

0

1

1

0

2

0,7–1,0

2

2

7

17

28

Ústav tělesné výchovy a sportu
Rozsahy úvazků

prof.

doc.

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

ostatní

do 0,3

0

0

0

0

0

0,3–0,5

0

0

0

0

0

0,5–0,7

0

0

0

0

0

0,7–1,0
CELKEM

0

1

4

27

32

242

432

1 329

1 384

3 387

Pozn.: Uvádí se fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor.
Pozn.: Uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul.
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7.4 Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím
Tab. 7.4
Akademičtí pracovníci**
s cizím státním občanstvím (počty fyzických osob)
Fakulta stavební

3

Fakulta strojní

11

Fakulta elektrotechnická

13

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

12

Fakulta architektury

11

Fakulta dopravní

12

Fakulta biomedicínského inženýrství

11

Fakulta informačních technologií

4

Kloknerův ústav

1

Masarykův ústav vyšších studií

3

CELKEM

81

Pozn.: Uvádí se fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor.
Pozn.: ** = Osoby, které mají s vysokou školou uzavřený pracovněprávní vztah.

7.5 Počty docentů a profesorů jmenovaných v roce 2013
Tab. 7.5
Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty)
Počet

Věkový průměr nově jmenovaných

Fakulta stavební  
Profesoři jmenovaní v roce 2013

0

0

Docenti jmenovaní v roce 2013

5

47,4

Fakulta strojní
Profesoři jmenovaní v roce 2013

0

0

Docenti jmenovaní v roce 2013

8

41,4

Fakulta elektrotechnická
Profesoři jmenovaní v roce 2013

1

42

Docenti jmenovaní v roce 2013

7

39,1

Fakulta jaderná a fyz. inženýrská
Profesoři jmenovaní v roce 2013

1

61

Docenti jmenovaní v roce 2013

4

43,2

0

0

Fakulta architektury
Profesoři jmenovaní v roce 2013
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7

Docenti jmenovaní v roce 2013

5

51

Profesoři jmenovaní v roce 2013

0

0

Docenti jmenovaní v roce 2013

2

39,5

CELKEM profesoři

2

51,5

31

43,5

Fakulta dopravní

CELKEM docenti

Pozn.: Uvádí se fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor.
Pozn. red.: Ve druhé polovině roku 2013 nebyli jmenováni žádní profesoři (úprava jmenovací procedury).

7.6 Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků ČVUT
Vzdělávání vlastních zaměstnanců je významnou aktivitou pro kvalifikační růst akademických pracovníků, rozvoj osobnosti i pracoviště. V roce 2013 se jednalo zejména o jazykové kurzy, kde převažoval
zájem o angličtinu, zájemci se však mohli zapsat i do kurzu indonézštiny.
Fakulta biomedicínského inženýrství pořádala během roku 2013 průběžně specializované kurzy z oblasti
dovedností a práce s programovými produkty, např. Matlab, Comsol Multiphysics apod.
Pracovníci Ústavu tělesné výchovy a sportu navštěvovali následující odborné kurzy: Feldenkreisova
metoda (fyzioterapeutická), Výživový poradce, Diagnostika pohybového systému (A) a Doškolení
cvičitelské.
Zapojení akademických pracovníků ČVUT do vzdělávacích kurzů uvádí tabulka 7.6.
Tab. 7.6
Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků*
Počet kurzů
Kurzy orientované na pedagogické dovednosti

Počet účastníků
0

0

Kurzy orientované na obecné dovednosti

10

120

Kurzy odborné

19

38

CELKEM

29

158

* = 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, motivační nástroje pro
odměňování zaměstnanců v závislosti na dosažených výsledcích
Na ČVUT byl připravován Karierní řád obsahující i vnitřní systém motivačního hodnocení. Projednávání Karierního řádu v orgánech ČVUT nebylo dosud ukončeno. Dokument vychází ze zákona o VŠ
a ze Statutu ČVUT, ve kterém jsou uvedeny základní podmínky pro kvalifikační kategorie pracovníků.
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8.1 Stipendia studentům dle počtu studentů, kteří je obdrželi
či pravidelně pobírali v daném roce
Tab. 8.1
Stipendia studentům podle účelu stipendia
(počty studentů)
Účel stipendia

8

Počty studentů

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

4 412

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

1 297

na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu,
§ 91 odst. 2 písm. c)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3

406
14
107

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

17 787

z toho ubytovací stipendium

11 316

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

805

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

636

studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)
jiná stipendia

1 190
287

CELKEM

26 941

8.2 Vlastní stipendijní programy realizované na ČVUT
Fakulta stavební každoročně uděluje vynikajícím studentům Stipendium děkana u příležitosti 17. listopadu. Dále uděluje jednorázová stipendia studentům, kteří se v rámci studia účastní zahraničních stáží.
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Fakulta strojní podporuje formou mimořádných stipendií činnost týmu CTU CarTech za podmínky
dobrých studijních výsledků členů týmu a dále ve spolupráci s Ústavem tělesné výchovy a sportu podporuje studenty s dobrými výsledky, kteří se zapojují do sportovní reprezentace FS a ČVUT, případně
se umísťují na mezinárodních soutěžích, a tak reprezentují ČR.
Fakulta elektrotechnická má vlastní stipendijní program pro podporu zahraniční odborné praxe
studentů „Mobilita-Akce 200“. V souladu s dlouhodobou snahou o zvyšování kvality studia fakulta
podporuje výjezdy studentů do zahraničí na dobu delší než 29 dní poskytnutím účelového stipendia
ve výši 10 tis. Kč/měsíc (Evropa) a 12 tis. Kč/měsíc (ostatní svět). Stipendium je zejména určeno na pobyty, které nejsou podpořeny jiným typem stipendia nebo podpory ze strany FEL nebo ČVUT. Počet
udělených stipendií je ročně omezen na 200.
Fakulta architektury – Leonardo da Vinci – výjezdy absolventů FA zajišťoval Rektorát ČVUT, v roce
2013 celkem 20 absolventů. V roce 2013 získala Fakulta architektury samostatný grant ve výši 40 tis.
EUR na období září 2013 až únor 2015, ze kterého dosud vyjelo 7 absolventů.
Fakulta informačních technologií – děkan fakulty vyhlašuje Cenu děkana za vynikající bakalářskou
nebo diplomovou práci. Cena se uděluje vybraným studentům, kteří zároveň obhájili závěrečnou práci
ve standardní době studia s hodnocením „výborně“ a složili ve standardní době studia státní závěrečnou
zkoušku s prospěchem alespoň „velmi dobře“.

8.3 Poradenské služby poskytované na ČVUT
Rozvoj poradenských služeb byl zajišťován v souladu s ADZ 2013, bod 4.1. – Rozvoj a podpora informačních 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 neúspěšnost 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).
Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS) veškerou svou činností podporuje
studenty ČVUT, aby byli úspěšní ve studiu i ve svém profesním a osobním životě. CIPS se zaměřuje
na studenty 1. ročníků již při zápisu – (nárazová akce), kdy všem, kteří mají nějaký problém při vstupu
na univerzitní půdu, je poskytnuta individuální péče a všichni získají informaci o tom, že v Centru naleznou podporu a pomoc při řešení problémů, které se vyskytují při studijní a sociální adaptaci na nové
prostředí, ale i v průběhu dalšího studia.
Všem studentům ČVUT poskytuje Centrum individuální studijní, psychologické, sociálně-právní
a duchovní poradenství se zvláštním důrazem na řešení studijně rizikových situací.
CIPS také organizuje v průběhu celého akademického roku akce se záměrem poskytnout studentům možnost získat potřebné kompetence pro studijní, profesní i osobní život. V průběhu semestru
a ve zkouškovém období jsou pořádány pro studenty semináře přímo zaměřené na osvojení správných
studijních návyků (Studijní dovednosti, Jak uspět u zkoušky, Myšlenkové mapy…).
Veškerá činnost Centra směřuje k tomu, aby pro studenty ČVUT bylo vytvořeno prostředí, které minimalizuje překážky, se kterými se během studia setkávají, a které mají vliv na počet studentů, kteří
by předčasně a zbytečně studium ukončili. CIPS se zvláště zaměřuje na práci se studenty, kteří mají
problémy s prokrastinací a závislostí na počítači.
Centrum intenzivně spolupracuje se Střediskem pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA.
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Přehled poskytovaných poradenských služeb:

Poradenství

Studijní

Počet
zaměstnanců/
přepočtený
počet úvazků

Počet
konzultačních
hodin za týden

Počet konzultací
Kontaktů celkem
osobně

telefonicky

e-mailem

1/0,5

16

332

295

444

1 071

Psychologické

1/0,35 +
externistka

12

244

52

55

351

Sociálně-právní

externista

3

75

42

51

168

Duchovní
poradna

1/0,2

3

190

75

71

336

Informační
služby

4.2

41

7 530

1 313

513

9 356

8 371

1 777

1 134

11 282

Celkem

8.4 Přístup ke studentům se specifickými potřebami
Zajištění péče o studenty se specifickými potřebami na ČVUT vycházelo z DZ ČVUT 2011–2015,
bodů 2.4. a 2.5.
Podpůrné služby byly na ČVUT v roce 2013 poskytovány prostřednictvím Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA, a to studentům s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením,
studentům se specifickými poruchami učení a studentům s chronickým somatickým a psychickým
onemocněním.
Servis Střediska, který svou povahou překračuje rámec odborného poradenství, byl poskytován v souladu
s platným dokumentem MŠMT, který vymezuje obecné podmínky zajišťování studia studentů se specifickými potřebami a obsahuje metodický standard pro jejich naplňování. Komplementárním dokumentem
byl Metodický pokyn prorektora pro studium o podpoře studentů se specifickými potřebami na ČVUT.
V roce 2013 evidovalo ČVUT 66 studentů, kteří prostřednictvím aktivit Střediska ELSA využívali
studijní podporu v některé z následujících oblastí:
• digitalizační a knihovní servis,
• vizualizační a zapisovatelský servis,
• tlumočnický servis,
• asistenční servis,
• technický servis,
• diagnostické služby.
V rámci aktivit Střediska ELSA, zaměřených na odstraňování architektonických bariér, probíhalo v roce
2013 mapování přístupnosti objektů ČVUT. Středisko přizvalo ke spolupráci absolventy Fakulty architektury. Řada objektů byla osazena akustickými orientačními majáky pro nevidomé osoby.
V průběhu roku 2013 vyvíjelo ČVUT prostřednictvím Střediska ELSA úsilí o založení Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách. K založení Asociace došlo
10. 12. 2013 a ČVUT se stalo jedním z prvních řádných členů.
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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 studenty individuální stáže na univerzitě a možnost absolvování takzvané Junior Tech Univerzity 2013.
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 vytipováni tzv. mentoři (akademičtí pracovníci ČVUT) z příslušných fakult, kteří se jim v období od června
do prosince 2013 individuálně věnovali. Prezentovali jim celé ČVUT, fakulty, katedry, ústavy a možnosti
studia na technické vysoké škole. Zajišťovali stážujícím studentům účast na vybraných přednáškách,
cvičeních a seminářích na ČVUT. Společně pracovali na různých vědeckých úkolech a projektech.
Na závěr stáže, na společném prosincovém setkání, studenti vytvořili prezentace jak o samotné stáži
a jejím průběhu, tak zároveň shrnuli výsledky svých projektů. Cílem této akce bylo přiblížit vybraným
nadaným středoškolákům individuální formou možnosti studia na ČVUT a umožnit jim tak poznat
vybranou vysokou školu již na střední škole.
V rámci komunikace s potenciálními studenty pokračoval i projekt zaměřený pouze na nadané dívky, který iniciovaly odborné firmy. Důvodem je nízký počet technicky vzdělaných žen na trhu práce
a firmám se tak nedaří plnit genderové kvóty pro zaměstnance. 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
matematicko-programátorské soutěže bylo vybráno 24 dětí, pro které byl v termínu 26. července až
3. srpna 2013 uspořádán Letní tábor ČVUT v rekreačním zařízení Meziříčko nedaleko Jihlavy. Součástí
programu byla řada matematických a fyzikálních úkolů, projektů a přednášek, které pro děti připravili
studenti ČVUT včetně sportovního programu, atraktivních her a zajímavých soutěží. Na táboře bylo pro
děti zajištěno ubytování, stravování a celodenní program, zaměřený především na vědecko-technické
disciplíny a obory. 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, 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.
Na Fakultě stavební byli mimořádně nadaní studenti od 1. ročníku zařazováni do výběrové studijní
paralelky na základě vynikajícího prospěchu ze střední školy. Nabídka výběrových předmětů s vyšší
znalostní úrovní zahrnuje např. předměty Matematika, Pružnost a pevnost. Nabídka odborné spolupráce
s katedrami představuje zapojení studentů jako studentských vědeckých sil, v SGS a SVOČ.
Fakulta strojní již druhým rokem zajišťovala pro zájemce z řad uchazečů, kteří splní výtečně výběrový
vstupní test, možnost účastnit se práce na projektech oborových ústavů. Těmto studentům byla v předmětech teoretického základu připravena individuální rozšířená výuka a v případě vynikajících studijních
výsledků (splnění všech předmětů s průměrem 1,00) mohli již po prvním semestru získat mimořádné
motivační stipendium. Tato možnost je inzerována při všech propagačních akcích pro střední školy.
Fakulta elektrotechnická úzce spolupracovala s vybranými školami, se kterými je uzavřena dohoda
o vzájemné spolupráci. Těmto školám byl propůjčen titul „Fakultní škola“. V rámci této spolupráce
nabízela fakulta výborným studentům těchto škol pro jejich ročníkové a maturitní práce odborné kon78 | Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců

zultanty a možnost měření v laboratořích FEL. Vynikajícím absolventům středních škol bylo přiděleno
jednorázové motivační stipendium, program Otevřená informatika udělovala stipendia pro nadané
studenty. Pro středoškolské studenty fakulta organizovala soutěž o stylový iPad mini a ROBOSOUTĚŽ,
Fyzikální laboratoře pro středoškoláky i Jarní školu mladých autorů. V rámci spolupráce se SŠ proběhly
stáže středoškoláků na fakultě formou přímé účasti na výuce.
Otevřená informatika, výběrový program
• AVAST stipendium pro 3 nejlepší studenty, OI stipendium pro nadaná děvčata, 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 A4B99RPH (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. semestru.
Otevřené elektronické systémy, výběrový program
• Tento program byl speciálně vytvořen pro nadané studenty, je teoreticky orientován.
• Na programu před zahájením výuky letního semestru byla 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., Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola
o energetických systémech v ČR a Rakousku spolupořádaná s TU Wien a UJEP.
• Soutěž diplomových a doktorandských prací, pořádal ČEZ, a. s.
Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské probíhala rozsáhlá spolupráce se SŠ při vedení SOČ, podpora
matematické a fyzikální olympiády na celostátní úrovni.
Fakulta architektury dlouhodobě spolupracuje s nadací Renzo Piano Building Workshop a každoročně
vysílá jednoho studenta na půlroční stáže do tohoto prestižního ateliéru, který sídlí v Janově a v Paříži.
V roce 2013 byl vybrán student na stáž do Paříže.
Fakulta dopravní uspořádala v roce 2013 již 6. ročník soutěže Cena děkana. Soutěž je určena pro studentské dvou až čtyřčlenné týmy, ale i jednotlivce z odborných středních škol a gymnázií. Do soutěže
jsou přijímány práce s dopravní a telekomunikační tématikou, a to v následujících oblastech:
– Dopravní stavby;
– Ekonomika dopravy a telekomunikací;
– Automatizace a informatika v dopravě a telekomunikacích;
– Design dopravních prostředků a staveb;
– Zvýšení bezpečnosti dopravy;
– Dopravní prostředky.
Z podaných projektů je odbornou porotou složenou z představitelů jednotlivých ústavů fakulty vyhodnoceno pět nejlepších prací, přičemž všichni členové oceněných týmů získají kromě věcných cen
i možnost studia na FD bez přijímacích zkoušek.
Fakulta biomedicínského inženýrství pořádala v roce 2013 několik akcí, které měly hlavní cíl popularizovat výsledky vědecko-výzkumné 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.
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Současně jsou na tyto akce prioritně zvány střední školy z regionu. Jednalo se o následující akce:
• Muzejní noc 14. 9. 2013 v Praze v NTM, pouze spoluúčast FBMI, přičemž studenti FBMI prezentovali technické a zdravotnické exponáty.
• Vědecký jarmark, kde proběhla také propagace vědecko-výzkumné činnosti, se uskutečnil 18. 9. 2013
v Praze Dejvicích, kde se podíleli studenti FBMI při předvádění vybraných experimentů z oblasti
působení vědeckých týmů FBMI.
• Slavnostní otevření nových laboratoří 18. 11. 2013 v Kladně, kde studenti prezentovali technické
a zdravotnické exponáty.
• Bridge Employment – specializovaná akce FBMI pro studenty 3 zdravotnických škol z Kladna
a Prahy (celkem okolo 50 studentů) – prezentace zdravotnických oborů a prohlídka laboratoří
(Kladno, 12. 11. 2013), na které se aktivně podíleli i studenti FBMI – zajištění předvádění experimentů v laboratořích.
• Den otevřených dveří 25. 1. 2013 a 22. 11. 2013 Kladno, studenti a zaměstnanci prezentovali vědecké
týmy fakulty zejména pro cca 250 středoškoláků.
Fakulta informačních technologií organizovala Fiťácký Informatický Korespondenční Seminář pro
studenty středních škol zvaný FIKS. Nabízel možnost zkusit řešit algoritmické úlohy různé obtížnosti.
Pro mimořádně nadané studenty připravila fakulta výběrové předměty zaměřené na prohloubenou
výuku programování. Dále FIT organizovala specializované semináře, jejichž cílem bylo 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 měli naučit osvojovat postupy a metody vědecké práce, získat přehled o situaci v současném informatickém výzkumu 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).
Katedry Masarykova ústavu vyšších studií pracovaly s nadanými studenty formou individuálních
studijních plánů. Se středními školami ústav spolupracoval na praxích studentů studijního programu
Specializace v pedagogice, dále zval studentky, studenty a výchovné poradce na Dny otevřených dveří
a informoval střední školy o studijních programech a přijímacím řízení.

