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vážené čtenářky, vážení čtenáři,

rok	2019	pro	nás	byl	rokem	svobody	a	demokracie,	kdy	jsme	
si	připomněli	80.	výročí	perzekuce	českého	studentstva,	které	
vedlo	k	upálení	Jana	Palacha	před	50	lety,	a	30.	výročí	sametové	
revoluce.	V	mezinárodním	kontextu	pak	uběhlo	20	let	členství	
České	republiky	v	NATO	a	15	let	členství	v	Evropské	unii.	

Palachovo	sebeobětování	je	historickým	mezníkem,	který	by	
měl	navždy	připomínat,	co	je	v	sázce	při	ztrátě	svobody.	Zasáhlo	
tehdy	hluboce	celou	zem,	zkoušenou	okupací	a	procesem	nor-
malizace,	a	vyburcovalo	ji	z	apatie.	Jan	Palach	byl	prvním	z	řady	
těch,	kteří	se	v	době	plné	pocitů	z	kruté	křivdy	a	marnosti	od-
hodlali	k	absolutní	oběti	a	zaplatili	životem.	Dalšími	byli	Josef	
Hlavatý,	Jan	Zajíc,	Evžen	Plocek	či	Michal	Lefčík.	Vzpomínku	na	ty,	
kdo	se	odvážili	v	těžké	době	aktivizovat	občanskou	společnost	
svým	radikálním	činem,	musíme	předávat	dále	spolu	s	připomín-
kou	doby	a	toho,	co	je	k	tomu	vedlo.	

17.	listopad	se	do	historie	České	republiky	zapsal	léty	1939	
a	1989	a	v	obou	případech	byli	hybateli	událostí	hlavně	vysoko-
školští	studenti,	kteří	dokázali	překonat	tlak	doby	a	svůj	oprávně-
ný	strach.	Zachovali	se	hrdinsky,	když	šli	proti	nově	nastolenému	
řádu	a	snažili	se	v	oněch	dnech	udržet	demokratický	stát.	Paměť	
těchto	událostí	nesmí	vyhasnout.	Je	nesmírně	důležité,	abychom	
si	z	tehdejších	studentů	dokázali	vzít	příklad,	stáli	si	za	svým	ná-
zorem	a	uměli	kriticky	hodnotit	situaci.	Nesmíme	se	bát	vyslovit	
se	proti	jevům,	které	mohou	podkopat	stabilní	demokracii,	a	ne-
smíme	se	jim	odevzdaně	podvolit.	Tento	památný	den	je	pro	nás	
odkazem,	že	svoboda	není	samozřejmá	a	lidská	práva	patří	mezi	
naše	nejvyšší	hodnoty.	

Ohlížím-li	se	zpět,	je	mrazivé,	jak	dlouho	jsme	museli	trpět	
–	při	okupaci	i	následné	komunistické	diktatuře,	které	naši	zemi	
uvrhly	na	dalších	50	let	do	demokratického	stínu.	Musíme	bdít	
a	dávat	pozor,	aby	už	nikdy	nepřišly	chvíle	plné	beznaděje	a	zou-
falství	z	poroby	a	nesvobody.	Dělejme	dnes	vše	pro	to,	ať	už	lidé	
nejsou	nikdy	sami	proti	moci.

ČVUT	si	v	roce	2019	připomnělo	výročí	17.	listopadu	hned	
několika	akcemi	a	událostmi.	Dne	26.	října	se	v	Betlémské	kapli	

uskutečnil	mimořádný	koncert	k	30.	výročí	sametové	revoluce,	
a	to	ve	spolupráci	s	Vysokou	školou	chemicko-technologickou	
v	Praze	a	Univerzitou	Pardubice.	Spojené	symfonické	orchestry	
a	sbory	vysokých	škol	ve	spolupráci	s	přátelskými	sbory	ze	Že-
nevy	uvedly	Brahmsovo	Requiem.	

Události	roku	1939	připomněla	výstava	Archivu	ČVUT	nazvaná	
Ponurý	podzim.	Prezentovala	devět	představitelů	studentských	
organizací,	kteří	byli	popraveni,	a	řadu	dalších	studentů,	kteří	
byli	deportováni	do	koncentračních	táborů.	Upozornila	na	osudy	
odvážných	posluchačů	a	profesorů	ČVUT,	kteří	neváhali	nasadit	
svůj	život	v	boji	za	svobodu.	Druhá	výstava	Archivu	ČVUT,	nazva-
ná	Sametový	podzim,	mapovala	dění	na	ČVUT	na	přelomu	let	
1989/1990,	a	to	v	kontextu	celospolečenských	dobových	událostí.		

Na	Fakultě	stavební	ČVUT	proběhly	k	30.	výročí	sametové	
revoluce	dvě	propojené	výstavy.	Přinesly	výběr	z	tehdejšího	díla	
několika	významných	fotografů,	jako	byl	Karel	Cudlín,	Jaroslav	
Kučera,	Dana	Kyndrová,	Jan	Šilpoch,	Pavel	Štecha	a	Jiří	Všetečka,	
a	dobové	plakáty	týkající	se	revolučních	dnů	v	listopadu	1989	
a	Občanského	fóra.	

Na	začátku	listopadu	jsem	měl	tu	čest	vystoupit	v	Českém	
centru	New	York,	kde	jsem	v	rámci	projektu	Science	Café	předná-
šel	o	některých	směrech	své	práce,	především	o	aplikaci	umělé	
inteligence	pro	bezpečnější	občanskou	společnost.	Zmínil	jsem	
ale	i	další	témata,	zejména	sociálně	společenská	a	možná	ne	
tolik	zřejmou,	nicméně	důležitou,	roli	univerzit	v	těchto	oblas-
tech.	Dne	15.	listopadu	jsme	v	Kampusu	Dejvice	zorganizovali	
událost	nazvanou	Čas	změn.	Jednalo	se	o	open	air	koncert	se	
zajímavými	hudebními	hosty,	na	kterém	jsme	si	připomněli,	že	
univerzita	je	místo,	kde	rozvíjíme	svobodu,	spolupráci,	pravdu,	
slušnost	a	toleranci.

Dne	16.	listopadu	se	jako	studentská	oslava	výročí	17.	listo-
padu	z	roku	1939	uskutečnil	pod	taktovkou	Ústavu	tělesné	vý-
chovy	a	sportu	ČVUT	Běh	17.	listopadu	v	oboře	Hvězda.	Vzpomí-
nání	na	historické	události	jsme	ve	spolupráci	s	Nadací	„Nadání	
Josefa,	Marie	a	Zdeňky	Hlávkových“	završili	koncertem,	tradič-
ně	pořádaným	v	Betlémské	kapli	u	příležitosti	státního	svátku	 
17.	listopadu	a	Mezinárodního	dne	studentstva.
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Je	důležité	si	uvědomit,	že	bez	odvahy	a	zanícení	studen-
tů	bychom	dnes	nebyli	tam,	kde	jsme,	a	že	bychom	se	za	jejich	
statečnými	činy	neměli	ohlížet	pouze	v	souvislosti	s	mezinárod-
ním	svátkem.	V	těchto	dobách,	možná	více	než	dříve	cítíme,	že	
bez	otevřeně	smýšlejících	studentů	všemožných	oborů	nebude	
naše	společnost	vzkvétat,	nebude	zdravá	a	prosperující,	ale	bude	
stagnovat	či	možná	uvadat.	Toto	se	netýká	pouze	postavení	stu-
dentů	ve	společnosti	jako	motoru	jejích	změn,	v	moderní	techno-
kratické	době	v	nich	potřebujeme	hledat	a	rozvíjet	také	vědecké	
a	inženýrské	myšlení.	Jsem	šťastný	z	toho,	že	mohu	být	v	čele	
instituce	s	tolika	nadanými	a	aktivními	lidmi,	pro	které	je	ČVUT	
živnou	půdou	a	zázemím,	kde	mohou	uplatnit	svou	kreativitu	
při	řešení	vědeckých	a	technických	otázek	důležitých	pro	celý	
svět.	Rád	bych	se	s	vámi	proto	v	následujících	řádcích	podělil	
o	úspěchy	některých	z	nich.

výrazné osobnosti 

Prvně	bych	rád	jmenoval	několik	studentů	a	studentek.	Z	Fakulty	
elektrotechnické	Jana	Bayera,	který	získal	nejlepší	IT	diplomovou	
práci	za	návrh	algoritmu	pro	autonomního	robota	záchranáře	
v	mezinárodní	soutěži	IT	SPY.	Šimon	Mandlík	zase	obdržel	pres-
tižní	cenu	UPE	Award.	Z	Fakulty	jaderné	a	fyzikálně	inženýrské	
získala	ocenění	za	detekci	kosmického	smetí	Roberta	Bimbová	
a	doktorandskou	práci	Kataríny	Křížkové	Gajdošové	ocenil	CERN.	
Vítězkou	loňského	ročníku	Žena	regionu	se	za	Plzeňský	kraj	stala	
Alžběta	Vachelová	z	Fakulty	stavební,	zakladatelka	projektu	Za-
piš	se	někomu	do	života,	který	rozšířil	řady	potenciálních	dárců	
kostní	dřeně.	Mediální	ohlas	budilo	během	celého	roku	textilní	
body	tričko	ulevující	od	bolestivé	menstruace,	které	vyvíjí	Kate-
řina	Rydlová	na	Fakultě	architektury	spolu	s	odborníky	z	Fakulty	
elektrotechnické.		