8.6 Ubytovací a stravovací služby na ČVUT
Tab. 8.2
Ubytování, stravování
Lůžková kapacita kolejí VŠ celková
Počet lůžek v pronajatých zařízeních

8 331
0

Počet podaných žádostí o ubytování k 31/12/2013

9 007

Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31/12/2013

9 007

Počet lůžkodnů v roce 2013

2 137 945

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2013 studentům

1 114 716

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2013 zaměstnancům vysoké školy

109 487

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2013 ostatním strávníkům

492 292

80 | Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců

8.7 Péče o zaměstnance
ČVUT jako největší zaměstnavatel na Praze 6 věnuje velkou péči vytváření příznivého prostředí pro
své zaměstnance. V roce 2006 byl v souladu se zákonem zřízen sociální fond, do kterého jsou odváděny prostředky ve výši jednoho procenta mzdových nákladů. Sociální fond je z největší části využíván
na podporu stravování zaměstnanců formou zaměstnaneckých stravenek, které mohou být zaměstnanci
využívány v menzách ČVUT nebo jiných zařízeních. Sociální fond je rovněž využíván jako zdroj mimořádných odměn zaměstnancům v rámci životních a pracovních jubileí podle ustanovení kolektivní
smlouvy. Z tohoto fondu jsou rovněž zaměstnancům nebo jejich pozůstalým vypláceny příspěvky v tíživé
životní situaci. Celkem bylo v roce 2013 vyčerpáno z tohoto fondu 14 040 tis. Kč.
Kromě těchto finančních benefitů mohou zaměstnanci využít zvýhodněných cen pobytů v několika
rekreačně-výukových střediscích ČVUT. V roce 2010 rovněž v rámci ČVUT začala působit mateřská
školka UMŠ Lvíčata, která usnadňuje mladým akademickým pracovníkům a pracovnicím rychlejší
a snadnější návrat k univerzitní kariéře nebo umožňuje studentkám skloubit studium a péči o dítě.
V roce 2013 ČVUT provedlo na své náklady rozšíření prostor školky tak, aby kapacita školky byla
navýšena na 58 dětí.
ČVUT trvale poskytuje zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce.
Příslušné útvary jednotlivých součástí zajišťují revize a údržbu zařízení a v dosažitelné úrovni i úpravu
pracovišť pro zlepšení pracovních podmínek.

8
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9.1 Knihovní fond na ČVUT
Tab. 9.1
Vysokoškolské knihovny
Počet
Přírůstek knihovního fondu za rok

7 199

Knihovní fond celkem

486 096

Počet odebíraných titulů periodik:
– fyzicky
– elektronicky (odhad)*

355
349
6

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

9.2 Informační a komunikační služby a dostupnost informační
infrastruktury
9.2.1

Ústřední knihovna

Informační zabezpečení pro podporu studia a vědecké a výzkumné činnosti univerzity je hlavním
posláním Ústřední knihovny ČVUT (ÚK). ÚK buduje a zpřístupňuje specializované fondy tištěných
a elektronických dokumentů ze studijních a vědních disciplín pěstovaných na ČVUT. V roce 2013 pokračovalo zpřístupňování zásadních multioborových a oborových informačních zdrojů, které pokrývaly
ve vysoké kvalitě všechny obory rozvíjené na škole. Byla to digitální knihovna Science Direct vydavatelství Elsevier, která zpřístupňuje plnotextovou kolekci elektronických časopisů 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 Collection
in Computer Science a kolekce časopisů Kluwer. Uživatelé z ČVUT měli dále možnost využívat digitální
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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 2013 přístup
k produktům Web of Knowledge (Web of Science a Journal of Citation Reports) vydavatele Thomson
Reuters a k multioborové citační databázi Scopus vydavatele Elsevier.
ÚK zajišťovala přístup k prestižní elektronické knihovně IEEE/IET Electronic Library (IEEE Xplore)
a k digitální knihovně The ACM Digital Library. V rámci celé školy nebo pro jednotlivé fakulty byly
zajišťovány: MathSciNet (digitální knihovna Mathematical Reviews), Scientific Research Publishing
(kolekce volně dostupných časopisů), IOP Science (kolekce elektronických časopisů z produkce vydavatele Institute of Physics, která zahrnuje mj. i databázi Proquest Dissertation and Theses), INIS (kolekce
časopisů z oblasti jaderné fyziky), Physical Review Online, Optical Lettters. Pokračoval přístup ke kolekci
COS Research Support Suite, která je zaměřena na mezinárodní vědeckou spolupráci.
Byl budován fond trvale zakoupených elektronických knih využívaný v rámci celé univerzity, v roce 2013
obsahoval celkem 893 titulů. Dále byl pro rok 2013 zakoupen licenční přístup ke kolekci elektronických
knih ebrary Engineering &Technology.
ÚK se stejně jako světové univerzitní knihovny orientovala 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 vzdělávání.
V roce 2013 ÚK realizovala 76 vzdělávacích akcí – semináře, školení, účast ve výuce, kurzy pro doktorandy, exkurze pro studenty prvních ročníků. I dalšími formami systematicky vytvářela podporu
pro rozvíjení informační gramotnosti studentů. 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 software DSpace. Projekt je společným řešením ÚK
a VIC a v roce 2013 byl finančně podpořen v rámci IRP ČVUT. Byla vytvořena platforma pro otevřené
publikování v recenzovaných časopisech, konkrétně byl instalován open source software Open Journal
System pro publikování časopisu Acta Polytechnica. Pro větší zviditelnění univerzity a posílení prestiže
ČVUT byl repozitář zapojen do mezinárodních struktur a propojen se specializovaným mezinárodním
vyhledávačem DRIVER. Repozitář ČVUT je přizpůsoben projektu OpenAIRE/OpenAIREplus (informace o projektech, vědeckých publikacích a výzkumných datech). Byl vypracován návrh doporučení:
„Podpora autoarchivace článků v institucionálním repozitáři ČVUT (zelená cesta)“.
Prvním krokem může být autoarchivace článků, které jsou výstupem výzkumu financovaného ze
7. rámcového programu, v Digitální knihovně ČVUT – institucionálním repozitáři, jak to ukládá Evropská komise v pilotním projektu týkajícím se otevřeného přístupu1. Současně ÚK navrhuje podporu
dobrovolné autoarchivace článků v repozitáři ČVUT dle možností daných autoarchivační politikou
jednotlivých vydavatelů.

1

http://www.openaire.eu/cs/open-access/open-access-in-fp7
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9.2.2

Výpočetní a informační centrum

Infrastruktura informačních a komunikačních technologií (ICT) je jedním z nejdůležitějších strategických zdrojů naší školy. Kvalita ICT je zásadní pro sběr, analýzu a šíření informací. V roce 2013 pracoviště
Výpočetního a informačního centra ČVUT úspěšně absolvovalo dozorové audity SMK dle ČSN EN
ISO 9001:2009, ISMS ČSN ISO/IEC 27001:2006 a ČSN EN ISO 20000-1:2006. V dalších odstavcích si
pokusíme jednotlivé části informační infrastruktury přiblížit, včetně zásadních událostí realizovaných
v uplynulém roce.
Páteřní počítačová síť tvoří zásadní 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 2013 byla připojena Fakulta informačních technologií rychlostí
10 Gbit/s. V souvislosti s rekonstrukcí budovy Fakulty stavební a Fakulty informačních technologií byly
nové IP telefony připojeny do clusteru CCM, který provozuje VIC. Nově byl na IP telefonii podporován
protokol IPv6, díky realizovanému přechodu na novou verzi CUCM 9.
V síťové infrastruktuře je zajišťován standardní provoz všech běžných protokolů. Jedná se např. o multicastové přenosy používané pro přenos videa v HD kvalitě a sloužící pro distribuci přenosů z velkých
přednáškových sálů. Další součástí je přenos VoTDM pro propojení telefonních ústředen a VoIP pro
přenos telefonních hovorů. Návazné aplikace telefonie jsou označovány za kritické z důvodu citlivosti
na výpadky a zpoždění, a proto je jim věnována velká provozní pozornost. V rámci udržitelnosti infrastruktury pokračoval postupný přechod k protokolu IPv6 směrem ke koncovým uživatelům sítě.
Ve spolupráci s lokálními správci univerzitních lokalit se postupně rozšiřuje 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.
Celoškolské licence byly zabezpečeny 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 počítačových učeben a studoven.
V oblasti výukových licencí se podařilo zajistit celoškolské multilicence ANSYS, MATLAB, LabVIEW,
GIS, Mathematica, Maple a AutoCad. Pro nákup produktů Adobe je využívána rámcová smlouva EUNIS.
Většina uzavřených multilicenčních smluv pokrývá i studentské licence.
V oblasti webových služeb byla spuštěna nová univerzitní webová prezentace. Na platformě Liferay
došlo k oddělení informací určených interním cílovým skupinám (zaměstnanci, studenti) a vytvoření
základní verze univerzitního intranetu, který čeká další rozvoj v následujícím období.
V oblasti e-learningu Výpočetní a informační centrum podporuje platformu Moodle pro další výukové
možnosti. V roce 2013 vzrostl jak počet kurzů (bylo realizováno 339 e-learningových kurzů), tak i počet
uživatelů. Pro rozšíření výukových možností byla realizována videodokumentace celosemestrálního
přednáškového cyklu METEO Fakulty dopravní.
V oblasti identifikační byla dokončena implementace technologické obnovy v oblasti ID průkazů
ČVUT. Jako standard je využito bezkontaktní technologie MIFARE DESFire EV1, kdy pro zaměstnance se využívá nadstavba v podobě hybridních karet s kontaktním čipem s podporou PKI. V průběhu
personalizace karty je na kontaktní čip nahrán osobní elektronický podpis na úrovni kvalifikovaného
certifikátu.
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Bylo zavedeno jednotné Heslo ČVUT, s čímž souvisela komplexní změna politiky přihlašování do jednotlivých dílčích systémů IS ČVUT. Došlo k významné změně v technologiích a jejich integraci a bylo
nutné provést nastavení nového hesla od všech uživatelů ČVUT.
V rámci autentizační technologie Shibboleth se pokračovalo ve zpřístupnění dalších aplikací pro
uživatele z ČVUT, jako jsou videokonferenční služby, sdílené uložiště dat, posílání velkých souborů,
generování osobních certifikátů, kontrola plagiátů, e-knihy a e-časopisy. Kromě těchto aplikací, které
jsou dostupné všem univerzitám v ČR v rámci federace eduid.cz, vznikají i lokální aplikace pro předměty
s účastí více fakult, které zajišťuje federace cvutID.
Součástí infrastruktury školy je i provoz superpočítačových systémů SGI ALTIX 3 700, 4 700 a Altix
XE 340. Stabilní uživatelsky příznivé prostředí pro náročné numerické výpočty je oporou pro řešení
jak studentských, tak i vědeckých prací na celé škole. Nadále pokračovala spolupráce v této oblasti
s Univerzitou Karlovou a Vysokou školou chemicko-technologickou.
Významným úkolem s celoškolským dosahem byl provoz a rozvoj informačních systémů školy. Koordinace a integrace činností pro IS byla realizována již s podporou systému procesního modelování.
V případě ČVUT se jednalo o procesní portál QPR, který i licenčně pokrýval potřeby univerzity. Vlastní
služby informačního systému prostoupily horizontálně prakticky všemi činnostmi školy.
Pro oblast studia je provozován Studijní systém KOS s mnoha návaznými moduly. Během roku 2013
došlo k řadě změn a úprav:
Referentský KOS (iKOS)
– Doplněn nový modul příprava SZZ a vkládání závěrečné práce (VŠKP).
– Tisk protokolu o SZZ on-line.
– V agendě přihlášek umožněn hromadný import původně exportovaných a změněných dat zpět
do KOSu.
– Zavedena dlouho požadovaná ekvivalence předmětů (možnost sdružit předměty, které jsou považovány za ekvivalentní, do tříd ekvivalentních předmětů).
– Rozpracován model propojení spisové služy a KOSu.
Studentský a učitelský KOS (KOSI)
– Zpřístupněno rozhraní pro vkládání VŠKP studentem do KOSu, vkládání posudků vedoucího
a oponenta, přístup členů komise SZZ k závěrečné práci.
– Nový formulář pro přihlašování studentů k SZZ.
– Nový uživatelsky přívětivější formulář pro vypisování termínů na zkoušky a zápočty.
Elektronická přihláška
– Umožněna platba poplatku za přijímací řízení přes koncentrátor plateb, tzn. možnost platit i platební
kartou.
Erasmus
– Aplikace rozšířena o evropské i mimoevropské mobility mimo program Erasmus; v důsledku toho
přejmenována na MOBILITY.
V oblasti vědy a výzkumu byly do aplikace VVVS implementovány nové funkcionality, které usnadňují práci běžných uživatelů i referentů (např. tabulky s vyhodnocením kritérií pro habilitační řízení,
resp. řízení ke jmenování profesorem, vylepšená interní kontrola výsledků zasílaných do RIV, odkazy
do katalogu NK a do databáze Scopus, vylepšené seznamy rozporů VVVS vs. databáze Web of Science).
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Pilířem informačního systému je oblast ekonomicko-správních agend s Finančním informačním systémem (FIS), personálním systémem (EGJE) a jejich manažerskou nadstavbou Portálem ekonomických
služeb (PES), ve které jsou implementovány moduly elektronického oběhu dokumentů.
Neméně významnou částí IS jsou aktivity spojené s bezhotovostními platebními funkcemi. Základním
systémem v dané oblasti je aplikace Transakční zúčtovací systém (TZS), na který navazují nadstavbové
aplikace Koncentrátor plateb (KOPLA), samoobslužný tiskový a kopírovací systém (TINA) a aplikace
rezervací parkovacích míst (ABONENT). Podpora platebních funkcí je integrována i do dalších komponent IS – Knihovní systém (Aleph) a Studijní systém (KOS). Pro všechny poskytovatele placených
služeb je vytvořeno unifikované rozhraní založené na XML technologii s dostatečně robustní bezpečnostní vrstvou.
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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
do
15 hod.

Kurzy zájmové

do
více do
100 hod.
15 hod.

U3V

do
100 hod.

více

CELKEM

přírodní vědy a nauky

11–18

0

3

0

0

0

0

0

3

technické vědy a
nauky

21–39

1

42

0

8

26

0

46

123

společenské vědy,
nauky a služby

61, 67,
71–73

0

1

41

0

13

0

90

64

ekonomie

62, 65

0

3

6

0

0

0

1

10

pedagogika, učitelství
a sociál. péče

74, 75

0

0

6

0

0

0

0

6

vědy a nauky o kultuře
a umění

81, 82

0

0

0

0

9

0

5

14

1

49

53

8

48

62

221

CELKEM
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10.2 Počty účastníků v kurzech CŽV
Tab. 10.2

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

11–18

0

72

0

0

0

technické vědy a nauky

21–39

1

342

0

134

1 246

zdravot., lékař.
a farm. vědy a nauky

51–53

0

0

0

0

0

0

společenské vědy,
nauky a služby

61, 67,
71–73

0

492

0

0

91

ekonomie

62, 65

0

0

0

0

pedagogika, učitelství
a sociál. péče

74, 75

0

90

0

vědy a nauky
o kultuře a umění

81, 82

0

0

1

996

U3V

CELKEM

více

více

do 100 hod.

přírodní vědy a nauky

CELKEM

Kurzy zájmové

do 15 hod.

Kurzy
orientované
na výkon
povolání

do 100 hod.

KKOV

do 15 hod.