Z	akademických	pracovníků	bych	chtěl	pogratulovat	dě-
kanovi	Fakulty	jaderné	a	fyzikálně	inženýrské	profesoru	Igoru	
Jexovi,	který	se	stal	členem	strategického	poradního	sboru	ev-
ropského	výzkumného	projektu	QuantERA.	Z	téže	fakulty	získal	
cenu	Josepha	F.	Trauba	matematik	docent	Jan	Vybíral.	Zvlášt-
ní	ocenění	projektu	AI	Awards	2018,	jehož	cílem	je	představit	
úspěšné	odborníky	a	firmy,	jež	určují	směr	vývoje	technologií	
umělé	inteligence	v	celosvětovém	měřítku,	si	odnesl	profesor	
Jiří	Matas	z	Fakulty	elektrotechnické.	Manažerem	roku	2018	byl	
Českou	manažerskou	asociací	vyhlášen	profesor	Vladimír	Ma-
řík,	vědecký	ředitel	CIIRC.	Úspěšnými	stipendisty	Fulbrightova	
stipendia	se	staly	Šárka	Malošíková	z	Fakulty	architektury	a	Jiří	
Zemánek	z	Fakulty	elektrotechnické.	Rád	bych	na	tomto	místě	
vzpomenul	také	velkou	ztrátu,	kterou	ČVUT	utrpělo	odchodem	
profesora	Miroslava	Vlčka,	dlouholetého	prorektora	ČVUT	pro	
zahraniční	vztahy	a	vedoucího	Katedry	aplikované	matematiky	
Fakulty	dopravní.

projekty, věda a výzkum

Z	 úspěchů	 našich	 skupin	 a	 týmů	bych	 připomněl	 oceněný	
startup	studentů	Fakulty	informačních	technologií	Dronetag,	
čtyři	medaile	studentské	motorky	týmu	CTU	Lions	Fakulty	do-

pravní	na	okruhu	Moto	GP	v	Barceloně,	celkové	3.	místo	týmu	
CTU-CRAS	z	Fakulty	elektrotechnické	v	soutěži	DARPA	Subterra-
nean	Challenge	Tunnel	Circuit,	což	ovšem	znamená	první	místo	
mezi	nesponzorovanými	týmy,	bronz	týmu	profesora	Zdeňka	
Hanzálka	z	CIIRC	v	soutěži	autonomních	formulí	v	New	Yorku,	 
6.	místo	spalovací	formule	CTU	CarTech	Fakulty	strojní	ze	Španělska	 
a	3.	místo	na	závodech	v	Itálii,	a	druhé	místo	elektrického	moto-
cyklu	na	závodech	v	Albacete.	

V	květnu	vznikla	za	přispění	ČVUT	iniciativa	prg.ai,	která	si	
dala	za	cíl	přilákat	do	České	republiky	světové	vědce,	rozšířit	
základnu	českých	AI	talentů	a	napomoci	vzniku	nových	techno-
logických	firem.

V	červenci	došlo	k	založení	Asociace	výzkumných	univerzit	
v	ČR,	jejímiž	členy	jsou	Univerzita	Karlova,	Masarykova	univer-
zita,	Univerzita	Palackého	v	Olomouci,	ČVUT	a	Vysoká	škola	che-
micko-technologická	v	Praze.	Jejím	cílem	je	prosadit	vysokou	
kvalitu	a	zlepšit	jejich	postavení	v	mezinárodní	konkurenci.

V	roce	2019	byl	zahájen	projekt	RICAIP	se	startovací	pod-
porou	téměř	50	mil.	EUR.	Výzkumníci	v	něm	vyvíjejí	možnosti	
využití	virtuální	a	rozšířené	reality	pro	řízení	průmyslové	vý-
roby	na	dálku	nebo	systém	pro	její	rychlé	přizpůsobení	podle	
momentálních	potřeb	zákazníka	či	dostupných	výrobních	pro-
středků.

sport a kultura

Čest	naší	vysoké	škole	dělali	v	ČR	a	zahraničí	také	sportovci.	Fot-
balisté	ČVUT	zvítězili	na	V.	světových	meziuniverzitních	hrách	
v	Pule,	odkud	si	bronzové	medaile	přivezly	basketbalistky,	vo-
lejbalisté	a	badmintonisté.	Bronz	v	taekwondo	na	univerziádě	
v	Záhřebu	vybojoval	Jakub	Skořepa	z	Fakulty	strojní.	Studenti	
ČVUT	ovládli	i	v	roce	2019	závody	Univerzitních	osem.	Mužská	
posádka	závodila	ve	složení:	Jan	Hájek,	Albert	Caban,	Jakub	Pa-
roulek,	Martin	Basl,	Jiří	Kopáč,	Vit	Šantrůček,	Vojtěch	Dědek,	Jan	
Zavadil	a	Tereza	Andrlová.	Tým	studentů	ČVUT	si	odvezl	zlatou	
medaili	z	European	Aerostudent	Games	2019	v	Toulouse	z	turna-
je	v	ultimate	frisbee.	Hokejový	tým	Engineers	Prague	vybojoval	
stříbrný	pohár	ze	Světového	šampionátu	v	Číně.	Z	29.	Univerziády	
v	Krasnojarsku	přivezli	medaile	David	Tolar	a	sjezdař	Tomáš	Klin-
ský,	oba	z	Fakulty	dopravní	ČVUT.	Naše	reprezentace	se	poprvé	
účastnila	akce	TERIBEAR	hýbe	Prahou.	Členové	týmu	Running	
Lion	uběhli	celkem	1	966,5	kilometrů	pro	Nadaci	Terezy	Maxové	
dětem.	Chtěl	bych	dále	pogratulovat		Vítu	Přindišovi	z	Fakulty	bio-
medicínského	inženýrství,	který	se	stal	mistrem	Evropy	ve	vod-
ním	slalomu	ve	francouzském	Pau.

Pod	vedením	dirigenta	Jana	Šrámka	vystoupil	v	dubnu	Aka-
demický	orchestr	ČVUT	ve	Velké	Británii	v	Cambridge	v	prosto-
rách	Trinity	College	Chapel	s	koncertem	nazvaným	Jewels	of	
Czech	and	World	Music.	

Příklady	úspěchy	studentů,	akademických	pracovníků	a	spe-
cializovaných	týmů	ČVUT	říkají	mnohé	o	tom,	čím	žila	v	roce	2019	
naše	univerzita.	V	žádném	případě	ale	nevypovídají	o	všech	čin-
nostech,	aktivitách	a	úspěších	našich	studentů,	pedagogů,	vý-
zkumníků	a	tvůrčích	pracovníků.	Jak	jsem	již	naznačil,	studnice	
otázek	a	problémů	je	snad	nevyčerpatelná.	Ostatně	stejně	jako	
ta	s	nápady	a	odpověďmi.	A	to	je	moc	dobře.
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Celoživotní vzdělávání, nové studijní programy  
a více uchazečů o studium

Rok	2019	přinesl	v	oblasti	studia	několik	významných	změn	a	vý-
sledků.	Prvním	z	nich	bylo	zavedení	dvojjazyčného	diplomu	na-
příč	všemi	typy	studií	–	bakalářským,	navazujícím	magisterským	
i	doktorským.	Podařila	se	také	změna	procesu	přijímacího	říze-
ní,	kdy	v	konečné	fázi	došlo	k	návrhu	úpravy	a	naprogramování	
přijímání	uchazečů	s	plně	elektronickým	podáváním	přihlášek	
ke	studiu.

V	rámci	celoživotního	vzdělávání	bylo	realizováno	370	kurzů	
a	byl	úspěšně	vytvořen	nový	portál	czv.cvut.cz,	který	nabízí	ne-
jen	přehlednou	nabídku	kurzů,	ale	i	snadnou	registraci	zájemců	
včetně	možnosti	elektronických	plateb	přímo	z	něj.	

Poslední	z	významných	změn	na	poli	studia	byla	finalizace	
a	vydání	nových	Zásad	ediční	činnosti,	díky	nimž	došlo	k	význam-
nému	zkrácení	procesu	schvalování	edice	skript	tak,	že	můžeme	
pružně	reagovat	na	poptávku	studentů.

ČVUT	uskutečňovalo	v	roce	2019	celkem	188	studijních	pro-
gramů	či	oborů,	z	toho	50	bakalářských,	68	navazujících	magist-
erských	a	70	doktorských,	zastoupených	jak	v	prezenční,	tak	v	di-
stanční	formě.	Studovalo	u	nás	celkem	17	229	studentů,	z	toho	
necelých	5,5	tisíce	žen.	Studentů	z	ciziny	bylo	celkově	3	106,	a	to	
jak	samoplátců,	tak	z	výměnných	pobytů.	Do	přijímacího	řízení	
bylo	podáno	10	870	přihlášek	a	uchazečů	bylo	9	834,	což	bylo	
o	tisíc	více	oproti	předešlému	roku.

Ve	spolupráci	s	našimi	jednotlivými	fakultami	i	ústavy	jsme	
zorganizovali	několik		akcí	zaměřených	na	popularizaci	vědy	
a	výzkumu	a	na	propagaci	technického	vzdělávání.	Jedná	se	
o	celoškolské	prezentace,	jako	například	Festival	vědy	nebo	
Muzejní	noc,	významnou	roli	v	popularizaci	hrály	i	další	akce	
jednotlivých	součástí,	jako	je	Staň	se	na	den	vědkyní	nebo	Den	
lékařským	fyzikem.	Velkým	přínosem	pro	propagaci	ČVUT	byly	
stáže	pro	středoškoláky,	letní	IT	školy	a	prázdninové	tábory,	
kurzy	programování,	stejně	jako	nejrůznější	soutěže,	dny	ote-
vřených	dveří,	exkurze,	přípravné	kurzy,	odborné	a	vzdělávací	
semináře,	a	to	jak	v	areálu	kampusu	univerzity,	tak	zorganizo-
vané	přímo	na	středních	školách.	Některé	z	těchto	činností	se	
zaměřovaly	zejména	na	uchazeče	o	studium.	Nejvýznamnějším	
počinem	je	v	tomto	směru	každoroční	účast	na	evropských	ve-
letrzích	pomaturitního	a	celoživotního	vzdělávání	Gaudeamus	
v	ČR	i	zahraničí.

čvUt je pro zaměstnavatele a firmy kvalitní značka

To,	že	jsou	studenti	ČVUT	pro	řadu	firem	atraktivní	jako	potenci-
ální	zaměstnanci,	je	všeobecně	známý	fakt.	Je	doložen	zájmem	
o	spolupráci	nebo	možnosti	propagace	mezi	studenty.	Význam-
né	firmy,	jako	je	Unicorn	Systems,	Škoda	Auto	a	NET4GAS,	uzavře-
ly	s	ČVUT	v	roce	2019	smlouvu	o	partnerství.	Zájem	nebyl	pouze	
u	průmyslových	partnerů,	což	dokládá	spolupráce	s	Komerční	
bankou	a	agenturou	CzechInvest.	Pozornost	firem	se	projevila	
také	v	šestém	ročníku	hodnocení	Škola	doporučená	zaměst-
navateli,	kde	fakulty	ČVUT	zaujaly	v	celkovém	pořadí	vysokých	
škol	druhou	příčku.	Do	hlasování	se	započítávaly	hlasy	532	firem	
z	celé	ČR.

Spolek	absolventů	a	přátel	ČVUT	spustil	nové	webové	stránky	
pro	své	členy,	aby	byli	lépe	informováni	nejen	o	aktivitách	spol-
ku	pro	ně	určených,	ale	i	o	akcích	pořádaných	svou	alma	mater.	
V	roce	2019	jeho	členové	navštívili	několik	unikátních	pracovišť	
ČVUT,	které	úspěšně	realizují	výzkum	v	nejrůznějších	oborech	
a	jsou	otevřené	spolupráci	s	aplikační	sférou.

V	roce	2019	jsme	otevřeli	pro	studenty	ČVUT	už	třináctý	roč-
ník	programu	Mentoring,	který	jim	umožňuje	navázat	spolupráci	
s	absolventy	a	dalšími	odborníky	a	manažery	nejen	v	průmyslo-
vých	firmách.	Studenti	tak	mohli	porovnat	své	teoretické	znalosti	
přímo	v	praxi,	získat	nové	zkušenosti	v	oborech,	které	absolvují	
a	případně	„zasadit	semínko“	své	budoucí	kariéry.

podpora internacionalizace roste 

ČVUT	již	v	devadesátých	letech	využilo	své	široké	mezinárodní	
spolupráce	a	uzavřelo	s	řadou	renomovaných	světových	univerzit	
vzájemně	výhodné	smlouvy.	Účast	studentů	a	pedagogů	na	za-
hraničních	mobilitách	považujeme	za	velmi	důležitou	součást	
studia	a	na	všech	úrovních	ji	podporujeme.	Nejvýznamnějším	
programem	mezinárodní	spolupráce	a	nástrojem	podpory	mo-
bility	byl	i	v	roce	2019	program	Erasmus+.	Uzavřeli	jsme	nové	
smlouvy	o	spolupráci	s	dalšími	prestižními	univerzitami	po	ce-
lém	světě.	Taktéž	se	na	ČVUT	zvýšil	počet	studentů	studujících	
v	anglickém	jazyce.	Pozitivní	přínos	pro	získávání	zahranič-
ních	samoplátců	má	účast	ČVUT	v	řadě	projektů,	navazujících	
na	ukončené	projekty	programu	Erasmus	Mundus,	zaměřených	
na	podporu	mobilit	z	tzv.	třetích	zemí	do	členských	států	EU.

Díky	odborným	specializacím	jednotlivých	fakult	a	vysoko-
školských	ústavů	navazuje	ČVUT	řadu	mezinárodních	spoluprací	
na	úrovni	projektů.	Prestiž	zapojených	vědeckých	kapacit	a	týmů	
dokládá	také	naše	členství	v	různých	mezinárodních	asociacích	
a	sdruženích.

Dalším	velkým	přínosem	pro	internacionalizaci	ČVUT	byl	
i	projekt	Study	 in	Prague,	ve	kterém	je	univerzita	zapojena	
od	roku	2015.	Praha	se	v	žebříčcích	oblíbenosti	světových	uni-
verzitních	měst	pohybuje	stále	na	předních	místech.	Snažíme	se	
s	těmito	informacemi	dále	pracovat	a	nastavovat	priority	pro	tzv.	
internacionalizaci	doma.	

výzkum je zejména o hledání nových  
fundamentálních poznatků 

V	roce	2019	se	významně	rozvíjely	výzkumné	aktivity	ČVUT	
ve	všech	směrech,	tedy	ve	výzkumu	základním,	aplikovaném,	
kolaborativním	a	smluvním	i	v	oblasti	inovací.

V	oblasti	základního	výzkumu	bych	jako	příklad	uvedl	úspěš-
nou	činnost	vědeckých	center	aplikovaných	přírodních	věd,	infor-
matiky	financovaných	v	programu	OP	VVV	nebo	vědeckých	týmů	
pracujících	v	oblasti	informatiky	a	umělé	inteligence.	Na	pomezí	
základního	a	aplikovaného	výzkumu	úspěšně	pracovaly	týmy	
řešící	problematiku	pokročilé	průmyslové	výroby,	robotizace	
a	Průmyslu	4.0.

Jsme	hrdí,	že	Fakulta	strojní	vybudovala	čtyři	komplexní	le-
tecké	zkušebny,	dynamometrickou,	jádrovou,	vrtulovou	a	létající	
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laboratoř.	Systém	unikátních	zkušeben	umožnil	například	firmě	
GE	Aviation	realizovat	v	ČR	vývoj	nového	motoru	GE	Catalyst.	

Inovace	chápeme	jako	vývoj	vedoucí	k	vylepšování	produktů	
nebo	technologií.	Je	tedy	na	konci	výzkumně-vývojového	řetězce,	
nejblíže	k	uplatnění	ve	výrobě.	ČVUT	vytvořilo	v	roce	2019	celou	
řadu	perspektivních	inovací	v	širokém	spektru	oborů.	Například	
odborníci	z	Univerzitního	centra	energeticky	efektivních	bu-
dov	vypravili	v	červnu	do	Spojených	arabských	emirátů	systém	
S.A.W.E.R.,	který	tam	v	reálných	pouštních	podmínkách	zahájil	
zkušební	výrobu	vody	ze	vzduchu	pomocí	solární	energie.	Tech-
nologie	bude	prezentována	v	českém	pavilonu	na	EXPO	2020.

Na	Fakultě	informačních	technologií	funguje	jedna	z	neja-
traktivnějších	laboratoří,	která	se	může	pochlubit	špičkovými	
výukovými	a	výzkumnými	technologiemi	v	podobě	humanoid-
ních	robotů.	V	Laboratoři	inteligentních	vestavných	systémů	se	
kromě	tří	robotů	Pepper	pohybuje	také	šest	robotů	NAO	spo-
lečnosti	SoftBank	Robotics.	Významným	fenoménem	současné	
společnosti	jsou	také	data.	Velkou	měrou	k	tomu	přispívají	chytré	
telefony	a	internet	věcí.	Nepředstavitelně	velké	množství	dat	je	
tedy	třeba	nějakým	způsobem	spravovat,	starat	se	o	ně	a	zpří-
stupňovat	je.	Fakulta	proto	vyvinula	přelomový	webový	portál	
Data	Stewardship	Wizard,	jenž	výzkumníkům	a	správcům	tuto	
práci	usnadní.	Zde	se	jedná	o	mimořádnou	spolupráci	českých	
a	holandských	pracovišť.	

Fakulta	biomedicínského	inženýrství	spolu	s	norským	Ná-
rodním	ústavem	telemedicíny	a	Univerzitou	v	Tromso	vyvinula	
unikátní	systém	pro	podporu	léčby	diabetu,	který	kombinuje	
dálkové	sledování	fyzické	aktivity,	tepové	frekvence,	kontinuální	
měření	hladiny	krevního	cukru	s	vedením	diabetického	deníku	
a	umožňuje	interpretaci	a	sdílení	dat	mezi	pacientem,	jeho	rodi-
nou	a	lékařským	zařízením.	V	současné	době	se	systém	připra-
vuje	ke	komercializaci.		

Jednou	z	platforem	našeho	Českého	institutu	informatiky,	
robotiky	a	kybernetiky	je	Centrum	města	budoucnosti.	Je	kon-

cipováno	jako	experimentální	a	virtuální	testbed	města,	regio-
nu,	krajiny	a	v	ní	rozmístěné	technické	infrastruktury	vytvářející	
komplexní	a	propojený	systém.	

Takových	příkladů	by	se	na	ČVUT	našlo	mnohem	víc.		
Jednotlivé	 fakulty	 a	 součásti	 ČVUT	 se	 opět	 zapojovaly	

do	grantů	a	projektů	výzkumu,	vývoje	a	inovací	podpořených	
z	účelové	finanční	podpory	v	rámci	programů	největších	tuzem-
ských	poskytovatelů	–	Grantové	agentury	a	Technologické	agen-
tury	ČR,	stejně	jako	rezortních	programů	účelové	podpory	jed-
notlivých	ministerstev	ČR	a	krajů.	Celková	výše	účelové	podpory,	
kterou	ČVUT	na	výzkum,	vývoj	a	inovace	získalo,	představovala	
v	roce	2019	částku1	735	762	048,45	Kč.		

Ke	zlepšení	pracovních	podmínek	pro	akademické	a	výzkum-
né	pracovníky	na	ČVUT	a	k	transparentnosti	jejich	kariérních	po-
stupů	přispělo	přijetí	zásad	Evropské	charty	pro	výzkumné	pra-
covníky	a	Kodexu	chování	pro	přijímání	výzkumných	pracovníků.	
Tento	proces	byl	v	roce	2019	oceněn	Evropskou	komisí	propůjče-
ním	„HR	Excellence	in	Research	Award“	v	oblasti	lidských	zdrojů.