Skupiny akreditovaných
studijních programů

0

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

0

72

72

0 1 040

2 763

643

18

18

0

0

162

745

689

0

0

57

57

0

0

0

0

0

90

90

0

0

154

0

109

263

0

0

134

1 491

0 1 386

4 008

1 494

Ve srovnání s rokem 2012 došlo v roce 2013 k nárůstu celkového počtu účastníků kurzů CŽV o 13,18 %.
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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 2013, charakteristika uskutečňovaných tvůrčích
činností na ČVUT
Základním předpokladem pro naplňování cílů Dlouhodobých záměrů ČVUT (resp. DZ MŠMT) v oblasti vědy
a výzkumu (VaV) je podpora základního i aplikovaného výzkumu v rámci univerzity. ČVUT jako celek, jednotlivé fakulty i institucionální části ČVUT postupují tak, aby optimálně využily své možnosti a silné stránky.
Snahou ČVUT je využití všech příležitostí k získání finančních prostředků z rámcového programu EU
či z prostředků ESF, spolupráce v rámci společných grantů s vědeckými institucemi (např. AV ČR) či
dalšími fakultami a univerzitami v tuzemsku i v zahraničí. Nadále se pracuje na zlepšování elektronické
podpory pro vzdělávací a výzkumnou činnost.
Dalšími prioritami výzkumu a vývoje jsou otevřenost a efektivita. Klíčovými prvky otevřenosti jsou
horizontální 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. Vedení ČVUT chápe tyto aspekty (tj.
zefektivnění vnitřní komunikace a koordinace spolupráce) jako zásadní, a proto této oblasti systematicky
věnuje maximální pozornost.
ČVUT systematicky podporuje vytváření nových vědeckých týmů složených z pracovníků různých
fakult. Nejvýznamnějším projektem bylo založení Univerzitního centra energeticky efektivních budov
(UCEEB), které se v roce 2013 stalo vysokoškolským ústavem.UCEEB je společným integrujícím projektem čtyř fakult ČVUT s největším podílem Fakulty stavební.
ČVUT se dlouhodobě zaměřuje na vědeckovýzkumnou činnost v oblasti evropských i světových výzkumných priorit tak, aby aktivním způsobem naplnilo požadavky výzkumné univerzity srovnatelné
v mezinárodním měřítku.
Dále jsou uvedeny příklady vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti na vybraných fakultách ČVUT.
Fakulta stavební je intenzivně zapojena do mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. V roce
2013 byla zapojena do řešení řady projektů Evropského rámcového programu: 8 projektů 7. RP (TailorVýzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost | 97
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Crete, Forge, Petrus II, ECNET, MicroBlend, DOPAS, ICMEG, MMP). V rámci účasti na mezinárodních
projektech a v rámci aktivní činnosti akademických pracovníků fakulty v mezinárodních odborných
a vědeckých společnostech (FIB, CIB, IABSE, iiSBE, SBA, CSTB, IWA, RILEM , ASCE, ELGIP , GMP
atd.) se dlouhodobě rozvíjí spolupráce se zahraničními výzkumnými organizacemi a univerzitami. Mezi
nejvýznamnější vazby patří spolupráce s výzkumnými ústavy BRE (British Research Establishment,
UK), CSTB (Centre Scientific Technique de Batiment, Francie), VTT (Finsko), BBRI (Belgian Research
Institute, Belgie), Fraunhofer Institut (Německo). Významná je i spolupráce s výzkumnými univerzitami
v Evropě, Spojených státech amerických i dalších zemích. V základním výzkumu Fakulta stavební získala prestižní dlouhodobý projekt centra excelence „Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních
materiálech a konstrukcích“. V aplikovaném výzkumu získala prestižní projekt centra kompetence
CESTI, ve kterém je fakulta hlavním řešitelem a koordinátorem.
V roce 2013 bylo na Fakultě stavební řešeno 338 grantových projektů zahraničních, tuzemských i v rámci
Studentské grantové soutěže ČVUT. Významným výsledkem spolupráce s průmyslovými partnery
v oblasti aplikovaného výzkumu bylo výzkumné centrum CIDEAS (Centrum integrovaného návrhu
pokročilých stavebních konstrukcí), které již v minulých letech pracovalo na řadě výzkumných úkolů,
které vyústily do konkrétních aplikací v průmyslové praxi včetně patentových řešení. Úzká spolupráce
v rámci centra CIDEAS s největšími stavebními firmami SKANSKA CZ, Metrostav, Eurovia, ŽPSV
a s dalšími průmyslovými partnery vedla ke společnému řešení projektů v rámci TAČR a MPO.
Na Fakultě stavební se dlouhodobě podporuje vytváření nových vědeckých týmů a nových tematicky
orientovaných výzkumných oblastí, a to jak za účasti pracovišť ČVUT, tak i pracovišť mimo školu
zaměřených na novou vědní problematiku a perspektivní aplikace.
Fakulty stavební, strojní, elektrotechnická a biomedicínského inženýrství se významně podílely na projektu Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) v Buštěhradě v oblasti
Kladna. Výzkumná činnost centra byla zahájena již od 1. 1. 2013 a je orientována na transfer výsledků
základního výzkumu do stavební praxe formou aplikovaného výzkumu a vývoje. V této oblasti bude
využito zkušeností s fungováním centra CIDEAS. V rámci UCEEB vznikl výzkumný prostor pro cca
80 výzkumných pracovníků, z toho 60 doktorandů.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská trvale usiluje o naplňování Dlouhodobého záměru ČVUT
v oblastech výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti. Charakter tvůrčích činností na FJFI je zaměřen
na vědu, výzkum a vývoj v oblastech teoretické a aplikované matematiky, teoretické, experimentální
a aplikované fyziky v širokém spektru fyzikálních oborů (jaderná fyzika, fyzika plazmatu, laserová fyzika,
fyzika materiálů a pevných látek, fyzikální elektronika, fyzika záření, radiologická fyzika), v oblasti jaderné
chemie a aplikací v oblasti algoritmizace, tvorby software a softwarového inženýrství. 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), BNL, 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. Neméně významná je i spolupráce s tuzemskými
univerzitami a vědeckými pracovišti, průmyslovými podniky a dalšími subjekty aplikační sféry. V rámci
těchto aktivit má fakulta nejen ve vědecké a výzkumné činnosti, ale např. i v oblasti jaderného vzdělávání
uznávanou pozici v rámci celoevropského regionu (ENEN/CENEN, WNU, CHERNE a projekty Speranza,
ICARO, Sara). U řady výsledků vědy a výzkumu probíhá i úspěšný transfer poznatků do aplikační sféry,
jmenovat lze zejména aplikace laserů, speciální materiály pro elektroniku, optoelektroniku a optiku,
aplikace holografie, nanomateriály, výsledky materiálového výzkumu, aplikace z oblasti radiochemie, ale
i vyvinutý SW a výpočetní modely a nepřímo i další výsledky vědy a výzkumu, které tvoří součásti větších
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vývojových celků (oblast jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, dílčí aplikace v oblasti medicíny, vývoj
materiálů, laserová měření a aplikace laserů v kosmickém výzkumu a další).
Na Fakultě biomedicínského inženýrství pracovalo v roce 2013 deset vědeckých a výzkumných týmů.
Vzhledem k celkovému rozvoji fakulty došlo k dalšímu nárůstu a zkvalitnění vědecké, výzkumné
a vývojové činnosti. Ve Studentské grantové soutěži ČVUT získali studenti FBMI v roce 2013 celkem
13 nových grantů. Kromě nich se v tomto roce řešilo 21 výzkumných grantů a projektů, na kterých
FBMI pracovalo samostatně či ve spolupráci s jinými institucemi.
Vědečtí pracovníci jsou také členy odborných sdružení a poradních panelů Grantové agentury ČR
nebo hodnotiteli návrhů projektů VaV, např. MŠMT, Technologické agentury ČR, Evropské komise.
Na ČVUT se pořádá řada významných vědeckých konferencí s účastí zahraničních vědeckých pracovníků a Ph.D. studentů. Celkem se v roce 2013 pořádalo 78 konferencí.

11.2 Propojení tvůrčí činnosti s činností 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 a výzkumném procesu. Organizace výuky je již od 3. ročníku bakalářského studia zaměřena na zapojování studentů do řešení konkrétní problematiky vědecko-výzkumných projektů a v přímé
návaznosti na tyto projekty jsou vypisována i témata rešeršních prací, výzkumných úkolů a bakalářských
a diplomových prací. Aktivní účast na výzkumu a vývoji v rámci vědeckých a aplikačních projektů je pak
samozřejmým předpokladem a základní podmínkou studia v doktorském studijním programu. Tato
koncepce je v magisterském a doktorském studiu aktivně rozvíjena také formou úspěšně zavedené Studentské grantové soutěže. Snaha o hledání forem pro zapojení studentů do výzkumné činnosti je typická
a charakteristická nejen pro všechny fakulty a institucionální části ČVUT, ale i pro jednotlivé katedry
a výzkumné týmy (např. e-Club resp. Nadace MediaLab při CIIRC i další).
Významná je podpora výzkumu doktorandů prostřednictvím Studentské grantové soutěže, která formou účelové podpory na specifický výzkum vytváří tvůrčí podmínky pro teoretický i experimentální
výzkum. Tyto skutečnosti rovněž pozitivně ovlivňují vzdělávací činnost.
Fakulty významně podporovaly kvalitu doktorského studia vyšším zapojováním doktorandů do prestižních a úspěšných týmů a řešených projektů, finanční motivací pro jejich práci (doktorské granty
na ČVUT, stipendia především z výzkumných projektů), zvýšením počtu zahraničních pobytů v rámci
vědecké spolupráce apod. Samozřejmostí bylo úzké propojování tvůrčí, vzdělávací a výchovné činnosti.
Příkladem v této oblasti byly úzké vztahy Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské s ústavy AV ČR, které
mají s FJFI akreditaci pro výchovu studentů v doktorském studijním programu. Spolupráce Fakulty
dopravní a konkrétních institucí se studenty vedla k vytváření dobrých výchozích podmínek pro pracovní příležitosti absolventů fakulty. Velmi významný byl i nárůst odborných vztahů se státní správou
na všech úrovních, tj. od ministerské (např. Expertní skupina ministra dopravy) a magistrátní (např.
řešení dopravních úloh apod.), až k městským částem v Praze a k řadě obcí v České republice, kde se
fakulta dle potřeby partnerů podílela na řešení konkrétních lokálních dopravních problémů.
V oblasti propojování vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti představuje například nové centrum UCEEB
klíčový projekt mající za cíl zapojit až 60 studentů doktorského studia do špičkové vědecko-výzkumné práce.
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11.3 Zapojení studentů bakalářských a magisterských, resp. navazujících
magisterských studijních programů do tvůrčí činnosti na ČVUT
Studenti magisterských studijních programů jsou zapojováni v rámci Studentské grantové soutěže do řešení projektů vědy a výzkumu. Nadaní studenti mohou pracovat jako studentské pomocné vědecké síly
na jednotlivých katedrách, seznamují se s prací na vědeckých projektech a pomáhají při experimentech.
Mnoho z těchto studentů pak pokračuje ve studiu doktorském.
Například na Fakultě stavební byli studenti magisterských a doktorských studijních programů zapojeni do řešení grantů a výzkumných záměrů. Nové metodické postupy využívající výsledky projektů
a experimentů byly uplatněny ve výuce a přispěly k jejímu zkvalitnění a aktualizaci z hlediska obsahové
náplně. Důležitým momentem byla skutečnost, že velký počet zadání diplomových a disertačních prací
má přímou návaznost na problematiku řešených projektů. Studenti bakalářských a magisterských studijních programů byli zapojováni v rámci Studentské grantové soutěže do projektů vědy a výzkumu.
Fakulty jsou každoročně pořadatelem nebo spolupořadatelem několika významných mezinárodních
i tuzemských vědeckých konferencí. K zapojení studentů významně přispívají i studentské vědecké
konference, pořádané v rámci Studentské grantové soutěže.
Na MÚVS byla uspořádána dne 26. 2. 2013 vědecká konference na téma: „Technical, Human and Social
Sciences: Is It Possible to Dialogue in the Pedagogical Process?“ Konference podpořila dialog mezi
technickými, humanitními a společenskými vědami ve vysokoškolském pedagogickém procesu. Při
koncipování obsahového zaměření byla zohledněna dlouhodobá mezinárodní spolupráce (zejména
s Polskem, Slovenskem, Rakouskem a Švýcarskem).

11.4 Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace získané
v roce 2013 celkem, specifikace 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 2013 činily
1 658 289 tis. Kč.
Z toho ČVUT vynaložilo na řešení grantů a projektů 1 405 620 tis. Kč, spoluřešitelům a dodavatelům
poskytlo 252 669 tis. Kč.

11.5 Vědecké konference (spolu)pořádané školou v roce 2013
Tab. 11.1
Vědecké konference (spolu)pořádané vysokou školou (počty)
CELKOVÝ počet

CELKEM

78

S počtem účastníků vyšším než
60 (z CELKEM)
44
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S mezinárodní účastí
(z CELKEM)
57

11.6 Podpora studentů doktorských studijních programů a pracovníků
na post-doktorandských pozicích
Úsilí univerzity jako celku i jednotlivých fakult a součástí ČVUT je směřováno k vytváření podmínek
pro perspektivní mladé pedagogické a vědecké pracovníky.
V roce 2013 bylo zapojení post-doktorandů do výzkumu spolufinancováno z prostředků projektu
MŠMT OPVK CZ.1.07/2.3.00/30.0034 pod názvem „Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje
a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze“ a rovněž v rámci centralizovaných rozvojových
projektů (CRP).
Studenti doktorského studia byli podporováni rovněž granty v rámci Studentské grantové soutěže
financované z prostředků určených na specifický výzkum a formou stipendií.
Studenti doktorských studijních programů byli ve většinové míře zapojováni do práce na vědeckých
projektech daného pracoviště. Každoročně jsou všichni studenti hodnoceni na základě vědeckovýzkumných výsledků z předchozího roku:
• článek v odborném časopisu (výsledky musí být uvedeny v RIV, resp. VVVS – zařazení podle
kritérií RVV; k hodnocení je třeba přiložit kopii výpisu z VVVS);
• příspěvek na konferenci nebo sympoziu;
• výsledky inovativní a tvůrčí činnosti (výsledky musí být uvedeny v RIV, resp. VVVS – zařazení
podle kritérií RVV; k hodnocení je třeba přiložit kopii výpisu z VVVS);
• řešení projektu SGS nebo FRVŠ;
• spoluúčast na projektech a další spolupráce na katedře (GAČR, výzkumné centrum, výzkumný
záměr, 7. RP a ostatní projekty zařazené do CEP; významná spolupráce na architektonických projektech a soutěžích aj.);
• výuka na katedře;
• zahraniční studijní pobyt;
• ohodnocení doktoranda školitelem.
V roce 2013 byli podpořeni pracovníci na tzv. post-doktorandských pozicích (věk do 35 let, do 5 let
po obhájení disertační práce) a nejlepší studenti doktorského studia na jednotlivých pracovištích v rámci
rozvojového projektu MŠMT.
Podpora studentů doktorských studijních programů a pracovníků na post-doktorandských pozicích
vycházela ze strategie zaměřené na vytváření podmínek pro perspektivní mladé pedagogické a vědecké pracovníky, pro zvyšování jejich kvalifikace a získávání vědeckých a pedagogických hodností,
zapojování nejúspěšnějších z nich do zajišťování doktorského studijního programu v roli školitelů
a v některých případech i jako vyučujících. Významným nástrojem je i vytváření podmínek a kontaktů
pro jejich zapojování do výzkumných projektů v rámci špičkových mezinárodních týmů a zvyšování
jejich mobility. Snahou bylo i zajištění mzdových prostředků a systému odměňování této kategorie
pracovníků tak, aby se mohli plně věnovat vědecké, resp. pedagogické práci.

11.7 Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů
Aplikační sféra se podílela na tvorbě a uskutečňování studijních programů zapojováním významných

odborníků z praxe do činnosti vědecké rady fakulty, oborové rady programu a oborových rad oborů
doktorského studia a aktivní činností těchto odborníků jako přednášejících ve všech formách studia,
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vedoucích bakalářských a diplomových prací, resp. školitelů v doktorských studijních oborech. V rámci
výukového procesu byly zařazeny i exkurze pro studenty a přednášky odborníků z praxe.

11.8 Charakteristika 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 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, které v roce
2013 rozšířilo své služby o právní a personální poradenství. Inovacentrum zpracovalo model spolupráce
s komerční sférou tak, aby se zefektivnil přenos výsledků vědecké činnosti do praxe. Model zohledňuje např.
současné legislativní podmínky, ochranu duševního vlastnictví, zájmy účastníků projektu a další podmínky.
Například výsledky výzkumu na Fakultě stavební realizované v rámci spolupráce s praxí (např. v rámci
centra CIDEAS, v centru UCEEB a v rámci dalších projektů) byly často bezprostředně aplikovány již
u probíhajících staveb. Inovativní výsledky jsou často právně chráněny na různých úrovních (patenty,
užitné vzory, certifikované metodiky atd.).
V roce 2013 spolupracovala Fakulta dopravní se státní správou, státem řízenými institucemi a podniky
a s průmyslovými subjekty. Významná byla i spolupráce na řešení vědeckých a výzkumných projektů
s ústavy AV ČR. Fakultě to umožňuje získávat konkrétní náměty a patřičné podklady pro projekty
řešené v rámci projektové výuky.
V roce 2013 pokračovala úzká spolupráce ČVUT zastoupeného Fakultou dopravní a Fakultou stavební
s výzkumnými pracovišti a firmami z oblasti železniční infrastruktury v ČR v rámci národní Technologické platformy – Interoperabilita železniční infrastruktury, která sdružuje 12 průmyslových společností z celé ČR, SŽDC s. o., 4 univerzity (ČVUT, VUT Brno, Univerzita Pardubice, TU-VŠB Ostrava),
4 výzkumné a projektové ústavy a Vyšší odbornou školu v Děčíně. Cílem tohoto sdružení je dosažení
souladu produkce průmyslových společností s požadavky evropské železniční interoperability a zajištění
zásadních navazujících inovací produkce českého železničního průmyslu podmiňujících funkci transevropského železničního systému. Činnost této národní Technologické platformy umožňuje vytvářet
dobře fungující vzájemné propojení vysokoškolských pracovišť a výzkumných institucí s podnikatelským
prostředím v oblasti uplatnění výsledků výzkumu a rychle tak reagovat na požadavky technické praxe.
Inovacentrum v roce 2013 poskytlo aplikační sféře 142 odborných konzultací a zpracovalo 67 zakázek
různého rozsahu.

11.9 Počet smluv uzavřených se subjektem aplikační sféry na využití
výsledků výzkumu, vývoje a inovací v roce 2013
Spolupráce s průmyslovými firmami je významným základem výzkumné činnosti pedagogů ČVUT.
Vytvářením společných řešitelských kolektivů orientovaných na řešení i rozsáhlých a odborně náročných technických úloh umožňuje maximální možné vytěžení znalostí pracovníků fakult a vytváří se
tím potenciál pro jejich další odborný růst. V roce 2013 například zpracovalo Inovacentrum ČVUT
212 smluvních zakázek.
102 | Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost

Celkový počet platných smluv v r. 2013:
Nově uzavřené smlouvy v roce 2013:

999
556

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

161

Fakulta strojní

43

Fakulta elektrotechnická

0

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

17

Fakulta architektury

0

Fakulta dopravní

118

Fakulta biomedicínského inženýrství

30

Fakulta informačních technologií

5

Kloknerův ústav

0

Masarykův ústav vyšších studií

30

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

0

CELKEM

404

11

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
Povinná praxe v délce alespoň 1 měsíce probíhala v roce 2013 na dvou fakultách ČVUT.
Tab. 11.3
Studijní obory, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe po dobu alespoň
1 měsíce (počty)
Počty studijních oborů
Fakulta strojní

1

Fakulta biomedicínského inženýrství

6

CELKEM

7
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11.12 Přehled příjmů, které ČVUT získalo za odborné činnosti v roce 2013
Příjmy (tis. Kč)
Příjmy z prodeje licencí

3 374

Příjmy ze smluvních zakázek za uskutečnění tzv. smluvního (kontrahovaného) výzkumu
a vývoje
Příjmy za placené kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry

88 151
2 485

Výše celkových příjmů, které ČVUT obdrželo jako úhradu činností provedených v rámci odborných konzultací
a poradenství nebo odborné činnosti pro subjekty aplikační sféry, v tom:
podniky

25 226

orgány veřejné správy

4 220

fyzické osoby

11

CELKEM

123 467

11.13 Počet spin-off/start-up podniků podpořených v roce 2013
Tab. 11.4
Spin-off/start-up podniky podpořené vysokou školou v roce 2013 (počty)
Počet spin-off/start-up podniků

CELKEM

33

11.14 Strategie pro komercializaci
Úzká součinnost s průmyslem a s dalšími oblastmi veřejného života je jednou ze součástí plánu

dlouhodobého rozvoje fakult a součástí. 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 experimentálním vybavení využitelných i pro komerční účely. Je součástí Strategie ČVUT v oblasti
vědecké, výzkumné, inovační a tvůrčí činnosti.