 

vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ČVUT	i	v	roce	2019	posilovalo	svoje	postavení	mezinárodně	
uznávané	výzkumné	univerzity,	rozvíjející	talent	a	schopnosti	
studentů,	akademických	a	ostatních	pracovníků.	Vzdělávání	jsme	
vedli	inovativně	se	zapojením	výzkumu	a	strategických	partne-
rů.	ČVUT	je	stále	základnou	technologického	pokroku,	který	šíří	
společností	prostřednictvím	svých	studentů	a	výzkumníků,	kteří	
tvoří	dobré	jméno	ČVUT.	Rozhodně	máme	v	plánu	i	nadále	být	
silnou	a	jednotnou	institucí,	kde	se	rozvíjí	vzájemná	spoluprá-
ce	všech	součástí.	Zároveň	chceme	být	vlajkovou	lodí	výzkumu	
v	technických	a	exaktních	vědách	a	v	inovacích.	

doc.	RNDr.	Vojtěch	Petráček,	CSc.
rektor	ČVUT	v	Praze



doc.	RNDr.	Vojtěch	Petráček,	CSc.	/	prof.	Eva	Jiřičná	/	prof.	Nejat	Olgac

na slavnostním zasedání vědecké rady čvUt, které se 
uskutečnilo 29. ledna 2019 v Betlémské kapli, obdrželi 
prof. Eva Jiřičná a prof. nejat olgac čestný titul Doctor 
honoris causa. 
čvUt udělilo tento titul architektce a profesorce 
Evě Jiřičné jako poctu a výraz úcty její celoživotní 
architektonické tvorbě a mnohaleté pedagogické činnosti 
v oblasti architektury. Eva Jiřičná, absolventka studia 
architektury na čvUt, nositelka mnoha mezinárodních 
ocenění, žije v Londýně a pracuje po celém světě, ale často 
se vrací i do čr. „vzdělání z rodné země jsem v anglii velmi 
dobře uplatnila,“ řekla Eva Jiřičná.
profesoru nejatovi olgacovi byl čestný titul udělen jako 
uznání za jeho podstatný přínos pro rozvoj automatického 
řízení mechanických systémů, výrobních strojů 
a robotů, zejména s dopravním zpožděním ve spolupráci 
s čvUt, za podporu rozvoje kvalitní inženýrské výuky 
a akademického výzkumu na čvUt a za posilování 
vzájemných vztahů univerzit v Usa s čvUt. 
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Po půlročním ostrém testu v poušti nedaleko města Sweihan ve Spojených 
arabských emirátech  se první prototyp unikátního systému S.A.W.E.R. (Solar Air Water 
Earth Resource), jenž vyvinuli vědci z ČVUT, vrátil na sklonku roku 2019 do České 
republiky. Experimentální zařízení ukázalo, že v prostředí horké pouště lze produkovat 
vodu ze vzduchu zcela autonomně bez potřeby externí energie. 
Nejvýznamnějším projektem Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT 
(UCEEB), na němž se podílejí i další výzkumníci ČVUT, například z Fakulty strojní, je zařízení 
S.A.W.E.R., které dokáže proměňovat suchou a horkou poušť v zelenou krajinu prostřed-
nictvím vody získané ze vzduchu pomocí sluneční energie. Technologie se stane jádrem 
českého národního pavilonu na světové výstavě EXPO v Dubaji. V něm bude systém za-
vlažovat oázu s rostlinami, jež by jinak v nehostinném pouštním prostředí nepřežily. 
Nápad na sestrojení systému S.A.W.E.R. vznikl v hlavě komisaře české národní účasti 
na světové výstavě EXPO Jiřího F. Potužníka. Prvotní představa o podobě a principu 
fungování zařízení získala po počátečních diskusích velmi rychle konkrétní obrysy. Díky 
tomu jsme mohli už na podzim 2017 veřejně prezentovat náš záměr na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu v Brně. 
Na základě požadavků vzešlých z konzultací byla v roce 2018 pod vedením docenta 
Tomáše Matušky vyrobena první prototypová jednotka zařízení S.A.W.E.R., kterou jsme 
testovali v laboratořích UCEEB v Buštěhradu ve speciálně postavené klimatické komoře 
simulující pouštní prostředí. Souběžně byl vytvořen návrh autonomního kontejnero-
vého systému pro nasazení v reálných podmínkách pouště a pokračovaly prezentace 
na odborných akcích, veletrzích a seminářích pro zástupce partnerů projektu a médií.  
Zkušenosti získané půlročním testováním v poušti byly využity při navrhování jednotky 
S.A.W.E.R. pro český pavilon na světové výstavě EXPO v Dubaji. Oproti testovanému 
zařízení bude tato verze výkonnější. Produkovaná voda bude obohacována o živiny ze 
speciálního fotobioreaktoru a poslouží pro zalévání zahrady kolem pavilonu, na jehož 
architektonické části se podíleli studenti Fakulty architektury Ing. arch. Jan Tůma, Ph.D., 
a Ing. arch. MgA. Jindřich Ráfl.

Více na https://www.uceeb.cz/projekty/system-sawer

S.A.W.E.R. dokáže vyrábět vodu 
z horkého pouštního vzduchu
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Start-upová firma Dronetag vyhrála v roce 2019 hlavní cenu v nejprestižnější 
evropské soutěži Galileo Masters zaměřené na satelitní navigaci. Svým geniálním 
nápadem ohromila jak porotu, tak evropské odborníky na letový provoz. Cenu převzali 
na prosincovém European Space Weeku ve finských Helsinkách. 
Chytrý dron, který komunikuje s piloty – původně myšlenka budoucnosti je díky čtyřem 
studentům (dnes úspěšným absolventům) Fakulty informačních technologií již hma-
tatelnou skutečností. Dron je převratný vynález využívaný filmaři, armádou i laickými 
nadšenci. Ve vzduchu však představuje hrozbu pro ostatní účastníky leteckého provo-
zu, protože s nimi není schopen komunikovat. Doposud neviditelné drony se stanou 
plnohodnotnou součástí vzdušného prostoru.
Ing. Lukáš Brchl, Bc. Karel Čech, Bc. Marián Hlaváč a Ing. Adam Podroužek. To jsou jména, 
která dohromady znamenají start-upovou firmu Dronetag. Společně zhmotnili svůj 
nápad do podoby malého nezávislého IoT zařízení pro drony, které je dělá chytřejší-
mi a schopnými komunikovat s piloty v rámci letového provozu. Jejich nápad vznikl 
v listopadu 2018 na soutěži Space Application Hackathon, ve kterém se jim jako týmu 
podařilo zvítězit v kategorii Navigace. Následně jej představili na GSA Open Days 2018.
Firmě Dronetag se podařilo vyřešit zásadní problém spojený s používáním dronů, kte-
rým je jejich neviditelnost. Stroje, které se dnes vyrábí, nejsou schopny ostatním účast-
níkům letového provozu sdílet svou aktuální pozici v reálném čase. Nevidí se nejen mezi 
sebou, ale nezaznamenají je ani letadla nebo záchranářské vrtulníky. Dronetag vyrábí 
zařízení, které bude možné umístit na každý dron a které zprostředkuje jejich polohu 
ostatním uživatelům a autoritám. Data tak získají například řídící letového provozu, 
a budou tak mít přehled o tom, kde se jaký dron aktuálně pohybuje. Díky tomu budou 
schopni například upozornit záchranářský vrtulník, aby se přístroji, který vykonává jinou 
leteckou činnost, vyhnul.  Klíčovou komponentou celého systému je webová platforma 
a mobilní aplikace, ve které uživatelé mohou sledovat provoz okolních dronů a spravo-
vat další zařízení s Dronetagem propojená.
Na Fakultě informačních technologií lze nyní drony využívat pro projekty v laboratoři 
SAGElab a při tvorbě vysoce kvalitních 3D modelů.

Chytrý dron,  
který komunikuje s piloty

Drony, které se dnes vyrábí,  
nejsou schopny ostatním 
účastníkům letového provozu 
sdílet svou aktuální pozici 
v reálném čase. Nevidí se nejen 
mezi sebou, ale nezaznamenají je 
ani letadla nebo vrtulníky. Start-up 
Dronetag vyrábí zařízení, které 
bude možné umístit na každý dron 
a které zprostředkuje jejich polohu 
ostatním uživatelům a autoritám. 
Díky tomu bude možné například 
upozornit záchranářský vrtulník, 
aby se přístroji, který vykonává 
jinou leteckou činnost, vyhnul. 
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Na palubě japonského satelitu RISESAT, jenž pozoruje Zemi a monitoruje 
vesmírné prostředí, pracuje i modul RISEPix, jenž vyvinuli pracovníci Ústavu technické 
a experimentální fyziky. Právě tato vesmírná spolupráce patří mezi největší úspěchy 
tohoto vysokoškolského ústavu ČVUT v roce 2019.
RISESAT je satelit velikosti 50 x 50 x 50 cm o váze zhruba 50 kilogramů, vyvinutý v Kos-
mické robotické laboratoři Univerzity Tohoku v Japonsku jako projekt mezinárodní spo-
lupráce. V jeho rámci se několik týmů z celého světa podílelo na přístrojovém vybavení 
na palubě satelitu. Tým z Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT pro RISESAT 
vyvinul modul RISEPix, což je monitor radiačního prostředí na bázi pixelového detektoru 
Timepix. Nový modul obsahuje dva tyto senzory nad sebou, díky čemuž dokáže velice 
přesně detekovat nabité částice v magnetickém poli Země, určit jejich počet, typ, ener-
gii a směr. Může tak monitorovat složení, intenzitu a změny kosmického záření od Slun-
ce a z kosmu, včetně průběhu slunečních erupcí a změn v zemském magnetickém poli.
Po sérii testů mechanické a elektronické odolnosti byl modul RISEPix integrován do sa-
telitu RISESAT a 18. ledna 2019 úspěšně vynesen na oběžnou dráhu Země raketou Epsi-
lon 4 japonské národní vesmírné agentury JAXA z kosmodromu Kagošima. Následovala 
fáze uvedení satelitu RISESAT do provozu, během které se ukázalo, že byl poškozen 
paměťový modul obsahující nastavení detektorů pro různé typy měření. Pracovníci 
ÚTEF proto odcestovali do Japonska, kde mohli dvakrát denně navázat přímé spojení se 
satelitem pomocí radiostanice Univerzity v Tohoku a kde se po několika dnech podařilo 
závadu identifikovat a opravit. Bylo tak možné v červenci 2019 pořídit a stáhnout první 
snímky z modulu RISEPix a ověřit tím plnou funkčnost obou detektorů.
Modul RISEPix se tak připojil k dalším zařízením ve vesmíru, která byla vyvinuta v ÚTEF 
na bázi detektoru Timepix. Od roku 2012 monitoruje pět detektorů radiační prostředí 
uvnitř Mezinárodní vesmírné stanice ISS. V roce 2013 byl na oběžnou dráhu vypuštěn 
satelit Proba-V Evropské kosmické agentury s radiačním monitorem SATRAM. A od roku 
2017 obíhá Zemi český nanosatelit VZLUSAT-1, kam ÚTEF dodal detektor rentgenového 
záření.

Modul RISEPix  
měří radiaci ve vesmíru

Letový kus monitoru RISEPix.  
Kontrolní modul je napravo, 
detektorové moduly
nalevo – viditelný je pouze vrchní.
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Možnosti využití virtuální a rozšířené reality pro řízení průmyslové výroby 
na dálku nebo systém pro její rychlé přizpůsobení momentálním potřebám zákazníka 
či dostupným výrobním prostředkům. Toto je jen zlomek toho, co budou výzkumníci 
vyvíjet v projektu RICAIP, který byl slavnostně zahájen 26. září 2019 na ČVUT v Praze. 
Projekt posouvá hranice nynějšího chápání automatizované průmyslové výroby 
směrem k výrobě flexibilní, distribuované. 
V následujících více než šesti letech budou moci partneři projektu RICAIP čerpat pod-
poru dosahující téměř 50 mil. eur (1,2 mld. Kč). Vznikne tak Evropské centrum excelence 
pro pokročilou průmyslovou výrobu, největší v oblasti umělé inteligence (AI) a průmys-
lové robotiky, které se opírá o strategickou spolupráci ČR a SRN. Partnery projektu jsou 
jeho hlavní koordinátor Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, dále 
CEITEC VUT a za německou stranu DFKI a ZeMA sídlící v Saarbrückenu.
„Je to významný projekt podporující Národní inovační strategii i Národní strategii pro 
umělou inteligenci. Je plně konzistentní s úsilím EU o posílení výzkumu v oblasti průmy-
slové výroby o výsledky výzkumu v oblasti umělé inteligence,“ uvedl ministr průmyslu 
a obchodu Karel Havlíček. „Jsem přesvědčen, že projekt poskytne významnou podporu 
malým a středním firmám a stane se také nástrojem pro efektivní rozšíření spolupráce 
s německými partnery a ke zvýšení našeho přínosu rozvoji výrobního potenciálu EU,“ 
dodal a ujistil přítomné o důležitosti projektu a plné podpoře ze strany české vlády.
Generální ředitel Evropské komise Jean-Eric Paquet zdůraznil, že získání této podpory 
je oceněním výjimečné kvality hodnoceného projektu a upozornil, že od EU získal fi-
nancování jen každý patnáctý z jinak obecně velmi kvalitních předložených projektů. 
Tato slova pronesl v Bruselu při slavnostním podpisu dokumentu, kterým EU přiděluje 
částku 15 milionů eur na vybudování Centra excelence RICAIP. 
Centrum RICAIP již od začátku klade důraz na strategická mezinárodní partnerství. 
Významnou roli v této spolupráci hraje CLAIRE-AI, největší světová asociace výzkum-
ných skupin a institutů pro umělou inteligenci a v poslední době se nejdynamičtěji 
rozvíjející evropská výzkumná síť AI. Za pouhý rok od jejího vzniku podpořily CLAIRE 
tisíce vědců v celkem 34 zemích. „CLAIRE a RICAIP jsou velmi synergické, a mít tedy silné 
zastoupení obou organizací zde v Praze je dobré pro Českou republiku a ještě lepší pro 
Evropu,“ zdůraznil zakladatel této iniciativy profesor Holger Hoos z nizozemské Leiden 
University, když symbolicky v CIIRC otevřel pražskou kancelář CLAIRE. RICAIP a CLAIRE 
tedy nyní spojují nejen společné výzvy na poli AI, ale také prostory českého institutu 
v Praze-Dejvicích.

Evropské centrum RICAIP s rekordní podporou 
ve výši 1,2 mld. korun propojí umělou inteligenci 
s průmyslovou robotikou

Ředitel CIIRC ČVUT O. Velek 
a generální ředitel Evropské 

komise J. E. Paquet při 
podpisu smlouvy
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Ali Madanipour

Michel Desvigne

Ivana a Jan Bendovi

Jean-Marc Fritz

Jako tvůrci vystavěného a životního prostředí definují architekti nejen 
hmoty a prostory, funkce a sféry, ale interpretují a transformují i sociální vztahy. Této 
zodpovědnosti se nelze naučit ze skript, o té musí vyprávět nejlepší z nejlepších, 
kterým se opakovaně daří rozplétat a řešit složité problémy a vztahy současnosti, 
napříč národy a kulturami. Úspěšný přednáškový cyklus November Talks, realizovaný 
na Fakultě architektury s finanční podporou nadace Sto-Stiftung a ČVUT, je způsobem 
jak studentům, pedagogům i veřejnosti předat odborné zkušenosti na světové úrovni. 
Téma roku 2019 – Transformace – bylo zvoleno jako „předskokan“ výroční konference 
Evropské asociace architektonického vzdělávání EAAE 2020, která se bude konat v Praze 
s názvem „Nové dimenze: reflexe zvětšování měřítka a překrývání 
disciplín“. Osobnosti, které v listopadu 2019 zavítaly na Fakultu ar-
chitektury – I. a J. Bendovi, J.-M. Fritz, M. Desvigne a A. Madanipour 
– svojí tvorbou přesahují hranice dříve jasně vymezených profesí 
architekta–urbanisty–krajináře, a to se jeví v současnosti pro spo-
lupráci a výuku těchto profesí jako velká výzva. 
Před více než deseti lety založil tehdejší děkan Z. Zavřel tradici 
každoročních přednáškových cyklů významných světových archi-
tektů, urbanistů a krajinářů. První v roce 2007 zahájily nizozemské 
architektky J. Bekkering, M. Loof, D. Ponec, H. Snel a J. Dekkers, kte-
ré do Prahy přijely nejen se svými přednáškami, ale i jako vedoucí 
společného česko-nizozemského workshopu a kritičky závěrečných 
prezentací ateliérových projektů. Přibližně ve stejnou dobu zahájila 
svou činnost nadace Sto-Stiftung s cílem financovat vzdělávání mladých lidí a studentů 
v oblasti stavebnictví a architektury a v roce 2015 si U. Koos, její předseda představen-
stva, vybral Fakultu architektury ČVUT jako jednu z šesti prestižních evropských univerzit 
– ENSA Paris-Belleville, University of East London, Università IUAV di Venezia, Universität 
Stuttgart a Technische Universität Graz, aby za finanční podpory nadace Sto-Stiftung ka-
ždoročně organizovala přednáškový cyklus November Talks světových architektů. Od té 
doby bylo do Prahy pozváno již jedenadvacet významných světových architektů, urba-
nistů a krajinářů v průběhu pěti ročníků. V roce 2015 se v Praze představili izraelští archi-
tekti D. Knafo, E. Kimmel, L. Lovinger a A. Karmi, rok nato dánské architektonické hvězdy  
S. Øllgaard, F. R. Thomsen, J. Andersen a M. Kaltoft a v roce 2017 světové architektonické 
megahvězdy J. van Rijs, R. Mahlamäki, K. Christiaanse a F. Moussavi. Na jaře 2018 převza-
la režii November Talks proděkanka I. Fialová a zaměřila svou pozornost na prezentaci 
různých přístupů k tvorbě vystavěného prostředí ve všech jeho měřítkách. Na téma Vize 
byli pozváni architekti M. Barani, M. Corea a G. Zündel a V. Perović, který se zároveň stal 
hostujícím profesorem fakulty na celý akademický rok.

NOVEMBER TALKS  
– listopadové promluvy 
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Hned několik laboratoří s unikátní přístrojovou technikou, které jsou 
určeny jak pro výuku studentů, tak pro vědecké a výzkumné aktivity, se v roce 2019 
podařilo otevřít Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, sídlící na Kladně.
Díky finanční podpoře projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002244 Modernizace la-
boratoří pro biomedicínské inženýrství byly vybudovány nové laboratoře se zaměřením 
na tkáňové inženýrství a vývoj bioreaktorů pro dynamickou buněčnou kultivaci a rege-
nerativní medicínu: Laboratoř průtokových systémů pro tkáňové inženýrství a orgáno-
vou perfuzi a Laboratoř vývoje experimentálních zařízení a modulů pro biomedicínu.  
Mezi unikátní přístroje pořízené v rámci tohoto projektu patří 3D biotiskárna umožňující 
tisk hydrogelových buněčných nosičů a systém 4SPIN pro elektrostatické zvlákňová-
ní polymerů a přípravu nanovlákenných nosičů. Fakultní výzkumný tým Bioreaktory 
pro tkáňové a orgánové náhrady se zaměřuje především na oblast kardiovaskulárních 
náhrad na bázi decelularizovaných nosičů, tj. tkání zbavených původních buněk a bu-
něčných fragmentů, které vyvolávají potenciální imunitní odpověď. Cílem výzkumu 
je vytváření kardiovaskulárních náhrad cév nebo chlopní „šitých pacientovi na míru“.
Laboratoř robotické rehabilitace, kterou fakulta pořídila prostřednictvím MŠMT, dis-
ponuje špičkovými robotickými zařízeními pro obnovu chůze především u neurolo-
gických diagnóz či pacientů s posttraumatickým poškozením. Díky této mnohamili-
onové investici se fakulta může pyšnit technikou srovnatelnou s nejlépe vybavenými 
specializovanými pracovišti rehabilitační péče v České republice a současně je ČVUT 
první tuzemskou univerzitou s takto komplexně vybavenou rehabilitační laboratoří. 
Nachází se v ní nejen přístroje pro diagnostiku a funkční terapii poruch chůze a obnovy 
úchopových funkcí ruky, ale i pro komplexní terapii pohybového aparátu se zpětnova-
zebnými senzory, využívající data pro vizualizaci pohybu, což zvyšuje efektivitu terapie. 
K dispozici jsou i systémy, které by mohly navázat na výzkum v oblasti telemedicíny 
a kontrolovat tak distančně průběh léčby pacientů. Na fakultě již v oblasti telemedicíny 
probíhá několik výzkumů, ale prozatím žádný v rehabilitaci.
V další novince roku 2019 – Laboratoři simulačních a praktických metod pro ochranu 
obyvatelstva, jsou zavedeny nové metody výuky a nácviku zásahu složek Integrovaného 
záchranného systému s pomocí virtuální reality, a to simulační software XVR, který je 
využíván při výuce studentů bezpečnostních oborů FBMI. Jedná se o softwarový nástroj 
XVR on Scene a speciální software XVR Resource Management, který zatím neprovozuje 
žádná jiná profesní ani vzdělávací instituce ve střední Evropě. Tento software je dále 
doplněn o unikátní fyzický 3D model krajiny o velikosti 6,5 x 4 m, na kterém lze simulovat 
celou řadu mimořádných událostí a analyzovat jejich dopady v prostředí.