ČVUT má pro podporu komercionalizace výsledků vědy a výzkumu, spolupráci s podniky a výcho-

vu k inovačnímu podnikání zřízenu samostatnou vysokoškolskou součást, Inovacentrum ČVUT, které
zajišťuje akademickým pracovníkům, zaměstnancům a studentům rozvoj lidských zdrojů v oblastech
ochrany výsledků vědy a výzkumu, praktické výchovy k inovačnímu myšlení a podnikání. Poskytuje v této souvislosti vzdělávací aktivity, odborné poradenství a technickou podporu pro jednotlivce
i týmy. Inovacentrum ČVUT je prioritním kontaktním místem pro zájemce z podnikatelské sféry,
s cílem podpory vzájemné spolupráce a přenosu výsledků vědy a výzkumu do praxe. Svou činností
vytváří spojovací článek mezi tvůrčím a vědeckým potenciálem ČVUT a komerčním prostředím
v tuzemsku i v zahraničí. Inovacentrum ČVUT pomáhá akademickým pracovníkům, zaměstnancům
a studentům s přípravou jejich podnikání, zajišťuje zakládání a rozvoj firem s majetkovou spoluúčastí
ČVUT (spin-off) a provozuje podnikatelský inkubátor a akcelerátor Inovajet.
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11.15 Působení ČVUT v regionu
ČVUT je školou s celostátní působností, na které studují jak studenti ze všech regionů ČR, tak i studenti
ze zahraničí.
V severočeském regionu působí detašovaná pracoviště dvou fakult ČVUT. Detašované pracoviště FJFI
v Děčíně vyvíjí od roku 1995 ve spolupráci a s podporou regionální samosprávy významné aktivity
a zajišťuje bakalářskou a magisterskou výuku v oboru softwarového inženýrství. Výuka bakalářského
studia na detašovaném pracovišti FD v Děčíně byla inovována s podporou projektů OPVK se zaměřením
na e-learningovou podporu a propagaci technického vysokoškolského studia.
Fakulta FBMI v Kladně úspěšně pokračuje v úsilí o konsolidaci svého akademického postavení jako
jediné veřejné vysoké školy ve Středočeském kraji.
Významnou spoluprací na regionální úrovni je realizace a působení podzemních výzkumných a výukových laboratoří UEF Josef v Mokrsku a realizace centra UCEEB v Buštěhradě u Kladna. Spolupráce
s regionálními samosprávami byla v obou konkrétních příkladech velmi vstřícná a oboustranně prospěšná. V případě UCEEB s ohledem na jeho personální kapacitu podle očekávání povede i k rozvoji
lidských zdrojů v daném regionu.

11.16 Přehled a struktura publikační činnosti ČVUT v roce 2013
V roce 2013 vzniklo na ČVUT 933 prestižních prací registrovaných v databázi „Web of Science“,
734 článků v časopisech, 45 patentů (z toho 7 registrovaných u EPO, USPTO, JPO), 61 knih, z toho
23 v některém světovém jazyce. Tyto publikace a práce měly 13 394 citací (dle „Web of Science“).

11
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12 Internacionalizace
12.1 Přímá mezinárodní spolupráce ČVUT
Přehled dvoustranných smluv o spolupráci uzavřených v roce 2013 na úrovni ČVUT:
zahraniční škola

město

země

Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka

Trenčín

Slovensko

Ternopil National Economic University

Ternopil

Ukrajina

Auburn University

Auburn, Alabama

USA

École de téchnologie supérieure

Montréal

Kanada

Universidad de Los Andes

Bogota

Kolumbie

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

Santo Domingo

Dominikánská republika

Tohoku University

Sendai

Japonsko

East China Jiao Tong University

Nanchang

Čína

Sungkyungwan University

Seoul

Korejská republika

S. Seifullin Kazakh AgroTechnical University

Astana

Kazachstán

L. N. Gumilyov Eurasian National University

Astana

Kazachstán

Kazakh Academy of Transport and
Communications

Astana

Kazachstán

University of Lampung

Lampung

Indonézie

Technion - Israel Institute of Technology

Haifa

Izrael

Stellenbosch University

Stellenbosch

Jihoafrická republika

Queensland University of Technology

Brisbane

Austrálie

Počet nových smluv o spolupráci (16) je výrazně vyšší než v minulých letech (6 v roce 2012, 3 v roce
2011). Podařilo se uzavřít smlouvy se třemi prestižními univerzitami z první pětistovky nejlépe hodnocených světových univerzit podle QS World University Rankings 2013 – Technion – Israel Institute
of Technology (ISR), Stellenbosch University (JAR) a Queensland University of Technology (AUS).

Internacionalizace | 109

12

Navíc 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 Ukrajině, Bělorusku, Moldávii, Arménii a Gruzii. Mobility z výše uvedených
zemí započaly již v roce 2012 a budou pokračovat až do let 2015, popř. 2016. Možnost získávat studenty
z těchto zemí kladně přispívá k žádoucímu rozšíření struktury zahraničních studentů. Pozitivním výstupem nových kontaktů se středoasijskými zeměmi jsou také tři nové standardní smlouvy o spolupráci
s kazašskými institucemi.
V roce 2013 byla prodloužena smlouva v rámci programu Magalhaes Network (SMILE), zaměřeného
na kooperaci EU – Latinská Amerika, čímž bude posílena spolupráce v této oblasti. S univerzitami
tohoto perspektivního regionu byly uzavřeny dvě nové smlouvy jako výstup latinskoamerické mise
pracovníků fakult a rektorátu počátkem roku 2013.

12.2 Strategie ČVUT v oblasti mezinárodních vztahů, prioritní oblasti
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 aktualizace na rok 2013:
• 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 84 vysokými školami
z první pětistovky nejlépe hodnocených světových univerzit podle QS World University Rankings
2013. Pro spolupráci ve vědě a výzkumu jsou uzavřeny smlouvy s 34 univerzitami tohoto uznávaného
hodnocení kvality vysokoškolských institucí.
• Zvýšil se počet zahraničních studentů studujících na jednotlivých fakultách ČVUT, ze stavu 2 763
v roce 2012 na 2 960 v roce 2013, což představuje nárůst o 7,1 % a 12,7 % z celkového počtu studentů na ČVUT. Ve skupině zahraničních studentů bylo v roce 2013 zastoupeno 101 zemí ze všech
kontinentů.
• Příprava studijních programů vedoucích k získání společných diplomů patří k trvalým prioritám
všech fakult. Po úspěšné implementaci nového společného magisterského studijního programu
s TPU Tomsk (Rusko) na FEL v oboru „Production Systems Management“ jsou k přípravě dalších
podobných studijních programů využívány zejména fakultní projekty v rámci programu Erasmus
Mundus, kde tato aktivita patří k podporovaným prioritám. Jako příklad lze uvést návrh nového
doktorského studijního programu mezi FJFI a University College v Dublinu jako výstup projektu
EXTATIC.
• ČVUT jako aktivní člen sdružení prestižních univerzit T.I.M.E. podepsalo již v roce 2012
„International Doctorate Charter“, v jehož rámci průběžně probíhá 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 2013 studovalo na ČVUT 228 samoplátců. Probíhají přípravné kroky k postupnému zvyšování počtu těchto studentů, především výroba informačních a propagačních materiálů včetně nově
koncipovaných webových stránek o možnostech a podmínkách studia na ČVUT. V roce 2013 byla
zorganizována pracovní cesta zástupců rektorátu a vybraných fakult do Mexika, Dominikánské
republiky a Kolumbie s cílem propagovat studium na ČVUT, rozšířit stávající spolupráci a podniknout první kroky pro získávání studentů-samoplátců. Za tímto účelem byla podepsána smlouva
s dominikánským ministerstvem školství, vědy a technologie. Podobné zaměření má také pravidelná
účast zástupců ČVUT na třech největších, každoročně pořádaných veletrzích pro mezinárodní
vzdělávání – NAFSA v USA, QS Apple v Asii a EAIE v Evropě.
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• Pozitivní přínos pro získávání zahraničních studentů-samoplátců měla rovněž účast ČVUT v řadě
projektů Erasmus Mundus zaměřených na podporu mobilit studentů z tzv. třetích zemí do členských
států EU. ČVUT bylo aktivní v projektech s účastí latinskoamerických, středoasijských, indických
a postsovětských evropských a kavkazských univerzit. Školné studentů a doktorandů bylo hrazeno
z projektových zdrojů, což přispělo k příznivější finanční bilanci zapojených pracovišť. Neméně
významný přínos těchto projektů spočíval v jeho „propagační“ dimenzi, protože vyvolával následný
zájem dalších studentů ze zúčastněných zemí o studium na ČVUT.
• Dlouhodobě nejvýznamnější součástí mezinárodní spolupráce je výměna studentů s partnerskými
vysokými školami v rámci programu LLP Erasmus a na základě bilaterálních smluv. Počet vyjíždějících 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 finančních prostředků. Patří-li internacionalizace k trvalým prioritám ČVUT, neměly
by prostředky na zahraniční mobility, přidělované v rámci institucionálních plánů, klesat. Jiné zdroje
financování těchto výjezdů nelze v současných podmínkách očekávat.
• Také v roce 2013 proběhly dvě akce „Orientation Week“ pro přijíždějící zahraniční studenty, pořádané
členy International Student Club za organizační a finanční podpory oddělení zahraničních styků.
• 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 EILC pro přijíždějící zahraniční studenty s pestrými doprovodnými aktivitami.
Stejně jako v předchozích letech byly důležitými nástroji internacionalizace zejména:
• Zapojení ČVUT 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 níže uvedených univerzitních sítích a v mezinárodních nevládních organizacích
(např. IAU – International Association of Universities, EUA – European University Association, CESAER
– Conference of European Schools for Advanced Engineering Education, SEFI – Societé Européenne
pour la Formation des Ingenieurs, T.I.M.E – Top Industrial Managers for Europe, EAIE – European
Association for International Education, síť ATHENS). V roce 2013 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 2013 celkem 228 samoplátců.
• Mobilita studentů ČVUT
Studenti ČVUT mají velmi dobré podmínky pro studium na zahraničních univerzitách. Nejvyšší objem
výměnných studentů se uskutečňuje v rámci evropských programů Erasmus a Leonardo da Vinci, organizovaných prostřednictvím Evropské kanceláře ČVUT, která v roce 2013 vyslala 422 studentů ČVUT
a přijala 512 zahraničních účastníků mobilit. Druhým hlavním pilířem pro výměnné pobyty studentů
představuje zapojení do Institucionálního rozvojového plánu, díky němuž se ČVUT zaměřilo především
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na mimoevropské partnerské univerzity. V roce 2013 vyjelo na tyto studijní pobyty 201 studentů a na
fakultách ČVUT bylo přijato 220 zahraničních studentů (viz tab. 12. 1). Zájem o tyto zahraniční pobyty
se rok od roku mírně zvyšuje, což souvisí nejen se stále se rozšiřující nabídkou partnerských vysokých
škol v zemích EU i v zámoří, ale také s požadavky budoucích zaměstnavatelů. Objem výjezdů je však
limitován disponibilními finančními zdroji.
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, firemní a nadační stipendia), které sledují náročné a vysoce kvalitní
vzdělávací cíle.
• Zahraniční hostující učitelé na ČVUT
Zájem zahraničních profesorů o působení na ČVUT je veliký. Hlavní překážkou vyššího počtu
přednáškových a výzkumných pobytů zahraničních odborníků jsou finanční podmínky, za kterých
nejsou ochotni na ČVUT nastoupit. Počet všech realizovaných přednáškových pobytů na ČVUT
v roce 2013 obnášel řádově pouze desítky. Do nejbližší budoucnosti je ČVUT připraveno zavedením
a uplatněním možností tzv. blokové výuky tuto situaci postupně zlepšovat. Pozitivním směrem působí
rovněž Institucionální rozvojový plán, zaměřený na získávání zahraničních pedagogů pro jednotlivá
pracoviště ČVUT, ze kterého bylo možné financovat vybrané hostující profesory. Tento trend by měl
být v roce 2014 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. Ke zlepšení jazykové vybavenosti studentů ČVUT vypisovalo 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
partnerských zemí, byla nadstandardní i v roce 2013, 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 podmínky pro ubytování i 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, zařízení legitimací
MHD, registraci, sestavení a úpravách studijních plánů, seznámení s okolím koleje, procházka Prahou,
výlety a exkurze, tzv. Welcome Dinner apod.) je nezastupitelná. Vedle toho organizuje v rámci každého
ze semestrů sportovní aktivity, výlety, jazykové kurzy pro zahraniční i tuzemské studenty, každotýdenní
prezentace jednotlivých států a škol, apod. Vzhledem k těmto aktivitám je ISC hodnocen mezi nejlepšími
jak v tuzemsku, tak i v mezinárodní síti obdobných klubů v Evropě v rámci sítě ESN. V roce 2013 získal
ISC zastoupení v Council of National Representatives jako jediná česká organizace.
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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 2013. 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 – podrobnější údaje o jednotlivých programech jsou obsaženy dále v tab. 12.1.
Pracoviště ČVUT byla v roce 2013 úspěšná v získávání projektů v programu Erasmus Mundus, zaměřených na podporu mobilit studentů z tzv. třetích zemí do členských států EU. ČVUT bylo zapojeno v projektech s účastí latinskoamerických, středoasijských, indických, ukrajinských, běloruských
a moldavských univerzit. Přijíždějícím studentům všech stupňů bylo 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 2013 byly učiněny kroky pro obnovení spolupráce s Brazílií, navazující na tři dřívější projekty
v programu Erasmus Mundus External Cooperation Windows, zaměřené na výměnné studentské
aktivity s brazilskými vysokými školami. Spolu s konsorciem významných evropských technických
univerzit je připravován nový projekt Erasmus Mundus v souladu s aktuální výzvou EU v tomto
programu.
ČVUT bylo rovněž zapojeno šesti projekty v regionálním programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). Finanční objemy a počty mobilit jsou uvedeny rovněž v tab. 12.1.
Vedle finančních 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 závislá.
Rok 2013 byl též obdobím intenzivních příprav na novou generaci evropských programů, zejména
na start nového programu ERASMUS +, který nahradí řadu stávajících programů a aktivit.
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 201 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 sehrálo významnou roli MŠMT poskytováním finančních prostředků v rámci Institucionálního rozvojového plánu na tuto mobilitu.
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Dlouholetou možnost výjezdů představuje program ATHENS. V jeho rámci se v každém semestru
(březen a listopad) konají desítky týdenních intenzivních kurzů, kterých se mohou zúčastnit studenti
z univerzit zapojených do sítě ATHENS. Kurzy jsou kreditovány v rozsahu 2–3 ECTS. Na jaře 2013
organizovalo ČVUT 6 kurzů, na podzim 2013 dalších 6 kurzů; tři z těchto kurzů byly připraveny spolu
s VŠCHT. Finančně byla účast studentů ČVUT hrazena rektorátními a fakultními zdroji. V roce 2013
přijelo na kurzy organizované ČVUT celkem 195 studentů a vycestovalo 157 studentů.
Tab. 12.1

Počet projektů

CELKEM

Ostatní

Aktion

Ceepus

Další

Tempus

Erasmus Mundus

Jean Monnet

Leonardo

Grundtvig

Comenius

Erasmus

Programy EU pro vzdělávání a přípravu
na povolání

Rozvojové programy
MŠMT

Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů

2

4

6

1

1

14

Počet vyslaných
studentů*

422

37

12

201

35

707

Počet přijatých
studentů**

512

0

12

220

41

785

Počet vyslaných
akademických
pracovníků***

21

0

11

0

2

34

Počet přijatých
akademických
pracovníků****

25

0

20

0

2

47

Dotace v tis. Kč

31 904

2
2 004

2
8 150

Počet přijatých
ostatních pracovníků

450

2

1 270

2

20 030

Počet vyslaných
ostatních pracovníků

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2013 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti
studenti, jejichž pobyt začal v roce 2012. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny
(28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: ** = Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2013; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt
začal v roce 2012. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí
i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2013 absolvovali zahraniční pobyt;
započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2012. 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 akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2013; započítávají se i ti
pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2012. 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

Ostatní

CELKEM

Z toho Marie-Curie Actions

49

2

69

118

Počet vyslaných studentů*

4

0

20

24

Počet přijatých studentů**

1

0

1

2

Počet vyslaných akademických
a vědeckých pracovníků***

41

0

225

266

Počet přijatých akademických
a vědeckých pracovníků****

7

0

68

75

40 937

2

94 625

135 562

Počet projektů

Dotace v tis. Kč

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2013 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti
studenti, jejichž pobyt začal v roce 2012. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny
(28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: ** = Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2013; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt
začal v roce 2012. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí
i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí a vědečtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2013 absolvovali zahraniční
pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2012. 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 akademičtí a vědečtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2013; započítávají se
i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2012. 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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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