Nové přístroje pro tkáňové inženýrství  
i robotickou rehabilitaci

Laboratoř průtokových systémů  
pro tkáňové inženýrství

Laboratoř robotické rehabilitace

Laboratoř simulačních a praktických 
metod pro ochranu obyvatelstva
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Díky modernizaci Centra vozidel udržitelné mobility (CVUM) v Roz- 
tokách bylo od ledna 2019 možné začít homologovat vozidla podle nových předpisů 
Evropské unie. Fakulta strojní ČVUT s TÜV-SÜD Czech v centru může homologovat všechna 
vozidla, nejen se spalovacím motorem, ale i hybridním nebo elektrickým. Celé zařízení 
umožňuje provádět homologaci vozidel i výzkum v celém oboru automobilů, jejich 
pohonů a užití.
Od 1. ledna 2019 platí nové předpisy pro homologaci vozidel v EU. Změna se týká pře-
devším měření emisí vozidel. Homologační zkouška se skládá z měření v laboratoři a při 
jízdě na normální silnici. Zkouška v laboratoři slouží také jako srovnávací etalon pro test 
na silnici, a proto se zpřísnily podmínky, za kterých musí proběhnout. Hlavní změnou je 
požadavek na měření s vyrovnanou teplotou všech částí automobilu na 23 °C. Po dosažení 
této teploty se provede zkušební jízda s vozidlem na bubnové brzdě s měřením produk-
ce škodlivin během definovaného jízdního cyklu. Pak se jede podobný cyklus na silnici 
s připevněným analyzátorem škodlivin na přípojném rámu. Další změnou je požadavek, 
aby takto byla testována vozidla uváděná na trh ve všech svých nabízených kombinacích, 
např. automobil – motor – převodovka aj. To je značně náročné na čas měření, ale také 
při přípravě na měření temperováním na předepsanou teplotu. 
Kvůli přechodu na novou legislativu, vyžadující měření emisí vozidel ve více stavech než 
dosud, omezily mnohé automobilky na podzim 2018 svoji nabídku, protože ne všechny 
modely byly homologovány podle nových pravidel. Homologaci vozidel v České republice 
provádí TÜV-SÜD Czech ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT v Centru vozidel udržitelné 
mobility v Roztokách. Dosavadní laboratorní zařízení nové EU legislativě nevyhovovalo 
a hrozilo, že homologaci takto nezávisle na výrobcích nebude možné dále provádět. Proto 
fakulta spolu s TÜV-SÜD Czech přijala úmluvu o společné investici v objemu cca 20 mil. 
Kč do temperační jednotky, která pro realizaci homologace v CVUM podle nové legislativy 
chyběla. Celé to nebylo vůbec jednoduché. Vše začalo velkým nasazením firmy Trigema, 
která investici realizovala, investici si FS ČVUT pronajímá na základě smlouvy s touto fir-
mou. TÜV SÜD je zde jako podnájemce ČVUT. Možnost jít do takového rizika umožnil dar 
1 mil. USD absolventa Fakulty strojní Thomase Morela své alma mater v roce 2017. Tento 
dar sice není pro investici použit, ale představuje jistotu, aby fakulta mohla do takového 
rizika jít. Bylo nutné přistavět k existující budově CVUM temperační halu, kde lze až dva-
náct aut temperovat na 23 °C a dvě osobní auta na 14 °C. Dále společnost TÜV-SÜD Czech 
investovala do modernizace měření na válcové brzdě. To umožnilo, že v lednu 2019 bylo 
možné začít homologovat vozidla podle nových předpisů EU. 
Jako příklad z roku 2019 lze uvést výzkum užití příměsi vodíku do spalovacího procesu, 
který umožňuje dále snížit emise spalovacích motorů pod dnešní meze, což se jinak již 
zdálo nemožné. Dalším příkladem je pokračující vývoj mobilního měření emisí, a tedy 
technického stavu automobilů v běžném provozu. Taková zařízení mohou být nasazena 
v našich městech.
Společný postup Fakulty strojní spolu s TÜV-SÜD Czech zachránil pro Českou republi-
ku možnost provádět nezávislou fyzickou homologaci vozidel. Veřejná vysoká škola šla 
do dlouhodobého rizika, aby pro Českou republiku zachovala veřejnou kontrolu nad touto 
citlivě sledovanou oblastí.

Homologace vozidel

Emisní laboratoř s válcovou brzdou 
CVUM Roztoky 

Připojení výfukového systému vozidla 
k CVS v emisní laboratoři CVUM  
Roztoky

Mobilní analyzátor výfukových plynů 
pro měření v reálném provozu CVUM 
Roztoky

Temperační hala CVUM Roztoky
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Železobetonová replika svrchní části pancéřového zvonu typu AJ-S-D vznikla 
v rámci projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II DG18P02OVV063 Vývoj progresivního 
sanačního postupu pro restaurování a konzervaci vojenských pevnostních objektů 
z 30. let 20. století realizovaného v letech 2018–2022 na Fakultě stavební ČVUT 
jako součást komplexního sanačního opatření, jehož autory jsou pracovníci fakulty  
J. Pazderka, P. Reiterman, T. Pavlů a M. Ženíšek. Tvarově přesná kopie zvonu, který 
pocházel z roku 1938, byla vystavena před fakultou až do 11. října 2019, poté byla 
převezena do Červeného Kostelce, kde byla úspěšně osazena na pevnost T-S 20 a byla 
provedena dobetonávka spojující zvon s konstrukcí pevnosti. 
Pancéřové zvony byly součástí mnoha pevnostních objektů tzv. těžkého opevnění bu-
dovaného Československem v letech 1935 až 1938. Tyto objekty obsahovaly v době 
odstoupení Sudet nacistickému Německu v říjnu 1938 téměř 400 pancéřových zvo-
nů, a to převážně typu AJ-S-N a AJ-S-D pro osazení lehkým, resp. těžkým kulometem. 
Během okupace byla velká část těchto zvonů demontována a kov z nich byl použit 
pro válečnou výrobu nacistického Německa. Demontáž zvonů probíhala téměř vždy 
s použitím trhavin, které značně poškodily danou pevnost. Po skončení druhé světové 
války a nástupu komunistické strany k moci byla i většina zbývajících pancéřových zvo-
nů, stále osazených na pevnostech, odstřelena a využita jako zdroj kovu. U podstatné 
části objektů československého těžkého opevnění se proto původní pancéřové zvony 
do dnešních dnů nedochovaly. 
V současnosti dochází k obnově velkého množství pevnostních objektů spolky vojen-
ské historie a právě rekonstrukce zvonů představuje z finančního hlediska jeden ze 
stěžejních problémů.
Řešitelský tým Fakulty stavební si proto dal za úkol vyvinout takové řešení, které splní 
požadavky na autentický design pancéřového zvonu zvenku i zevnitř, dále umožní insta-
laci původních zbraní pro předvádění ukázkových paleb pro návštěvníky pevnostního 
muzea, bude mít vysokou trvanlivost a zároveň bude cenově dostupné pro majitele 
pevnostních objektů. Ve výsledku se podařilo vyvinout repliku svrchní části pancé-
řového zvonu, která vyústila v unikátní technické řešení, zapsané dne 4. června 2019 
jako užitný vzor CZ32920(U1) na Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Konstrukčně se 
jedná o železobetonový prefabrikát, simulující horní viditelnou část původního pan-
céřového zvonu, který ale postrádá masivní spodní část původního zvonu zapuštěnou 
v konstrukci pevnosti. Instalace prvku probíhá zároveň s dobetonováním zničené části 
konstrukce pevnosti (u odstřelených zvonů) nebo současně s dobetonováním šachty 
nahrazující spodní část zvonu (u pevností, kde se zvony v roce 1938 nestihlo osadit, což 
je případ pevnosti T-S 20). 

Replika pancéřového zvonu
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Unikátní lávka, která byla v roce 2019 instalována ve Vrapicích u Kladna na pěší 
cestě mezi vsí a hřbitovem, získala díky svému tvaru i použitému materiálu a technologii 
velkou pozornost a významná ocenění. Mezi širokou konkurencí byla oceněna, v rámci 
udělování cen Grand Prix Obce Architektů, prestižním titulem Finalista České ceny 
za architekturu v kategorii Krajinářská architektura. Jeden z komentářů posuzujících 
odborníků byl následující: „Zdá se, že se díky své extrémně tenké formě vznáší. Když 
na lávku dorazíte, okamžitě pocítíte potřebu dotknout se jejích boků a budete udiveni 
tím, že se na omak podobají kůži“. Tvůrcům se tedy povedlo povznést obyčejnou lávku 
na umělecké dílo a její jednoduchý design na architektonický skvost. Na jeho vytvoření 
se zásadním způsobem podíleli odborníci z Kloknerova ústavu ČVUT, kteří se tradičně 
věnují materiálovému výzkumu v oblastech betonů a cementových kompozitů. 
Příběh začíná v roce 2016. Představa architektů vedla k návrhu skořepinové obloukové 
lávky s průřezem ve tvaru písmene U, délky cca 10 m, zakřivené v prostoru jak ve svislém 
směru, tak i ve směru vodorovném. Tvůrci již při zpracování prvních návrhů chtěli dosáh-
nout dokonalého souznění krajiny, místní sochy „Strážce“ a lávky samotné. Představa 
skořepiny znamenala tloušťku prvků, tj. stěn a pochozí desky v rozmezí 30–50 mm. Ty-
pickým materiálem pro takovýto návrh by dříve byla ocel, návrh však od začátku počítal 
s využitím UHPC neboli Ultra High Performance Concrete. Tento materiál se vyznačuje 
unikátním složením, zpracovatelností a pro cementové hmoty neobvykle vysokou me-
chanickou pevností v tlaku a zejména v tahu. Tím se otevírá prostor pro návrh nových, 
zcela jedinečných a dříve nerealizovatelných konstrukčních prvků.
Od počátku příprav vznikaly pochybnosti, zda lze prvek realizovat. Statické řešení, 
technologie materiálu, bednění a výroby lávky byly navrženy v Kloknerově ústavu. Bez 
úzké spolupráce s kolegy ze společnosti KŠ Prefa, s. r. o. by však tato tenkostěnná ob-
louková lávka nemohla vzniknout. Samotný proces výroby skrýval mnohá úskalí. Bylo 
nutné vytvořit nové technologické postupy a metody, které se výrazně liší od dosud 
využívaných metod. 
Navržený tvar lávky pracovníci Kloknerova ústavu podrobili detailním nelineárním sta-
tickým analýzám, které potvrdily statickou způsobilost konstrukčního systému. Z hle-
diska použitého materiálu je unikátní, že nosnou funkci má UHPC, který je zpevněn 
pouze rozptýlenou vláknovou výztuží. Lávka je z cementového kompozitu, který nebyl 
dodatečně vyztužován ocelovými pruty, jak je pro betonové konstrukce obvyklé. I z to-
hoto pohledu je lávka zcela výjimečná. 
Elegantní černý most z probarveného UHPC, povrchově patinovaný leptáním, byl v roce 
2019 instalován společností KŠ Prefa s.r.o. a od té doby slouží svému účelu.

Lávka přes Dřetovický potok

Autoři lávky: Petr Tej (Kloknerův ústav)  
a Ondřej Císler (AOC)
Autor sochy: Jan Hendrych
Technologie výroby: Jiří Kolísko  
(Kloknerův ústav), 
Realizace: KŠ Prefa,  
Kloknerův ústav ČVUT
Fotografie: Boys Play Nice
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Na mezinárodní konferenci SPIE Optics+Optoelectronics 2019  byla 
jako Outstanding Student Presentation vyhlášena prezentace Bc. Roberty Bimbové 
„Photon counting detector package optimized for space debris optical tracking“ o nově 
vyvinutém detektoru fotonů pro optické sledování kosmického smetí.
Roberta Bimbová, studentka druhého ročníku magisterského studia Fakulty jader-
né a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze na katedře fyzikální elektroniky, získala kro-
mě ocenění také roční členství v mezinárodní společnosti pro optiku a fotoniku 
SPIE Student Membership či možnost stáhnout až 25 článků ze SPIE Digital Library. 
Její prezentace vycházela z článku, který připravovala spolu s kolegy z katedry prof. Iva-
nem Procházkou, Josefem Blažejem a Janem Kodetem. Článek následně vyšel i ve sbor-
níku článků SPIE Proceedings. „Celá zkušenost s prezentováním i psaním článku byla 
k nezaplacení. Ohlasy po přednášce byly velmi pozitivní, tato akce mi přinesla také 
řadu užitečných kontaktů v oboru,“ doplňuje Roberta, jež se k detektoru dostala už při 
volbě tématu bakalářské práce v roce 2017. Vybrala si úpravu řídicího obvodu detektoru, 
protože se jí líbila praktičnost problematiky, kterou následně s pájkou v ruce důklad-
ně prověřila. O detektor už projevilo zájem několik zájemců, protože kosmické smetí 
představuje čím dál větší problém.

Na oběžné dráze je podle NASA více než půl milionu růz-
ně velkých kusů takzvaného kosmického odpadu, který po-
chází ze zařízení vyslaných do kosmu člověkem. Jde o ne-
funkční družice, vyhořelé stupně nosných raket, pozůstatky 
experimentů a další. I malé částečky kosmického smetí při-
tom mohou poškodit či zničit jiná zařízení na oběžné dráze, 
protože se pohybují rychlostí téměř 28 tisíc km/hod. Pro-
to jsou snahy toto smetí sledovat a případně i likvidovat. 
V tom právě pomůže také zařízení vyvinuté na FJFI určené jako 
součást optických teleskopů na zemském povrchu. Zatímco 
větší objekty ve vesmíru je možné detekovat s pomocí radio-
lokátorů, menší objekty jsou kvůli omezení vlnové délky pro 
takové detektory neviditelné. V tu chvíli zbývá možnost optické 
detekce. Vyvinutý detektor pracuje ve dvou různých režimech. 
Trvale běžící režim využívá pasivní přístup sledování, když de-
tekuje během tmy sluncem ozářené objekty. V bránovaném 
režimu využívá aktivní přístup sledování, tedy dobře známý 
princip laserového měření vzdálenosti. Řídicí jednotka a zdroj 
detektoru umožňují jednoduše měnit jednotlivé módy, což 
usnadňuje instalaci i provoz detektoru na teleskopu.
Díky své práci na optickém detektoru byla Roberta „oceněna“ 
i časopisem Forbes, jenž ji vybral mezi 30 talentovaných, schop-
ných a úspěšných lidí do 30 let. 

Cena za detekci kosmického smetí
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V americkém Pittsburghu proběhlo ve dnech 15. až 22. srpna 2019 první kolo 
soutěže DARPA Subterranean Challenge, Tunnel Circuit (DARPA SubT). Tým vědců 
a studentů z centra robotiky CTU-CRAS kateder kybernetiky a počítačů Fakulty 
elektrotechnické ČVUT v ní nasadil multi-robotický systém pro prohledávání oblastí 
postižených katastrofou. V kategorii týmů nefinancovaných americkou Agenturou 
ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty DARPA obsadil tým CTU-CRAS 
první místo, celkově se umístil třetí.
Cílem DARPA Subterranean Challenge je otestovat možnosti systémů autonomních spo-
lupracujících robotů, které bez lidské asistence dokáží prozkoumat podzemní prostory. 
Soutěž v Pittsburghu byla zaměřena na ověření schopností současných robotických 
technologií najít známky přítomnosti zavalených horníků v dolech postižených přírodní 
katastrofou nebo průmyslovou havárií. 
DARPA, organizátor soutěže, disponuje ročním rozpočtem 3,5 miliard dolarů a před více 
než patnácti lety iniciovala rozvoj autonomního řízení automobilů uspořádáním první 
soutěže DARPA Grand challenge. Autonomní automobily se nyní začínají objevovat 
na trhu, proto lze na základě úsilí vynaloženého nejlepšími robotickými týmy v rámci 
DARPA SubT očekávat, že v budoucnu dojde k podobně průlomovému nástupu další 
generace autonomních robotických systémů, které v tomto případě budou umět efek-
tivně spolupracovat. Navíc budou nezávislé na externí infrastruktuře, jako jsou mobilní 
sítě a satelitní navigace, které v podzemních prostorách dostupné nejsou. 
Téma soutěže bylo velice atraktivní nejen pro vědce, ale i studenty, neboť pokrývalo 
oblast, kterou odborníci na Fakultě elektrotechnické dlouhodobě vyučují, zkoumají 
a cílí na posunutí hranic současného poznání. Skvělý výsledek týmu CTU-CRAS v Tu-
nnel Circuit je zúročením několikaletého systematického úsilí našich výzkumných týmů 
v oblasti mobilní robotiky. Neméně významným přínosem bylo zapojení studentů, kteří 
měli jedinečnou příležitost získat zkušenost s nasazením robotických systémů v ob-
tížných podmínkách, které ověřují robustnost a spolehlivost vyvinutých systémů. Při 
průzkumu tunelů byl nasazen systém robotického průzkumu založený na diplomové 
práci obhájené v červnu 2019.
Tým CTU-CRAS se v reálném nasazení v tunelech podzemního dolu v Pittsburghu vyrov-
nal týmům z nejlepších světových pracovišť včetně Carnegie Mellon University, Com-
monwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Eidgenössische Technische 
Hochschule Zurich, Massachusetts Institute of Technology, NASA Jet Propulsion Labora-
tory a dařilo se mu výrazně lépe než většině týmům, čímž jako jediný dosáhl na výhru 
pro nesponzorované týmy ve výši 200 000 dolarů.
Rozhodující část robotického týmu tvořily pozemní roboty, s jejichž nasazením a výzku-
mem mají výzkumníci z fakulty dlouhodobé zkušenosti, a to jak z evropských projektů, 
tak z reálných průzkumných misí.