4

0

0

Albánie

0

8

1

0

Alžírsko

1

3

0

0

Angola

0

1

0

0

Argentina

4

2

8

3

Aruba

0

3

0

0
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Austrálie

5

4

15

2

Ázerbájdžán

1

17

0

0

Bahrajn
Belgie
Bělorusko

0

1

0

0

32

13

91

11

0

65

5

6

Benin

0

1

0

0

Bolívie

0

3

0

0

Bosna a Hercegovina

1

7

4

1

Brazílie

5

3

14

2

Bulharsko

5

12

25

13

0

2

1

0

Čína

Černá Hora

12

11

58

42

Dánsko

24

0

25

4

Egypt

0

1

8

11

Ekvádor

1

4

1

1

Estonsko

2

4

6

2

Etiopie

0

1

0

2

Finsko

42

14

41

12

Francie

65

83

230

114

Ghana

0

0

1

0

Gruzie

1

7

1

1

Guatemala

0

1

0

0

Guinea

0

2

0

0

Hongkong

0

0

2

1

Chile

0

1

1

0

Chorvatsko

1

3

17

5

Indie

5

48

11

7

Indonésie

0

2

11

5

Irák

0

5

2

0

Írán

0

2

0

0

Irsko

4

1

17

3

Island

3

2

1

1

Itálie

15

26

156

45

Izrael

0

2

6

2

14

2

27

7

Jemen

Japonsko

0

2

0

0

Jordánsko

0

1

2

2

Kambodža

0

2

1

1

Kamerun

0

2

0

0

Kanada

9

8

26

11
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Kazachstán

3

214

3

5

Keňa

0

1

0

0

Kolumbie
Korejská republika
Kosovo

0

6

1

0

18

18

15

3

0

1

0

0

Kostarika

3

6

1

2

Kuvajt

0

1

0

0

Kypr

0

1

0

0

Kyrgyzstán

0

6

0

2

Libanon

0

3

1

1

Lichtenštejnsko
Litva

3

3

1

1

10

7

6

2

Lotyšsko

0

1

2

2

Maďarsko

0

3

72

39

Makedonie

0

2

3

1

Malajsie

0

3

5

2

Malta

0

0

4

2

Maroko

0

3

7

2

Mexiko

12

22

11

5

0

25

2

2

0

15

4

1

110

51

411

185

Moldavsko
Mongolsko
Německo
Nepál

0

2

0

0

Nigérie

0

2

0

0

Nizozemsko

20

9

92

18

Norsko

13

3

10

3

0

2

0

0

Okupované palestinské území
Pákistán

0

2

0

0

Panama

1

4

0

0

Paraguay

0

4

0

1

Peru

0

2

0

0

Pobřeží slonoviny

0

1

0

0

Polsko

1

28

110

132

Portugalsko

16

22

45

11

Rakousko

22

8

155

102

Rumunsko

0

8

12

9

23

594

83

113

Rusko
Řecko

3

10

55

15

Salvador

0

2

0

0

Saúdská Arábie

0

11

0

0
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Singapur

7

10

8

3

Slovensko

23

944

526

265

Slovinsko

11

6

30

61

Spojené království

46

20

207

49

Spojené státy americké

61

27

242

43

Srbsko

0

19

6

2

Súdán

0

2

0

0

0

6

0

0

Španělsko

Sýrie

29

65

120

28

Šrí Lanka

0

1

0

0

Švédsko

31

18

56

19

9

1

140

23

Švýcarsko
Tádžikistán

0

2

1

0

Tchaj-wan

25

20

24

5

0

3

2

2

Tunisko
Turecko

4

10

24

7

Ukrajina

6

170

15

10

Uruguay

0

1

0

0

Uzbekistán

0

16

1

2

Venezuela

0

4

0

0

Vietnam

3

129

11

5

CELKEM

765

2 966

3 339

1 502

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2013 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti
studenti, jejichž pobyt začal v roce 2012. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28
dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: ** = Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2013; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt
začal v roce 2012. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí
i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2013 absolvovali zahraniční pobyt;
započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2012. 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 akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2013; započítávají se i ti
pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2012. 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 činností
Proces hodnocení kvality vzdělávání na ČVUT vychází ze Statutu univerzity, z jeho Dlouhodobého
záměru a jeho periodických aktualizací a ze základního poslání jak pedagogů univerzity, tak i managementu fakult, ústavů a vrcholového managementu ČVUT.
Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání vycházelo v roce 2013 přímo z potřeb a podmínek jednotlivých
fakult. Fakulty a ústavy nejčastěji vycházely ze studentských anket, organizovaných diskusí se studenty
a evaluace akademických pracovníků v rámci kateder a ústavů. Jednotná elektronická forma studentského
hodnocení pro celou univerzitu je součástí informačního systému VIC ČVUT. Významným nástrojem
vnitřního hodnocení jsou webové stránky školy a studentských organizací.
Základními prvky pro vnější hodnocení kvality jsou akreditační řízení v oblasti vzdělávací, výzkumné,
umělecké a další tvůrčí činnosti. Podobně jako v loňském a předloňském roce sledovalo ČVUT své
umístění v pořadnících světových univerzit podle přístupů THWUR (Times Higher World University
Ranking), resp. THES (Times Higher Educational Supplement) a webometrického hodnocení světových univerzit.

13.1 Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání
Základním nástrojem vnitřního hodnocení je celoškolská studentská anketa implementovaná a zpracovávaná Výpočetním a informačním centrem školy. Webová aplikace Anketa je součástí Informačního
systému ČVUT a primárně poskytuje jednotlivým fakultám funkcionalitu v podobě přípravy a realizace
elektronického hodnocení výuky studenty. Potřebná data se přebírají z komponenty studijního systému
KOS. Výstupem takto navrženého systému jsou agregované statistické údaje a připomínky k výuce.
Současně je anketa volně rozšiřitelná a použitelná i pro další oblasti činnosti univerzity.
Dále jsou uvedeny ilustrativní přístupy k vnitřnímu hodnocení z fakult.
Na Fakultě stavební probíhá po každém semestru anketa, která má 2 části:
• hodnocení výuky – hodnocení studentů je k dispozici vyučujícímu, vedoucímu katedry a vedení
fakulty, které v případě velmi špatného hodnocení požaduje po vedoucím katedry nápravu stavu;
• hodnocení obecně (prostředí na fakultě, studijní podmínky, studijní oddělení, atd.) – vedení fakulty
pravidelně toto sleduje a podněty studentů se zabývá.
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Otázku plagiátorství sledují vedoucí prací a oponenti.
Na Fakultě strojní se kvalita vzdělávání sleduje ve třech úrovních.
• Student – škola:
Celouniverzitní anketa doplněná o specifické otázky FS (zajišťuje administrátor po konzultaci
s vedením) dvakrát ročně, vždy po skončení zkouškového období příslušného semestru. Hodnotí
se: kvalita výuky, kvalita vyučujících, kvalita podkladů, celkové prostředí.
• Student – student:
Zařazování kvalifikačních prací do soutěží vyhodnocovaných odbornou komisí. Cílem je zajistit
jejich vysokou úroveň.
• Zaměstnanec – škola:
Provádí se na úrovni ústavů. Vedoucí ústavu informuje o výsledcích této evaluace děkana a vedení
fakulty. Souhrny za fakultu jsou pak předkládány vedení univerzity.
Aby nedocházelo k plagiátorství, Ústřední knihovna ČVUT prostřednictvím prostoru D-Space zajišťuje
kontrolu dostupnými prostředky.
Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání na Fakultě elektrotechnické se provádí systematicky jednou za semestr. Pro toto hodnocení byl vypracován „Postup pro kontrolu kvality výuky“ (https://wiki.feld.cvut.cz/
rada_stm/kontrolavyukyverejne). Tento postup stanovuje náplň a harmonogram hodnotícího procesu,
dále systém hodnotitelů, jejich role, dále pak i formální náležitosti zdokumentování tohoto procesu.
Pravidelné vyhodnocování názorů studentů z Ankety a hodnocení výuky vedením fakulty probíhá
v této posloupnosti:
• vedoucími kateder, formulování kontrolovatelných závěrů a opatření;
• děkanem, resp. pedagogickými proděkany, formulování opatření;
• projednání závěrů Pedagogickou komisí Akademického senátu fakulty;
• 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.
Vlastní hodnotící proces je určen procesem určeným senátem fakulty v souladu s názorem Rad
programů. Sem patří kromě zmíněné ankety i řízená hospitační činnost. Kromě kvantitativního
hodnocení různých aspektů výuky studenti mají možnost se i slovně vyjádřit k jednotlivým pedagogům a předmětům.
Mechanismus odhalování plagiátorství je uplatňován ve výuce programování.
Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské se vnitřní hodnocení provádí pravidelně ve všech důležitých
oblastech činnosti fakulty:
• hospodaření – při projednávání zprávy o hospodaření na jednání AS, kterému předchází důkladný
rozbor na jednání kolegia děkana;
• výuka v bakalářském a magisterském studijním programu – provedením a vyhodnocením studentské
ankety, která probíhá po každém semestru;
• výuka v doktorském studijním programu – jednak v rámci ročního individuálního hodnocení
každého doktoranda, jednak ve shrnujících rozborech Oborových rad oboru a programu, které
projednává Vědecká rada;
• výsledky hodnocení pedagogického procesu jsou každoročně zohledňovány při aktualizaci textu
Zásad studia, který je projednáván a schvalován na jednání Akademického senátu.
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Omezení možnosti plagiátorství v kvalifikačních pracích je systémově zajištěno jednak individuálním
vedením studentských prací, jednak s důrazem na to, aby oponenti kvalifikačních prací (včetně bakalářských) byli vybíráni z externích odborníků.
Na Fakultě architektury komise sestavené z jedné poloviny z vylosovaných pedagogů z FA a z druhé
poloviny nezávislými odborníky z předních architektonických kanceláří pravidelně vyhodnocují semestrální práce jednotlivých ateliérů. Výsledek hodnocení je základem pro další práci jak pedagogů, tak
vedení FA. Nedílnou součástí vnitřního hodnocení kvality je i využití výsledků studentské ankety ČVUT.
Důsledná spolupráce všech pedagogů při zadávání jednotlivých diplomních a bakalářských prací by
měla zamezit plagiátorství u kvalifikačních a dalších prací.
Na Fakultě dopravní probíhá hodnocení na úrovni grémia děkana za účasti vedoucích ústavů, a to
nejméně 5x do roka. Na grémiích děkana jsou hodnoceny:
• Zájem uchazečů o studium na FD
je pravidelně vyhodnocován za účasti všech vedoucích pracovníků fakulty, a to zejména ve vztahu
k aktuální poptávce po absolventech FD. Z průzkumů provedených mimo ČVUT a prezentovaných
v tisku plyne, že absolventi FD patří mezi velmi dobře finančně ohodnocené absolventy, kteří nemají
problém získat zaměstnání.
• Příprava výuky na semestr – provozní připravenost
hodnotitelé: tajemník, proděkan, vedoucí ústavů.
• Hodnocení průběhu semestru a zkoušek, studentská anketa
hodnotitelé: studenti FD.
K výsledkům ankety bývá organizováno setkání studentů s děkanem a proděkanem pro pedagogickou činnost, kde jsou otevřeně probírány problémové oblasti.
• Vyhodnocení státnic, soutěž o nejlepší diplomovou práci, cena prof. Ing. Dr. Jaroslava Vlčka, DrSc.
hodnotitel: mezifakultní komise.
• 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.
Vzhledem k projektově orientované výuce, kdy vedoucí bakalářské a diplomové práce stráví se studentem cca 2 roky nepřetržitého kontaktu a práce vzniká strana po straně, je kontrola plagiátorství na FD
v rukou vedoucích diplomových prací.
Systém hodnocení kvality vzdělávacího procesu patří mezi jednu z významných priorit Fakulty biomedicínského inženýrství. V zásadě se jedná o tři významné pilíře takového hodnocení, a to jak ze
strany studentů (každý semestr), tak ze strany vedoucích pracovníků (1x ročně) a externích odborníků
z praxe (nepravidelně).
Hodnotící proces vychází ze systému zavedeného na ČVUT v rámci studentské ankety, která se uskutečňuje pravidelně každý semestr. Hodnocení hospitací je písemné a možná kritéria jsou uvedena
v metodickém pokynu. V rámci osobních plánů na FBMI pracovník uvádí vždy v novém plánu hodnocení
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svých aktivit z minulého roku (sebeevaluace). Následuje hodnocení vedoucím katedry a případná úprava
osobního příplatku. V roce 2013 FBMI zorganizovala též pilotní vyhodnocení kvality všech procesů
podle projektu MŠMT IPn Kvalita.
Výsledky hodnocení studentské ankety jsou pravidelně zveřejňovány a jsou k dispozici všem studentům
a pedagogům (s výjimkou těch, kteří nedali souhlas se zveřejněním) ve dvou oblastech, a to ve výuce
konkrétních předmětů a dále ve všech činnostech, které se týkají fakulty. Studenti seznamují jednotlivé
vyučující s výsledky ankety a se žádostí o nápravu. Pokud se tak nestane, kontaktují pro nápravu přímého
nadřízeného. Zprávy o hospitacích jsou shromažďovány na studijním oddělení a na katedrách. Dále
pak s nimi pracují vedoucí pracovišť a kateder. Jsou definovány lhůty, do kdy musí být zajištěna náprava
a další opatření. Výsledky hospitací mohou být použity k hodnocení jednotlivých vyučujících. V rámci
osobních plánů na FBMI vždy po tzv. sebeevaluaci následuje hodnocení vedoucím katedry a případná
úprava osobního příplatku, resp. změna vyučujícího. Osobní plány slouží také ke stanovení výukového
úvazku. Konkrétním závěrem uvedených činností je např. posílení vybrané katedry o další odborníky
s kvalifikací v daném oboru, což dává studentům okamžitou zpětnou vazbu, jak daný poznatek či zkušenost mohou využít ve svém oboru.
Na FBMI se pořádá pravidelně každý semestr studentská anketa ČVUT, která je organizačně, ale
i formálně zajišťována studenty FBMI (členy AS FBMI) ve spolupráci s pedagogickým proděkanem.
Hodnotiteli jsou pouze studenti FBMI. Hodnocené oblasti jsou rozděleny zejména na dvě základní
části, a to na fakultní hodnocení z různých hledisek (zejména zajištění zázemí a podmínek pro studium) a na část věnovanou danému studijnímu oboru (s následným setkáním s garanty oborů). Součástí
vnitřního hodnocení kvality je také šetření mezi studenty v rozsahu výše uvedené ankety.
V roce 2013 zavedla fakulta systematické využití systému THESES.CZ na komerční bázi s propojením
na fakultní systém pro zadávání všech typů studentských prací PROJECTS. Zároveň je fakulta zapojena
do systému pro ověřování vysokoškolských diplomů.
Fakulta informačních technologií pořádá každý semestr pro všechny vyučované předměty standardní
studentskou anketu platnou na celém ČVUT. Výsledky ankety jsou publikovány na webu přístupném
celé akademické obci.
Zpětná vazba: na úrovni vyučující, vedoucí kateder, grémium.
Komunikace nad výsledky: v rámci pravidelných akcí Zeptejte se děkana.
Plagiátorství je odhalováno pomocí systémů pro automatické hodnocení úloh (Progtest).
Masarykův ústav vyšších studií
Kvalita výuky je hodnocena formou studentské elektronické ankety prostřednictvím systému KOS
a nedílnou součástí je i hospitace při výuce.
Výsledky hodnocení slouží jako zpětná vazba při zkvalitňování výuky.
Mechanismus odhalování plagiátorství u kvalifikačních a dalších prací: zapojení do systému THESES
a Odevzdej (odhalování plagiátů), od září 2013 do prosince 2013 probíhal pilotní provoz.
Hodnocení celoživotního vzdělávání (CŽV)
Na ČVUT je CŽV zájemcům poskytováno všemi fakultami a vysokoškolskými ústavy. CŽV se řídí
vnitřními předpisy školy: Řádem celoživotního vzdělávání na ČVUT a Směrnicí kvestora č. 48/2001
k realizaci tohoto řádu.
Na všech fakultách a vysokoškolských ústavech ČVUT probíhá hodnocení kvality CŽV některou metodou z následujícího výběru:
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•
•
•
•

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

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

13.2 Vnější hodnocení kvality vzdělávání
Hlavním zodpovědným orgánem vnějšího hodnocení univerzit v České republice je Akreditační komise
MŠMT ČR.
V duchu dalších závěrů sleduje Akreditační komise kromě konceptuální čistoty, promyšlenosti a vysoké
odbornosti předkládaných studijních programů a 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, firem
(potenciálních zaměstnavatelů absolventů) a představiteli středních i vrcholových managementů
relevantních institucí.
• Posilovat v návrzích současné linie užívané ve významných světových akreditačních komisích (např.
ABED – Accreditation Board for Engineering and Technology), které při posuzování akreditačních
dokumentů sledují zajištění následujících charakteristik absolventů:
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– schopnost aplikovat nastudované dovednosti a znalosti,
– vysokou schopnost řešení problémů,
– schopnost řídit týmy a pracovat v týmech.
Výsledky vnějšího hodnocení vzdělávací činnosti ČVUT byly odvozovány 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.
Systém hodnocení vědecké, výzkumné, vývojové a další činnosti na ČVUT:
Hodnocení se provádí každoročně a jeho výsledky se promítají do kvantifikovaných parametrů užívaných
v rámci pravidel pro rozdělování příspěvku na vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost.
Dotace na rozvoj školy (tj. mimo část na specifický výzkum) byly v roce 2013 přidělovány součástem
přímo ve shodě s pravidly MŠMT a podle příslušných zásad daného programu (např. grantového).
Prostředky na specifický výzkum (NIV-SV) byly v roce 2013 na ČVUT rozdělovány podle pravidel
uvedených v Metodice rozpisu prostředků institucionální podpory specifického výzkumu NIV-SV, která
se až na drobnosti neliší od Metodiky rozpisu příspěvku a neinvestičních dotací ze SR.
Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2013 kladla hlavní důraz na zvyšování efektivity
a kvality všech akademických činností, na internacionalizaci školy, na rozvíjení a kvalitu strukturovaných studijních programů včetně celoživotního vzdělávání, na rozvoj vědecké a výzkumné činnosti
a spolupráci s průmyslovou sférou s důrazem na podporu inovačních procesů.
V následujícím hodnocení naplňování cílů Aktualizace jsou uvedeny hlavní priority a transparentní
úkoly, které z těchto priorit plynou.
Plnění základních strategických cílů:
• Posilování vnitřní integrity univerzity a horizontální spolupráce mezi jejími součástmi
Byla schválena Strategie ČVUT, kde integrita univerzity a horizontální spolupráce napříč univerzitou
patří mezi hlavní cíle. Byly zahájeny práce ve společných mezifakultních projektech univerzitních
center. Stále více předmětů a studentských projektů probíhá v mezifakultním režimu.
• Zvyšování vzdělávací a vědecké excelence ČVUT
Postupně se daří zapojovat více mladých odborníků do přípravy k habilitačnímu řízení a k řízení
ke jmenování profesorem. Roste vědecký výkon měřený v bodovém systému RIV.
• Rozšiřování nabídky studijních programů
Byly akreditovány nové studijní programy připravené jako odpověď na společenskou poptávku.
• Rozšiřování programů pro zahraniční studenty
Většinu nových studijních programů fakulty nabízely i v angličtině a byly zahájeny studijní programy
v režimu „Dual Degree“ s několika významnými světovými univerzitami.
• Vyšší zapojení pracovišť ČVUT do mezinárodních vzdělávacích a výzkumných projektů a posilování a rozšiřování spolupráce s průmyslem a institucemi
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ČVUT posilovalo svoji spolupráci jak v mezinárodních sítích excelence, tak v přímých spolupracích
na projektech s významnými průmyslovými partnery.

13.3 Finanční kontrola v roce 2013
13.3.1 Zřízení, udržování a efektivnost vnitřního kontrolního systému
a) Vnitřní kontrolní systém (VKS) na ČVUT je nastaven na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších 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. 02/2008 o vnitřní kontrolní činnosti na ČVUT;
• Směrnice kvestora č. 98/2013 o provádění řídící kontroly, která byla vydána na základě podnětů
a s významnou poradenskou činností interního auditu;
• Příkaz rektora č. 5/2006 o provádění interního auditu a kontroly na ČVUT;
• Statut interního auditu vydaný rektorem dne 15. 5. 2004, který byl novelizován dodatkem
č. 1 ze dne 12. 6. 2006;
• Etický kodex interního auditu ČVUT vydaný rektorem dne 6. ledna 2012;
• Příkazy, pokyny, výnosy a směrnice děkanů jednotlivých fakult a ředitelů ostatních součástí ČVUT
k výkonu řídící kontroly prvotně vydané vesměs v roce 2006, které prošly nezbytnými úpravami
i podle výsledků auditů operací a systému řízení a kontroly, prováděných v letech 2007 až 2013;
• Příkaz rektora č. 4/2013 k nastavení pravidelné kontroly hospodaření SÚZ ze dne 12. 6. 2013, který
rektor vydal na základě doporučení Odboru interního auditu a kontroly (OIAK) ČVUT a na základě
výsledků interního a externího auditu SÚZ v roce 2013.
b) Odpovědnosti a pravomoci vedoucích zaměstnanců v přímé podřízenosti rektora jsou upraveny
v příkazech rektora č. 1/2004, 2/2004 a 7/2010, které určují práva a povinnosti, pravomoci a odpovědnosti děkanů fakult, ředitelů ostatních součástí ČVUT, prorektorů a kvestora ČVUT.
Do struktury těchto pravomocí byl v roce 2012 a 2013 zařazen i ředitel nově vzniklého vysokoškolského ústavu UCEEB (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov).
c) VKS a systém finanční kontroly je na ČVUT založen na 3 základních zásadách:
• Oddělení funkcí hlavního účetního, správce rozpočtu a příkazců operací, jak to vyžaduje platná
legislativní úprava.
• Oddělení pravomocí a odpovědnosti zaměstnanců, kteří se podílejí na přípravě, schvalování,
uskutečňování a kontrole operací při nakládání s veřejnými prostředky. Tato zásada je realizována
v příslušných příkazech rektora a navazujících předpisech děkanů (např. pro oblasti veřejných
zakázek, investiční činnosti, doplňkové činnosti atd.).
• Řádném přezkoumání dokladů finančních a majetkových operací, na kterých příslušní zaměstnanci, ve smyslu zákona o finanční kontrole, potvrzují přezkoumání dokladů a uvádějí
své rozhodnutí o schválení či neschválení operace a dokládají to svým podpisem s připojením
příslušného data.
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 finančních
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operací na ČVUT, a to ve všech fázích těchto operací. Tím by mělo docházet ke snižování nebo
odstraňování rizika vzniku majetkové nebo finanční škody nebo ztráty.
Dále je VKS a jeho fungování každoročně prověřováno Odborem interního auditu a kontroly, buď
provedením auditu VKS na některé součásti ČVUT nebo výběrově při realizaci jednotlivých interních auditů, zejména auditů systému nebo auditů operací. V roce 2013 to bylo především v rámci
auditu plnění opatření z mimořádného auditu z roku 2012 na SÚZ a výběrového šetření některých
smluvních vztahů SÚZ a vybraných problémů identifikovaných ve zprávě externího auditora z ledna
2013 a auditu projektu VaVpI na Inovacentru ČVUT.
e) Efektivnost VKS zajišťuje již jeho správné nastavení, jak bylo popsáno výše:
• Efektivnost systému na ČVUT vychází z úplného uplatnění systému střediskového hospodaření
s nastavenými pravomocemi a odpovědnostmi a s důsledným členěním nákladů a výnosů
na nákladová střediska podle typů akcí, 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 a Směrnice kvestora č. 98/2013.
• 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 2013 nezjistily zásadní nedostatky ve finančních, majetkových a jiných operacích, které by podstatným způsobem ovlivnily činnost ČVUT nebo by
ohrozily či znemožnily plnění rozhodujících úkolů stanovených zejména v Dlouhodobém záměru
a jeho ročních aktualizacích.
b) Do činnosti OIAK byly v roce 2013 zařazeny tři mimořádné interní audity, a to na Fakultě elektrotechnické ČVUT, na Inovacentru ČVUT a na Správě účelových zařízení ČVUT.
Na FEL a Inovacentru byly zjištěny některé nedostatky v řízení projektu s dopadem do uznatelnosti
některých nákladů v rámci OP VK a OP VaVpI.
Na SÚZ se audit zabýval zejména nedostatky v řídícím a kontrolním systému SÚZ ČVUT. Přitom
bylo pozitivně konstatováno přijetí opatření směřující k omezení nehospodárnosti a neúčelného
vynakládání finančních prostředků novým vedením SÚZ.
c) Zjištěné nedostatky nebyly klasifikovány jako nedostatky, které by významně ovlivnily činnost
ČVUT nebo bránily v plnění jeho úkolů.
V roce 2013 nebylo na ČVUT upozorněno ani šetřeno či prokázáno v žádné oblasti nebo úkonech
korupční jednání.
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13.4 Získané certifikáty kvality
V roce 2013 pracoviště Výpočetního a informačního centra ČVUT úspěšně absolvovalo dozorové
audity SMK dle ČSN EN ISO 9001:2009, ISMS ČSN ISO/IEC 27001:2006 a ČSN EN ISO 20000-1:2006.
ČVUT je držitelem Osvědčení o akreditaci pro zkušební laboratoř VCSVTT Fakulty strojní č. 1379.2.
Předmětem akreditace je měření přesnosti, měření teplot a teplotních deformací, měření tuhosti,
měření vibrací a hlučnosti a diagnostická měření obráběcích strojů a jiných výrobních a nevýrobních
strojů a zařízení.

13.5 Benchmarking s obdobně zaměřenými vysokými školami v ČR,
příp. v zahraničí
Úspěchem ČVUT je skutečnost, že je řazeno mezi sledovanými univerzitami na přední místa. Za úspěch
to považujeme proto, že se ČVUT zařazuje mezi přední univerzity i přesto, že srovnatelné zahraniční
vysoké školy disponují mnohonásobně většími rozpočty.
České vysoké učení technické v Praze se v roce 2013 výrazně zlepšilo v hodnocení prestižního světového žebříčku univerzit QS World University Rankings, jednoho ze dvou nejprestižnějších světových
žebříčků hodnocení kvality univerzit. Tento žebříček je zveřejňován od roku 2004. Vytváří se podle
hodnocení vysoké školy u expertů a zaměstnavatelů, podílu zahraničních profesorů a zahraničních
studentů, počtu studentů na učitele a citovanosti vědeckých publikací v mezinárodní databázi Scopus
za posledních pět let a dalších ukazatelů.
QS World University Rankings 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 tento pozitivní vývoj
je i podpora kvalitních vědeckých a výzkumných týmů a center základního a aplikovaného výzkumu,
která vznikla a působí na ČVUT.
Vývoj pořadí ČVUT v Praze podle žebříčku QS World University Rankings za poslední tři roky:
Rok

Celkové hodnocení

2013

451–460

2012

501–550

2011

501–550

Vedle celkového pořadí univerzit jsou zveřejňována také hodnocení podle skupin oborů. Například
v oblasti „Civil and Structural Engineering“ bylo ČVUT v roce 2013 hodnoceno na 51.–100. místě,
v „Computer Science and Information Systems“ na 151.–200. místě a stejně tak i v oblasti „Mechanical
Engineering“.
Pořadí světových univerzit podle tzv. webometrických ukazatelů navazuje na přijaté Berlínské principy pro univerzitní vzdělávání. Hodnocení Ranking Web of Universities vychází z předpokladu, že
se web stal hlavním zdrojem informací o vzdělávací a vědecké činnosti vysokých škol. Hodnocení je
založeno na ukazatelích charakterizujících příslušnou univerzitu podle informací uvedených na jejích
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webových stránkách (např. přehlednost, dostupnost informací, počet rich files, apod.). Webometrické
pořadí univerzit vytváří Cybermetrics Lab, která je výzkumnou skupinou Centro de Ciencias Humanas
y Sociales (Španělsko).
V roce 2013 bylo ČVUT ve webometrickém hodnocení 12 000 světových univerzit uvedeno na 201. místě,
v rámci 5 855 evropských univerzit na 73. místě jako druhá česká univerzita (po Univerzitě Karlově).
V roce 2013 se ČVUT zapojilo do hodnocení U-Multirank.
Pro ČVUT je vzorem ETH Zürich. Tato univerzita je podle výše uvedeného žebříčku hodnocena jako
jedna z nejlepších v Evropě. ČVUT má ve své Vědecké radě pracovníka ETH, což umožňuje blíže sledovat
cesty této univerzity k úspěchu, jež spočívají především v efektivitě procesního řízení a v dokonalém
sdílení kompetencí a procesů v jednotlivých součástech univerzity. Hlavní podmínkou úspěchu je
i finanční podpora státu a průmyslu. Rozpočet ETH je ovšem zhruba 7x vyšší, než je rozpočet ČVUT.
V rámci „benchmarkingu“ sleduje ČVUT rovněž univerzity ve Vídni, Cáchách, Delftu a Kodani.

13.6 Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo vysoké školy
(konzultační střediska, centra distančního vzdělávání atd.)
Hodnocení výuky na detašovaném pracovišti v Děčíně (Fakulta dopravní, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská) probíhalo v součinnosti s fakultami, odkud jsou tato pracoviště řízena a personálně zajišťována.
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14 Národní a mezinárodní excelence vysoké školy
Jedním z ukazatelů excelence univerzity je účast v projektech, asociacích a sítích excelence s předními
světovými univerzitami. Dále uvádíme seznam takových aktivit, které potvrzují skutečnost, že ČVUT
je významným partnerem světovým pracovištím. Významným prvkem potvrzujícím excelenci školy
je i dosažení národních a mezinárodních ocenění.

14.1 Členství ČVUT v mezinárodních a profesních asociacích,
organizacích a sdruženích
Organizace

Stát

Status

American Institute of Aeronautics and
Astronautics (AIAA)

USA

Přidružený člen

American Society of Heating, Refrigeration
and Air-Conditioning (ASHRAE)

USA

Člen

American Society of Mechanical Engineering
(ASME)

USA

Člen

Arbeitskreis für Hausforschung e. V.

Německo

Člen

Arbeitskreis für Hausforschung e. V.

Německo

Člen

Asociace českých a slovenských zinkoven

ČR

Člen

Asociace inovačního podnikání (AIP)

ČR

Člen

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR,
o.s. (AIVD)

ČR

Člen

Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ)

ČR

Jednatel výkonného výboru

Asociace mikroturbín, o.s.

ČR

Člen

Asociace pro tepelné zpracování kovů (ATZK)

ČR

Člen

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
(AUÚP)

Člen
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Asociace pro využití tepelných čerpadel
(AVTČ)

ČR

Člen

Asociace provozovatelů veřejných
telekomunikačních sítí (APVTS)

ČR

Člen

Asociace rozpočtářů staveb

ČR

Člen

Association of European Civil Engineering
Faculties (AECEF)

ČR

President AECEF, Secretary
General

Association of European Schools of
Architecture (EAAE)

Belgie

Člen předsednictva

Association of European Schools of Planning
(AESOP)

Nizozemsko

Národní zástupce

CACE - Česká asociace konzultačních
inženýrů

ČR

Člen

Centre of Excellence Cooperative Intelligent
Transportation (CECIT)

USA

Člen

CERN, ATLAS

Švýcarsko

Člen experimentu,
zastoupení v Radě
experimentu

CERN, MoEDAL

Švýcarsko

Člen experimentu

COGEN Czech - Sdružení pro kombinovanou
výrobu elektřiny a tepla

ČR

Člen

College International pour la Recherche en
Productique - The International Academy for
Production Engineering (CIRP)

Francie

Člen

Conseil International des Grands Réseaux
Électriques (CIGRE)

Francie

Člen

COST IFER TU0904 Integrated Fire
Engineering and Response

Belgie

Člen, předseda

Czech Nuclear Education Network (CENEN)

ČR

Člen

Czech Tunelling Committee 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 manažerská asociace (ČMA)

ČR

Člen

Česká marketingová společnost

ČR

Člen

Česká národní technologická platforma
strojírenství

ČR

Člen

Česká nukleární společnost

ČR

Člen

Česká silniční společnost (ČSS)

ČR

Člen

Česká společnost pro nové materiály
a technologie (ČSNMT)

ČR

Člen

Česká společnost pro systémovou integraci
(ČSSI)

ČR

Člen
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Česká společnost pro udržitelnou výstavbu
budov (ČSUVB)

ČR

Člen

Česká společnost pro výzkum zpracování
plechů

ČR

Člen s hlasem rozhodujícím

Česká technologická platforma Letectví a
kosmonautika

ČR

Člen

Česká tribologická společnost

ČR

Člen s hlasem rozhodujícím

Česká vodíková technologická platforma a.s.
HYTEP

ČR

Člen

České komora autorizovaných inženýrů a
techniků (ČKAIT)

ČR

Člen

Českomoravská elektrotechnická asociace

ČR

Člen

Československá asociace zinkoven

ČR

Člen

Český přehradní výbor

ČR

Člen

Český svaz zaměstnavatelů v elektrotechnice

ČR

Člen

Český svaz zaměstnavatelů v energetice
(ČSZE)

ČR

Člen

Eastern European Research Reactor Initiatice
(EERRI)

Polsko (sídlo je putovní)

Člen

European Association of Remote Sensing
Laboratories (EARSel)

Mezinárodní

Člen

European Automotive Research Partners
Association (EARPA)

Belgie

Člen s hlasem rozhodujícím

European Campus Card Association (ECCA)

Irsko

Člen

European Energy Research Alliance (EERA)

Německo

Přidružený člen

European Federation of National Engineering Belgie
Associations (FEANI)

Člen výkonného výboru

European Large Geotechnical Institute
Platform (ELGIP)

Nizozemsko

Člen

European Nuclear Education Network
Association (ENEN)

Belgie

Člen

European Platform of Transport Sciences
(EPTS)

Německo

Člen

European Radiation Dosimetry Group
(EURADOS)

Švýcarsko

Člen

European Spallation Source (ESS)

Švédsko

Člen pracovní skupiny
evropského výzkumného
centra

European steel fabricators convection
(ECCS)

Belgie

Člen

European transport research provider for
SME & industries (EURNEX)

Německo

Člen
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Europe‘s Intelligent Transportation
System organization (ERTICO - ITS Europe)

Belgie

Člen

Evropská organizace pro univerzitní
informační systémy EUNIS

ČR

Člen výkonného výboru

Federation of European HVAC Associations
(REHVA)

Belgie

Člen

Fusion Education Network (FUSENET)

EU (Nizozemí koordinátor)

Člen

Gesellschaft für Aerosolforschung e.V.
(GAeF)

Německo

Člen

ICT Unie

ČR

Čestný člen

IEEE – československá sekce, pobočka
Nuclear and Plasma Sciences Society

USA

Zakládající člen
československé pobočky

Implementing Geological Disposal of
Radioactive Waste technology Platform
(IGD-TP)

Švédsko

Člen

Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE)

USA

Člen

International Association for Bridge and
Structural Engineers (IABSE)

ČR

Člen

International Association of Teachers of
English as a Foreign Language (IATEFL)

Spojené království

Člen

International Association with Scientific
Objectives (ERCOFTAC)

Švýcarsko

Člen

International Atomic Energy Agency Underground Research Facilities Network
(IAEA URF Net)

Rakousko

Člen

International Building Performance
Simulation Association (IBPSA)

Kanada

Člen

International Cartographic
Association (ICA)

Mezinárodní

Člen

International Commission on Large Dams
(ICOLD)

Francie

Člen

International Federation of Automatic
Control (IFAC)

USA

Člen

International Inititative for Sustainable Built
Environment (iiSBE)

Kanada

Člen

International Institute of Refrigeration (IIR)

Francie

Člen

International Society for Photogrammetry
and Remote Sensing (ISPRS)

Mezinárodní

Člen

International Tribology Council (ITC)

Spojené království

Člen s hlasem rozhodujícím
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Internationale Gesellschaft für
Ingenieurpaedagogik (IGIP)

Rakousko

Člen, funkce Vice-president
of Executive Comittee
IGIP – Ing. Pavel Andres,
Ph.D., funkce president of
International Monitoring
Commitee IGIP – doc. PhDr.
Dana Dobrovská, CSc.

Interpore

USA

Člen

Ioannes Marcus Marci Spetroscopis Society

ČR

Člen

Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF)

ČR

Člen

Klub personalistů

ČR

Člen

Laboratoire Souterrain de Modane

Francie

Člen laboratoře

Laboratoire Souterrain de Modane, SPT

Francie

Člen experimentu

Laboratoire Souterrain de Modane,
SuperNEMO

Francie

Člen experimentu,
zastoupení v Radě
experimentu

Laboratoire Souterrain de Modane, TGV

Francie

Zakládající člen experimentu

Ligue des Bibliothèques Européennes de
Recherche (LIBER)

Nizozemsko

Člen

Medipix

Švýcarsko

Člen sdružení, zastoupení ve
Výkonném výboru

Moravskoslezský automobilový klastr (MAK)

ČR

Člen

Národní spolek pro elektro-mobilitu a
podporu moderních technologií

ČR

Člen

Národní technologická platforma NGV
(využití zemního plynu ve vozidlech)

ČR

Člen

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

Spojené království

Člen

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

Itálie

Člen výkonného výboru

PICO

USA

Člen experimentu,
zastoupení v Radě
experimentu

RD50 - Radiation hard semiconductor
devices for very high luminosity colliders

Švýcarsko

Člen výzkumného sdružení
koordinovaného CERN

Réunion International des Laboratoires et
Experts des Matériaux (RILEM)

Francie

Člen

SAE International, Czech Branch

USA

Člen

Sdružení automobilového průmyslu ČR (SAP)

ČR

Člen

Sdružení pro dopravní telematiku České
republiky (SDT)

ČR

Prezident, člen

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí
(SSBK)

ČR

Člen
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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

Spektroskopická společnost Jana Marcuse
Marci

ČR

Člen

Spojený ústav jaderných výzkumů

Rusko

Člen vědeckých programů
ústavu

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 platforma Silniční doprava

ČR

Člen

Technologická platforma Strojírenská výrobní ČR
technika

Člen

Technologická platforma Vozidla pro
udržitelnou mobilitu

ČR

Člen

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

Belgie

Člen

The International Association for the
Properties of Water and Steam (IAPWS)

USA

Člen

The International Association of
Technological University Libraries (IATUL)

Irsko

Člen

The International Association of
Technological University Libraries (IATUL)

Irsko

Člen

The International Committee for
Documentation of Cultural Heritage (CIPA)

Mezinárodní

Člen

The International Committee for the
Conservation of the Industrial Heritage
(TICCIH)

Spojené království

Člen

The International Federation of Automotive
Engineering Societies (FISITA)

Spojené království

Člen

The International Solar Energy Society (ISES)

Německo

Člen

World Association for Innovative
Technologies (WAIT)

Chorvatsko

Člen s hlasem rozhodujícím

World Nuclear University

Spojené království

Člen

World Road Association (PIARC)

Francie

Člen
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14.2 Národní a mezinárodní ocenění ČVUT v roce 2013
• Rektor ČVUT, prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., převzal 18. října 2013 čestné občanství statutárního
města Kladna za podporu Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a jejího působení v Kladně,
vynikající spolupráci s městem, jakož i za zásluhy v oblasti vědy, školství a výchovy.
Stal se tak v pořadí 34. čestným občanem města Kladna a zařadil se mezi takové osobnosti, jako
například Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident, nebo hokejista Jaromír Jágr.
• Rektor ČVUT, prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., byl 23. 10. 2013 jmenován Čestným profesorem
TPU Tomsk (Ruská federace).
• Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus získal čestné členství v Americkém architektonickém institutu.
• Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus a prof. Ing. arch.-ir. Zdeněk Zavřel obdrželi Zlatou Felberovu medaili
ČVUT.
• Prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc., převzala Medaili Josefa Hlávky. Jako první děkanka Fakulty
biomedicínského inženýrství se významně zasloužila o její vznik a úspěšnou činnost. Je autorkou
řady vědeckých statí, vedla nebo se podstatným způsobem podílela na řadě vědecko-výzkumných
grantových projektů.
• Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty pražských VŠ převzalo za ČVUT osm mladých talentovaných posluchačů: Ing. Marek Vinkler (Fakulta stavební), Bc. Jan Grau (Fakulta strojní), Karel Lenc
(Fakulta elektrotechnická), Ing. Tereza Jindrová (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská), Ing. arch.
Petr Kuneš (Fakulta architektury), Ing. Jakub Brodský (Fakulta dopravní), Ing. Markéta Kubánková
(Fakulta biomedicínského inženýrství) a Michael Pascal Večeř (Masarykův ústav vyšších studií).
• V prestižní architektonické soutěži Solar Decathlon, uspořádané v Orange County Great Parku v Kalifornii, získal projekt Air House studentů Fakulty architektury a dalších fakult ČVUT v celkovém
hodnocení 3. místo. Kromě toho získal studentský tým 1. místo v kategorii Architektura a Energetická
bilance, 2. místo v kategorii Technika a 3. místo v kategoriích Atraktivita pro trh, Komfort a Teplá voda.
• Studentce Fakulty architektury ČVUT Lindě Vránové z Atelieru Karel-Červinková bylo uděleno
Speciální ocenění Univerzity Tomáše Bati za návrh urny z taveného čediče a skla.
• Doktorandi Jan Žemlička, František Krejčí a vědecký pracovník Jan Jakůbek z Ústavu technické
a experimentální fyziky ČVUT a Viktor Sýkora z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy společně
získali ocenění v 10. ročníku prestižní mezinárodní soutěže International Science and Engineering
Visualization Challenge. Soutěž každoročně vyhlašuje National Science Fundation, klíčová organizace pro financování a organizaci výzkumu v USA (mezi příjemci financování poskytnutého
touto organizací je mimo jiné i 180 laureátů Nobelových cen). V rámci mezinárodní soutěže jsou
každoročně vyhlašovány nejlepší vědecké výsledky, které svou vizuální formou přibližují vědu
širší veřejnosti. Vědecký tým uspěl se snímky rostlinných semen pořízených pomocí rentgenové
radiografie s vysokým rozlišením a kontrastem v kombinaci se snímky z optického mikroskopu.
Soutěžní snímky odhalující skrytou krásu rostlinných semen demonstrují, jak vývoj v oblasti polovodičových pixelových detektorů, kterému se ÚTEF ČVUT v Praze intenzivně věnuje, otevírá
zcela nové možnosti zkoumání v dalších oborech, jako je biologie či medicína. Mladí vědci, kteří
získali druhé místo v kategorii Fotografie, v této soutěži uspěli jako první zástupci České republiky
v historii. Výsledky soutěže včetně samotných obrázků byly publikovány v roce 2013 v únorovém
čísle prestižního vědeckého časopisu Science.
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Obr. 14.1 Snímky rostlinných semen pořízených pomocí rentgenové radiografie s vysokým rozlišením
a kontrastem v kombinaci se snímky z optického mikroskopu
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• Společnost Siemens ocenila talentované studenty, mladé vědce a vysokoškolské pedagogy.
V tradiční soutěži o ceny Wernera von Siemense, která je pořádána ve spolupráci s univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra
průmyslu a obchodu, získalo ČVUT několik ocenění a zcela ovládlo kategorii Cena za nejlepší
disertační práci. První místo získala studie Cellural Nanoelectromechanics autora Ondřeje
Kučery. Vedoucím práce byl prof. Ing. Pavel Sovka, CSc., z Fakulty elektrotechnické ČVUT.
Druhou oceněnou práci „Interakce antikaonů s jaderným prostředím“ vypracoval Daniel Gazda
a vedl ji doc. RNDr. Jan Mareš, CSc., z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Bronzovou příčku obsadil Václav Potoček, který se pod vedením prof. Ing. Igora Jexe, DrSc., z Fakulty
jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, zabýval tématem „Quantum Walks“. Dalším oceněným
byl Ing. Martin Vejvoda. Získal druhé místo v kategorii Cena za nejlepší diplomovou či disertační práci ve spolupráci se Siemens. Porotu zaujala jeho diplomová práce „Autonomní lift
pro tělesně postižené cestující v IC elektrické jednotce“, kterou vedl doc. Ing. Josef Kolář, CSc.,
z Fakulty informačních technologií ČVUT.
• Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA) ocenila 17. prosince 2013 Dodatek k diplomu,
vydávaný ČVUT v Praze, udělením obnoveného certifikátu Diploma Supplement Label na období
2013–2016. Dodatek k diplomu umožňuje uznávání akademických titulů v zemích EU. České vysoké
učení technické v Praze vydává tento dokument všem absolventům studia automaticky zdarma
v dvojjazyčné česko-anglické verzi.
• Aplikace, které vyvinuli studenti Fakulty informačních technologií a Fakulty elektrotechnické
ČVUT, se umístily na prvních místech soutěže Společně otevíráme data. Tu pořádá Fond Otakara
Motejla. Do soutěže bylo přihlášeno dvacet pět aplikací, jež mají usnadnit orientaci ve společensko-ekonomické realitě.
Například se jedná o oblast evropských dotací nebo obchodních vztahů firem v ČR, nabízejících
praktické služby ve zdravotnictví, dopravě či pro handicapované nebo poskytujících geodata a informace o životním prostředí a kriminalitě.
Ve studentské kategorii soutěže zvítězil portál Najdi-lekarnu.cz studentů Fakulty informačních
technologií ČVUT Zdeňka Troníčka, Michala Koppa a Aliaksandra Maksimau. Portál poskytuje
aktualizované informace o všech registrovaných lécích a všech lékárnách. Pacienti jsou tak informováni o výši doplatku před návštěvou lékárny. Druhé místo získala Analýza dopravní dostupnosti,
nová aplikace mapující pokrytí MHD v Praze, od autorů Jana Nykla, Jana Hrnčíře a Michala Jakoba,
studentů Fakulty elektrotechnické ČVUT.
• Společnost Škoda Transportation ve spolupráci s Nadací ČVUT Media Lab udělila už pojedenácté
Ceny Emila Škody. Jedná se o soutěž o nejlepší diplomové práce pro studenty českých technických
univerzit a jejím smyslem je podpořit výjimečné výkony studentů technických oborů.
Ceny byly předány 14. listopadu 2013 v Plzni. Bodovali studenti Fakulty strojní ČVUT. První místo
získal Tomáš Kujan za práci Studie konstrukce hrubé skříně nízkopodlažní tramvaje, na druhém
místě se umístil Aleš Talácko se studií konceptu pohonu železničních vozidel nezávislé trakce. Třetí
místo patří Michalu Plasovi za práci Elektrická nízkopodlažní jednotka pro regionální dopravu.
Na pátém místě skončil Jan Gaisler, který se ve své studii zabýval integrovanou chladící jednotkou
pro Cargo lokomotivu.
• Lukáš Neumann, doktorand Fakulty elektrotechnické ČVUT, získal prestižní „Google Europe
Fellowship 2013 in Computer Vision“. V každém oboru získává Google Fellowship pouze jeden
student. ČVUT je jedinou oceněnou univerzitou ze střední a východní Evropy.
Lukáš Neumann byl vybrán zejména na základně vynikajících výsledků v oblasti detekce a rozpoznávání textu ve fotografiích a videích. Lukáš pracuje se školitelem prof. Jiřím Matasem v Centru
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strojového vnímání katedry kybernetiky na projektech Centrum pro multi-modální interpretaci
dat velkého rozsahu Grantové agentury České republiky (GAČR P103/12/G084) a MASELTOV
(FP7-ICT-288587).
• V celosvětové soutěži o stipendia IBM Faculty Awards se podařilo uspět týmu Ing. Jana Šedivého
z katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Jeho projekt na výuku předmětu Big Data
získal podporu ve výši 10 000 dolarů.
• ČVUT se pravidelně zúčastňuje celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU, kterou vypisuje tradičně Ministerstvo dopravy ČR a Státní fond dopravní
infrastruktury. Jde o profesionální prezentaci oborů české dopravní stavitelství a inženýrské profese. V rámci soutěže jsou též oceňovány práce studentů v kategorii Soutěž o nejlepší diplomovou /
bakalářskou práci z oboru dopravní stavba a dopravní stavitelství.
V červnu 2013 byl za výsledky 10. jubilejního ročníku 2012 oceněn v kategorii „TECHNOLOGIE“
projekt Fakulty dopravní s názvem „Dopravní sál“, v kategorii diplomových / bakalářských prací
cenu obdrželi: Bc. Tadeáš Volf za práci „Výpočtové modelování chování pružné spony upevnění
kolejnice“ (2. místo), Ing. Jiří Hanzl za práci „Optimalizace cyklotras a cyklistických komunikací
v Písku“ (3. místo), Ing. Jan Baloun za práci „Variantní řešení železničního spojení Veselí n. L. –
Horní Cerekev“ (cena děkana FD).
• Dne 11. listopadu 2013 byli v Betlémské kapli slavnostně vyhlášeni držitelé titulů Český energetický
a ekologický projekt 2012. Titul Inovace roku získal projekt Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT nazvaný Lehký obvodový plášť panelového typu na bázi dřeva. Nový fasádní
systém pro nízkoenergetické rekonstrukce i novostavby v maximální míře využívající přírodní stavební materiály ocenil i generální partner soutěže, který projektu zároveň udělil cenu ERSTE 2012.
Inovativní fasádní panel byl vyvinut týmem profesora Jana Tywoniaka na Univerzitním centru
energeticky efektivních budov ČVUT v Praze v rámci Pre-seed aktivit podpořených Operačním
programem Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR. Čilý zájem stavebních firem i soukromých investorů o výrobek potvrzuje, že české vysoké
školství má značný inovační potenciál s přímým komerčním využitím.
• ČVUT se ve dnech 5.–8. listopadu prezentovalo na evropském veletrhu pomaturitního vzdělávání
Gaudeamus v Brně. O tom, že expozice návštěvníky veletrhu opravdu zaujala, svědčí i ocenění –
2. místo v soutěži o nejlepší expozici veletrhu. Hodnotili sami středoškoláci.
• Třetí ročník Univerzitních osem vyhrála posádka ČVUT, a to i přesto, že se proti ní postavila i loď
ze slavné univerzity v Cambridge a také olympijská vítězka Mirka Knapková v posádce Univerzity
Karlovy. V posádce ČVUT nechyběl Jiří Kopáč, který se zúčastnil LOH v Londýně.

14.3 Hodnocení vysoké školy nebo její součásti provedené týmem
mezinárodních expertů (mezinárodní akreditace)
V roce 2013 neproběhla na ČVUT žádná mezinárodní akreditace.
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15 Rozvoj ČVUT
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 2013 jsou uvedeny v kapitolách 15.1, 15.2 a 15.3.
Příklady využití dotace poskytnuté na rozvoj školy v roce 2013 prezentují pracoviště ČVUT v závěrečné
části Výroční zprávy v Obrazové příloze „Výstupy z rozvojových aktivit ČVUT“.

15.1 Zapojení ČVUT do Centralizovaných rozvojových projektů MŠMT
Tab. 15.1
Zapojení vysoké školy do Centralizovaných rozvojových projektů MŠMT v roce 2013*
Počet přijatých
projektů*

Poskytnuté finanční prostředky v tis. Kč**
Kapitálové

Běžné

Program na podporu vzájemné spolupráce
vysokých škol

3

12 637

1 233

Program na podporu vzájemné spolupráce
tuzemských a zahraničních vysokých škol

0

0

0

Program pro vyrovnávání příležitostí pro
vysoké školy se sídlem na území hlavního
města Prahy

2

1 000

6 911

CELKEM

5

13 637

8 144

Pozn.: * = V kolonce „Počet přijatých projektů“ jsou uvedeny všechny projekty, ve kterých je vysoká škola
zapojena (tj. nejen které koordinovala).
Pozn.: ** = Ve sloupci „Poskytnuté finanční prostředky v tis. Kč“ jsou uvedeny finanční prostředky poskytnuté
přímo vysoké škole.
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15.2 Zapojení ČVUT do Institucionálního rozvojového plánu
Tab. 15.2

Institucionální rozvojový plán vysoké školy v roce 2013
Poskytnuté finanční
prostředky v tis. Kč

Naplňování stanovených
cílů/indikátorů v %

Kapitálové

Výchozí stav

Běžné

Cílový stav

Institucionální rozvojový plán (IRP)
Jednotný model pro proces kalkulace režijních
nákladů na bázi „Full Cost“
Procesní řízení školy
Procesní řízení v přípravě projektů
Elektronické zadávání VZ (veřejných zakázek)

1 050

3 550

0

100

0

2 400

0

100

0

600

0

100

1 200

1 200

0

100

0

Správa přístupů, kompetencí a odpovědností –
napojení systémů a řízení rolí

0

2 200

Vyřešení ochrany osobních údajů
u zveřejňovaných kontaktních údajů

0

500

0

100

Jednotné heslo ČVUT

0

800

0

100

Hodnocení a management kvality na ČVUT

0

250

0

59

Jednotná platforma pro podporu výuky
na fakultách – webový portál

350

0

0

100

Mobilní klient pro KOS

270

0

0

100

90

90

0

150

Jednotná platforma pro podporu výuky
a horizontální prostupnost studia

135

2 965

0

100

Zvýšení atraktivity studia na technických
a přírodovědných školách

400

1 020

0

100

Propagace studia technických a přírodovědných
disciplín

0

95

0

100

Propagace technických oborů na SŠ a ZŠ

0

300

0

100

Nová korporátní identita univerzity a Fakulty
informačních technologií

0

300

0

100

Celoškolská propagace a popularizace technických
a přírodovědných disciplín ČVUT

0

300

0

106

Spolupráce ČVUT s absolventy

0

500

0

93

Průmyslový design – zvýšení prestiže studia
designu na ČVUT

0

650

0

100

Řízení kvality výuky na základě zpětné vazby
od průmyslových partnerů

0

300

0

175

Repozitář zdrojových kódů
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100

Rozvíjení kariérového poradenství v rámci
Kariérního centra ČVUT pro studenty všech fakult
a ročníků s důrazem na pomoc studentům
v posledních ročnících a čerstvým absolventům

0

250

0

85

2 800

781

0

107

800

0

0

70

1 130

1 365

0

100

Meziústavní laboratoř pro praktickou podporu
výuky nanotechnologií

900

0

0

100

Rozvoj výuky kompozitních technologií

500

25

0

100

Doplnění a zefektivnění přístrojového vybavení
laboratoře materiálových analýz

500

30

0

25

Rozvoj laboratoře automatického řízení

470

290

0

100

Modernizace a zefektivnění monitorovacího
systému mezifakultní Laboratoře výuky
svářečských technologií ČVUT

160

40

0

100

Rozšíření a modernizace přístrojové techniky
na FEL

6 036

0

0

100

Rozvoj experimentálních pracovišť a laboratoří FJFI

2 800

0

0

100

0

500

0

100

Modernizace sítě na Fakultě dopravní

700

0

0

100

Softwarové vybavení laboratoře řízení
a modelování dopravy a učebny pro výuku v rámci
nového akreditovaného oboru ITS na Fakultě
dopravní

250

50

0

100

Vybavení laboratoří Fakulty dopravní

200

400

0

90

Rozvoj přístrojového vybavení pro aplikovaná
měření v dopravě se zaměřením na rychlé děje
a jeho implementace do výuky na Fakultě dopravní

600

0

0

100

Posílení přístrojového vybavení v Kloknerově
ústavu

100

0

0

100

SW a HW podpora výuky předmětů v oblasti
modelování a simulací a tvorby kvalifikačních prací
studentů na Fakultě biomedicínského inženýrství

800

500

0

127

1 600

0

0

75

480

0

0

110

0

300

0

100

Rozvoj přístrojového vybavení laboratoří pro
experimentální činnost studentů FSv
a spolupracujících fakult
Rozvoj bezdrátové sítě v areálu Fakulty stavební
Zlepšení technologického zázemí a přístrojového
vybavení Fakulty strojní

Podpora sdílení prostor a společných laboratoří
na Fakultě architektury

Zlepšení technologického zázemí serverovny
Fakulty informačních technologií
Modernizace Centrální detektorové a analytické
laboratoře v Ústavu technické a experimentální
fyziky
Modernizace vybavení Ústavu tělesné výchovy
a sportu
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Efektivní správa budov - Facility Management

0

2 040

0

100

Společné experimentální zázemí na vnějších
plochách Centra experimentální geotechniky
Fakulty stavební ke zkouškám systémů vozidel

650

150

0

100

Podpora mobility studentů na ČVUT

0

7580

0

100

Zvýšení počtu strategických partnerů
v mezinárodním vzdělávacím prostoru

0

200

0

100

Rozvoj spolupráce se zahraničními univerzitami

0

1 000

0

100

Vědecko-výzkumná a pedagogická spolupráce
a rozvoj DD studia s ITB Indonesie,
NCHU Tchaj-wan

0

400

0

75

Rozvoj mezinárodní spolupráce

0

550

0

100

Rozvoj mezinárodní spolupráce – vyjíždějící vědci
a zahraniční pedagogové

0

1 000

0

100

Účast zahraničních pedagogů ve výuce na Fakultě
architektury

0

500

0

100

Mezinárodní spolupráce na Fakultě dopravní

0

350

0

100

Podpora přijíždějících zahraničních pedagogů
a vědeckých pracovníků

0

1 000

0

100

Aktivity směřující na nábor zahraničních studentůsamoplátců na ČVUT

0

1 450

0

100

Anglické přednášky a jejich prezentace na webu

0

250

0

95

Společný magisterský dual-degree program
s Florida International University, USA

0

250

0

30

Rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti
celoškolských studijních programů včetně přípravy
Open Access modulů

0

500

0

100

Institucionální repozitář ČVUT

0

900

0

100

24 971

40 671

0

98

CELKEM

Z předložených údajů vyplývá, že cíl IRP pro rok 2013 byl v jednotlivých pilířích vztahujících se na ADZ
2013 v dílčích úkolech splněn. V některých aktivitách bylo dosaženo výsledků nad rámec institucionální
podpory, u některých ne. Míra aktivit a pozitiva výsledků „nad stanovený plán“ byla vyjádřena relativizovanou hodnotou nazvanou „bonus“. Hodnota bonusu je uvedena u příslušných úkolů v Hodnocení
IRP 2013. Naplnění plánu IRP 2013 se posuzovalo především z pohledu odstraňování slabých stránek
ČVUT a z pohledu zvyšování kvality a efektivity. S využitím výstupů jednotlivých dílčích úkolů byly
rozšířeny možnosti implementace systémových celků umožňujících kvalitnější podporu řízení. Vybrané
okruhy řešení včetně posílení technického vybavení jak v laboratorní, tak výpočetní technice navazují
na výsledky z r. 2012. Cílem je plné nasazení těchto celků v průběhu řešení Institucionálního plánu (IP)
v roce 2014. ČVUT má však stále rezervy v řešení jednotlivých dílčích úkolů. Dle závěrů Hodnocení
IRP 2013 je třeba se soustředit na řízení kvality, spolupráci jak mezi fakultami a jednotlivými součástmi,
tak vně – s jednotlivými partnery a spolupracujícími školami.
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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 2013
Poskytnuté finanční prostředky v tis. Kč
Tematický okruh

Počet přijatých projektů Kapitálové

Běžné

CELKEM

A

13

20 362

0

20 362

B

26

0

5 921

5 921

C

0

0

0

0

E

0

0

0

0

F

0

0

0

0

G

11

0

1 940

1 940

CELKEM

50

20 362

7 861

28 223

15.4 Investiční program rozvoje ČVUT v roce 2013
V roce 2013 byly realizovány investiční akce v celkovém rozsahu 345 273,16 tis. Kč. V souladu s Dlouhodobým záměrem byla většina akcí zaměřena na modernizace a rekonstrukce stavebního fondu v rámci
rozvoje materiálně technické základny dle subtitulu programu 133 210 a částečně na akci s využitím
finančních prostředků z fondů EU určených pro regiony Konvergence. Dokončeny byly následující investiční akce: rekonstrukce objektu A, FSv a FIT Thákurova 7 v celkovém objemu investičních nákladů
222 334,78 tis. Kč, rekonstrukce lehkého obvodového pláště halových laboratoří v objemu 11 783,30
tis. Kč, půdní vestavba Břehová v objemu 32 612,62 tis. Kč, rekonstrukce lehkého obvodového pláště
Technické menzy, severní část v objemu 11 883,67 tis. Kč, FBMI umělý pacient v objemu 9 843,79 tis.
Kč a FBMI laboratoře nanotechnologií v objemu 10 195,00 tis. Kč. Mezi zmíněné investiční akce patří
i vybudování nástavby biologické laboratoře pro Fakultu biomedicínského inženýrství v celkovém
objemu 42 620 tis. Kč, z toho 35 808 tis. Kč bylo kryto strukturálním fondem OP VaVpI a celá řada
navazujících investičních akcí menšího rozsahu.
Dále byly zahájeny stavební práce na akcích:
• FSv Thákurova ul., objekt A – výměna výtahů,
• FSv Thákurova ul., objekt C – rekonstrukce lehkého obvodového pláště,
• FS Karlovo náměstí, objekt A – rekonstrukce poslucháren,
• FJFI Trojanova ul. – optické a laserové laboratoře,
• FD Horská ul. – rekonstrukce střešního pláště,
• FBMI Kladno, budova B KOKOS – statické zajištění budovy.

15
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16 Závěr
České vysoké učení technické v Praze i v roce 2013 potvrdilo svou vědecko-výzkumnou činností i úrovní
jednotlivých programů studia, že je technickou univerzitou výzkumného typu reagující pružně na
potřeby ČR v technických oborech i v oborech architektury a designu. Jak je uvedeno v jednotlivých
kapitolách této Výroční zprávy, výzkumné a vývojové aktivity tvořily a budou i nadále tvořit rovnocennou
složku činností vzhledem ke vzdělávacím aktivitám univerzity. Přitom je činnost vědců, výzkumníků
a současně pedagogů soustředěna jak do oblasti základního výzkumu, tak do výzkumu aplikovaného.
S tím souvisel velmi propracovaný systém přípravy vědeckých pracovníků v doktorských studijních
programech, kde mělo ČVUT v roce 2013 poměrně vysoký počet doktorandů, což je jistě značný potenciál pro tvořivou vědeckou činnost.
Projekty vědy a výzkumu se promítaly i do úrovně magisterského studia a do kvality diplomových prací,
které jsou dobrou vizitkou školy i pro příležitostné využití výsledků v průmyslu. Přitom vzdělávací proces
není orientován pouze na výchovu specialistů v oboru, ale osobnosti pedagogů působily na celkový růst
připravenosti absolventů pro život a pro cenný odborný přínos budoucích inženýrů k rozvoji oboru
i k růstu kvality mezilidských vztahů.
Výroční zpráva též uvádí množství společných aktivit a projektů jak s průmyslem, tak i se zahraničními
institucemi. Stále větší měrou orgány státní správy a samospráv využívaly odborníky z ČVUT jako
experty při řešení velmi náročných problémů. Konzultace pro ministry a úředníky z nejvyšších orgánů
státní správy tvořily nedílnou součást odborných činností univerzity.
Z údajů o studijní činnosti je zřejmé, že se univerzitě dařilo udržovat zájem studentů, kteří se pouštějí
do náročného studia technických oborů na ČVUT. Přispěla k tomu tvorba nových a pro studenty zajímavých studijních programů i formy prezentace zajímavých výsledků práce studentů i výzkumných
týmů ve sdělovacích prostředcích a na konferencích. Tento povzbudivý trend se ČVUT bude snažit
udržet i v příštích letech, což je vyjádřeno v Dlouhodobém záměru ČVUT na období 2011 až 2015.
K naplnění Institucionálního rozvojového plánu (IRP) pro rok 2013 lze konstatovat, že jednotlivé dílčí
úkoly byly splněny a byly tak naplněny hlavní cíle IRP.
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IRP 2013 / dílčí úkol č. 43 Společné experimentální zázemí na vnějších plochách
Centra experimentální geotechniky Fakulty stavební ke zkouškám systému vozidel

Dílčí úkol dvou fakult ČVUT vychází z možnosti využít vnější plochy v areálu štoly Josef (pracoviště
Fakulty stavební) k výuce praktických předmětů Fakulty dopravní a dále při společných testech jízdních
vlastností vozidel a zkouškách požární odolnosti. Z tohoto důvodu byla vystavěna zkušební kruhová
dráha, která představuje i základ pro zkušebnu požární odolnosti.
Obrázek dokumentuje betonáž zkušební kruhové dráhy.
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IRP 2013 / dílčí úkol č. 22 Rozvoj přístrojového vybavení laboratoří pro experimentální činnost
studentů FSv a spolupracujících fakult

Z prostředků IRP byla nově vybavena zkušebna statiky a dynamiky EC na Fakultě stavební – nový
hydraulický agregát a rozvody k zatěžovacím válcům.
Přístrojové vybavení Fakulty stavební používané studenty při terénním monitoringu, při řešení úkolů z vodohospodářské
problematiky.
Přenosný automatický vzorkovač SIGMA
900MAX byl pořízen pro experimentální
činnost studentů FSv a spolupracujících
fakult. Používá se pro kontinuální vzorkování při experimentální výuce ve vodohospodářské laboratoři i při monitoringu chemických ukazatelů ve stokové
síti, který je součástí zpracovávaných
bakalářských a diplomových prací. Zařízení umožňuje např. vyhodnocovat průběh chemické kvality vody při akutních
srážkových událostech.
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IRP 2013 / dílčí úkol č. 28 Rozvoj laboratoře automatického řízení

Laboratorní úloha „vodní levitace“ – řízený pohyb objektu na vrcholu vodního proudu. Návrh a realizace byla součástí dílčího úkolu řešeného na Fakultě strojní. Cílem úkolu byla modernizace řídicích,
informačních a komunikačních prostředků používaných při demonstraci a experimentální výuce
v laboratoři řízení.
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CRP č. C 15 Vytvoření podmínek pro komplexní výuku magisterských a doktorských studentů
se zaměřením na kovové materiály

V rámci CRP byl na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské pořízen moderní Nanoindentor s modulem
mikroindentoru (výrobce CSM Instruments). Využití přístroje je naplánováno jednak při laboratorní
výuce, dále přístroj umožní zadávat nová témata samostatných studentských prací pro řadu studijních
oborů ČVUT i partnerských univerzit.
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IRP 2013 / dílčí úkol č. 36 Rozvoj přístrojového vybavení pro aplikovaná měření v dopravě
se zaměřením na rychlé děje a jeho implementace do výuky na Fakultě dopravní

Z prostředků programu IRP 2013 byla pořízena vysokorychlostní kamera od firmy IDT model NX3-S3.
Tato kamera je schopná v základním rozlišení 1280 x 1024 zachytit rychlé děje snímkovou frekvencí
2500 sn/s. Nové zařízení plně nahradilo stávající, technicky zastaralé vybavení pro výuku předmětu
Aplikované měřicí metody v dopravě. V předmětu se studenti naučí pořizovat, zpracovat a analyzovat
obrazové záznamy.
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CRP č. C 28 Virtuální pacient – modely a simulátory pro výuku medicíny
a biomedicínského inženýrství
Projekt je koordinovaný Univerzitou Karlovou. V rámci ČVUT na něm spolupracovala Fakulta biomedicínského inženýrství, Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická.

Umělý pacient katetrizovaný triluminálním katetrem, který je použit pro připojení dialyzačního
okruhu (kolektiv FBMI ČVUT).

Trať se zastavěným čerpadlem pro generování pulzačního proudění při měření
metodou PIV na modelu aneurysmatu
(kolektiv FS ČVUT).

Umělý pacient připojený k dialyzačnímu okruhu
s dialýzou Gambro AK 100, včetně simulovaného
krevního okruhu (kolektiv FBMI ČVUT).

Laboratorní úloha umožňující simulovat chlazení a ohřev
člověka pomocí mimotělního oběhu (kolektiv FS ČVUT).

IRP 2013 / dílčí úkol č. 37 Posílení přístrojového vybavení v Kloknerově ústavu

Cílem dílčího úkolu byla podpora výuky moderními experimentálními zařízeními (Ph.D. studium).
Z dotace 100 tis. Kč investičních prostředků byly pořízeny 2 extenzometry 3542 (Epsilon technology)
pro měření poměrného protažení zejména kovových materiálů. Extenzometry byly pořízeny včetně
příslušenství pro měření na odměrné délce 50, 100, 150 a 200 mm a se sadou břitů pro ploché i kruhové
průřezy. Snímače byly uvedeny do provozu a kalibrovány akreditovanou kalibrační laboratoří se dvěma
zkušebními systémy (TIRATEST 100 kN a MTS 500 kN).

Celková cena snímačů 119.793,80 Kč byla dofinancována z prostředků KÚ.
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IRP 2013 / dílčí úkol č. 46 Rozvoj spolupráce se zahraničními univerzitami
Cílem dílčího úkolu bylo nastavení mezinárodní spolupráce se zámořskými univerzitami a vládními
orgány v oblasti udržitelné výstavby a nových technologií. Studenti díky dotaci získali praktickou zkušenost s nízkoenergetickou výstavbou z mezinárodního prostředí.
AIR House je energeticky soběstačný dům, se kterým tým studentů ČVUT získal 1. cenu v Architektuře a Energetické bilanci, 2. místo v Technice, 3. místo v Atraktivitě pro trh, Komfortu a Teplé vodě
v mezinárodní soutěži Solar Decathlon 2013. Její finále se konalo 3.–13. října 2013 v Orange County
Great Park v Kalifornii. Celkové 3. místo potvrdilo, že integrální navrhování je správnou cestou. Detaily
o stavbě AIR House a průběhu soutěže jsou na http://www.airhouse.cz.

AIR House na mezinárodní soutěži Solar Decathlon 2013

AIR House
– vizualizace
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CRP č. C 9 Integrovaný systém vzdělávání v tkáňovém inženýrství, regenerativní medicíně
a nanobiotechnologiích na UK, ČVUT a TUL
CRP koordinovaný Univerzitou Karlovou.
V rámci ČVUT se na řešení projektu podílelo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov spolu
s fakultami stavební, strojní a biomedicínského inženýrství. Za přidělené investiční prostředky byly
pořízeny přístroje pro výuku předmětů Nanotechnologie (vyučovaného na FBMI) a Biotechnologie v regenerativní medicíně (vyučovaného na UK) za účasti studentů z ČVUT a Technické univerzity Liberec.
Celkem bylo pořízeno 5 přístrojů - Rastrovací elektronový mikroskop s příslušenstvím, infračervený
spektrometr s Fourierovou transformací, zařízení pro dynamickou mechanickou analýzu, modulární
pipetovací robot a laboratorní 3D tiskárna - významně zkvalitní vybavení laboratoří nanomateriálů
a tkáňového inženýrství, výrazně napomůže zkvalitnění výuky bionanotechnologie a tkáňového inženýrství a zvýší kvalitu bakalářských, magisterských a doktorských prací. V neposlední řadě se jedná
o základní předpoklad pro realizaci excelentní spolupráce v oblasti tkáňového inženýrství.

Rastrovací elektronový mikroskop sloužící
k charakterizaci morfologie vlákenných vrstev a kompozitních pěn
a určení stereologických vlastností nosičů.
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IRP 2013 / dílčí úkol č. 40 Modernizace Centrální detektorové a analytické laboratoře
v Ústavu technické a experimentální fyziky

Z prostředků dílčího úkolu bylo zakoupeno přístrojové vybavení pro potřeby Centrální detektorové
a analytické laboratoře ČVUT. Fotografie zobrazuje aparaturu umístěnou v ÚTEF pro testování detektorů pomocí laditelného zdroje elektronů.
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IRP 2013 / dílčí úkol č. 13.3 Propagace studia technických a přírodovědných disciplín v regionech

Studenti z Centra odborné přípravy Sezimovo Ústí pozorují trajektorii elektronů pohybujících se
v magnetickém poli, které je vytvářeno v ose Helmholtzových cívek. Při srážkách urychlených elektronů s atomy argonu, kterým je naplněná baňka, dochází k vyzáření fotonů, proto je možné v baňce
elektronový svazek pozorovat. Seznamovací kurz proběhl na Fakultě elektrotechnické.
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