Multirobotický průzkum podzemí
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Udělení akreditace magisterského „double-degree“ studijního programu 
„Smart Cities“ je jedním z významných úspěchů Fakulty dopravní ČVUT v roce 2019 . 
Byla tak potvrzena dlouholetá spolupráce s  „The University of Texas at El Paso“ (UTEP) 
zařazené do kategorie R1 výzkumných univerzit USA. Absolventi nového studijního 
programu získají jak český, tak i americký titul, čímž se jim otevřou možnosti širokého 
mezinárodního uplatnění v tomto zajímavém oboru. 
Získáním akreditace byl završen dlouholetý příběh „Smart Cites“ na Fakultě dopravní, 
který je neodmyslitelně spjat s profesorem Miroslavem Svítkem, který začal toto téma 
rozvíjet jako její tehdejší děkan (2010–2018) a který na konci roku 2019 obdržel pres-
tižní ocenění „Osobnost Smart Cities“. Jelikož Fakulta dopravní byla od svého vzniku 
v roce 1993 založena na systémových vědách, oblast „Smart Cities“ velmi dobře zapa-
dala do jejího vědeckého i pedagogického portfolia. Kromě systémového přístupu byl 
od počátku kladen velký důraz na lidský rozměr používaných technologií. Je příkladné, 
že nový studijní program „Smart Cities“ vznikal v úzké spolupráci s Fakultou architektury 
ČVUT, čímž se posílila i vzájemná spolupráce v rámci ČVUT.
Nedílnou oblastí spolupráce s UTEP je každoroční IEEE konference „Smart City Sym-
posium Prague“ (SCSP), jejíž jubilejní pátý ročník se uskutečnil v roce 2019. Je dobrou 
tradicí, že od roku 2016 byl každý ročník konference doprovázen „Smart Cities Stu-
dent Workshop“ (SCSW) – dvoutýdenní „letní školou“ pro americké a české studenty, 
během níž smíšené česko-americké týmy řeší praktická zadání převážně od institucí 
z veřejného sektoru. Prvních ročníků konference se účastnili studenti z „University of 
Maryland“. V roce 2019 poprvé přijali účast na SCSW i studenti UTEP, jakožto předvoj 
nového studijního programu „Smart Cities“. Nelehké organizační zajištění SCSP i SCSW 
leží na bedrech Dr. Petry Skolilové.
V roce 2019 se také rozeběhly první společné výzkumné aktivity mezi Fakultou dopravní 
a UTEP, zahrnující například chytrý univerzitní areál („Smart Campus“) nebo chytrou hra-
nici („Smart Border“). Studenti nově akreditovaného programu budou moci samozřejmě 
na těchto projektech spolupracovat. Všechny tyto podněty vycházejí ve své podstatě 
ze vzájemné výměny hostujících profesorů, kdy v roce 2015 strávil na Fakultě dopravní 
jeden semestr prof. Carlos Ferregut, bývalý děkan College of Engineering UTEP. V letech 
2014 a 2016 na UTEP působil doc. Tomáš Horák a od roku 2018 tam pravidelně přednáší 
prof. Miroslav Svítek kurz „Smart Cities Fundamentals“, jeden z klíčových předmětů nově 
akreditovaného studijního programu „Smart Cities“.
Příběh „Smart Cities“ pokračuje samozřejmě dále. Koncem roku 2019 byla odeslána 
žádost o akreditaci navazujícího doktorského studijního oboru, jehož garantem byl sta-
noven prof. Ondřej Přibyl. Kolem problematiky chytrých měst vznikla na národní úrovni 
profesní skupina „Czech Smart City Cluster“ (CSCC), který zahrnuje organizace různého 
zaměření a snaží se o jejich vzájemnou koordinaci, aby docházelo k synergickému roz-
voji celého oboru a společnými silami bylo dosaženo očekávaných cílů. Je zajímavé, 
že mezi členy je dvanáct významných českých univerzit, které představují regionální 
znalostní centra „Smart Cities“, protože sídlí ve významných českých městech.

Smart Cities
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Fakulty,  
vysokoškolské ústavy  
a další součásti ČVUT  
v roce 2019
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FAKULTA STAVEBNÍ

Studijní programy 
Stavebnictví je specifickou oblastí vzdě-
lávání, která bez vzájemné provázanosti 
výuky a praxe nemůže kvalitně fungovat. 
Aplikační sféra ve stavebnictví převládá 
nad teoretickou bází. S vývojem praxe je 
zapotřebí vnášet nové prvky i do výuky. 
V rámci nových akreditací jsme proto 
výrazně revidovali a inovovali všechny 
stávající bakalářské a některé magister-
ské studijní programy. Inovace proběhla 
i v oblasti doktorských studijních pro-
gramů, řada z nich je nově akreditována 
i v anglické verzi. Nově byl akreditován 
bakalářský studijní program Stavební 
inženýrství o sedmi specializacích, ba-
kalářský studijní program v angličtině 
Civil Engineering, magisterský studijní 
program Integrální bezpečnost staveb 
a magisterský studijní program Water 
and Environmental Engineering. Připra-
vují se i další akreditace, které navazují 
na tradiční výuku stavitelství a oborů 
inženýrské činnosti s ním spojeným. 
Do výuky jsou zaváděny nové technolo-
gie a nástroje pro projektování, zejména 
BIM a VR (virtuální realita). Na fakultě je 
kladen velký důraz na zapojení odborní-
ků z praxe do výuky – spoluprací na před-
náškách či výuce, participací na přípravě 
zadání pro seminární a závěrečné práce, 
účastí v odborných komisích, zejména 
pro státní závěrečné zkoušky, zpraco-
váváním oponentních posudků. Fakulta 
ve spolupráci s odborníky z praxe při-
pravuje studentské soutěže na lokální 
i mezinárodní úrovni, studenti se také 
účastní odborných praxí. Díky této úzké 
spolupráci se daří zlepšovat stavební od-
větví, do kterého z Fakulty stavební vstu-
pují fundovaní a žádaní odborníci.

Projekty 
Vědecká, výzkumná a vývojová činnost 
patří mezi klíčové priority a fakulta v nich 
dosahuje vynikajících výsledků. Výzkum-
né týmy jsou zapojeny do řady projektů 
GAČR, TA ČR a dalších rezortních granto-
vých systémů. Významné je i začleně-
ní do mezinárodních projektů v rámci 
H2020, COST, IEA a dalších. Fakulta má 
dlouhou tradici ve spolupráci s komerční-
mi subjekty formou smluvního a apliko-

vaného výzkumu v rámci projektů TA ČR 
či dalších poskytovatelů. V neposlední 
řadě nabízí široké služby autorizovaných 
laboratoří a znaleckou činnost. Význam-
né jsou i vnější spolupráce s dalšími uni-
verzitami, ústavy AV ČR, rezortními ústa-
vy, podniky a zahraničními institucemi. 
Těžiště financování vědeckovýzkumné 
činnosti je především v tuzemských 
grantech a projektech. 

Mezinárodní spolupráce
Jednou z priorit rozvoje fakulty je spolu-
práce s více než stovkou zahraničních uni-
verzit a vybranými prestižními pracovišti 
z celého světa, která probíhá převážně 
formou zahraničních studijních pobytů 
studentů i akademických pracovníků. 
Dominantní je program Erasmus +, ale 
možností výjezdů s finanční podporou 
je dnes celá řada a některé zůstávají 
i nevyužité. Snahou je proto více podpo-
rovat a popularizovat výjezdy studentů, 
převažují ty po Evropě. Je tu však i řada 
dlouhodobých výjezdů do vzdáleněj-
ších destinací, máme i kvalitní zástupce 
v programech „joint degree“ a „double 
degree“, které finančně podporujeme, 
a další možnosti na základě mezinárod-
ních smluv.
Mezinárodní programy a pobyty jsou za-
měřeny na spolupráci v oblasti vědy a vý-
zkumu, krátkodobé výměny odborníků, 
tvorbu společných výzkumných projek-
tů, navazování kontaktů na zahraničních 
pracovištích atd. Zaostáváme ale v počtu 
přijíždějících pedagogů, čemuž do jisté 
míry brání rozsah i forma výuky (nemáme 
běžně blokovou výuku); blízkým cílem je 
tento typ mezinárodní aktivity podpo-
řit a popularizovat. Výuka v cizím jazyce 
(angličtině) a sladění a podpora výuky tzv.  
hostujících profesorů budou významnou 
náplní modernizace mezinárodní spolu-
práce. Potěšující je rostoucí zájem i počet 
zahraničních studentů zejména v doktor-
ských studijních programech o studium 
na ČVUT. Řada z nich přitom přijela stu-
dovat právě na základě aktivit kateder 
a jejich vyjíždějících zaměstnanců, ale 
i celoškolských aktivit (např. Study at CTU, 
Study in Prague).

Výuka stavitelství začala v Praze před 
více než 300 lety, což je pro nás velký 

závazek. Dnes je Fakulta stavební po-
čtem studentů největší fakultou v rámci 
Českého vysokého učení technického 
v Praze.  Ve strukturovaném studiu nabí-
zíme řadu bakalářských, magisterských 
a doktorských studijních programů, ně-
které z nich jsou také realizovány v rámci 
konsorcií významných evropských 
univerzit.  Umíme poskytnout výbor-
né vzdělání zajištěné těmi nejlepšími 
odborníky ve svém oboru. Současně 
dbáme o to, aby jméno fakulty zname-
nalo i do budoucna záruku kvalitního 
vzdělávání, neboť si velmi ceníme vyni-
kající pověsti školy vybudované mnoha 
generacemi našich předchůdců. 
Kromě výchovy a vzdělávání budoucích 
odborníků v oblasti stavebního inženýr-
ství, architektury a geodézie je fakulta 
také pracovištěm, které propojuje 
špičkový výzkum s praxí, a tím přispí-
vá k realizaci moderních technických 
řešení. Vážím si skutečnosti, že partnery 
fakulty jsou významné stavební firmy, 
které nabízejí našim studentům exkurze, 
stáže či praxi a podporují jejich zahra-
niční studijní pobyty v rámci programu 
Erasmus či bilaterálních dohod. U našich 
studentů a absolventů oceňují kom-
binaci solidního teoretického základu, 
odborných znalostí a tvůrčích schopnos-
tí. O naše absolventy mají stálý zájem 
a nabízejí jim perspektivu zajímavého 
a kvalitního zaměstnání. 
Nejvíc mě však těší, že se fakulta stala 
místem působení řady tvůrčích osob-
ností z mnoha oblastí. Jsem přesvědčen, 
že záruka jejího budoucího rozvoje je 
založena na zkušenostech starších, nad-
šení mladších a na spolupráci akademic-
kých pracovníků a studentů. 
 prof. Ing. Jiří Máca, CSc. 
 děkan Fakulty stavební ČVUT
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Ocenění
V loňském roce získala významné oceně-
ní řada osobností působících na fakultě.  
Doktorandka Ing. arch. Alžběta Vache-
lová se s projektem „Zapiš se něko-
mu do života!“ stala vítězkou soutě-
že „Žena regionu“ pro Plzeňský kraj.  
Doktorand Ing. Zdeněk Prošek zvítězil 
s projektem „Stavební nízkonákladový sys-
tém s vysokým obsahem odpadních suro-
vin“ v soutěži Ministerstva průmyslu a ob-
chodu „Přeměna odpadů na zdroje“ 2019.  
Odborný asistent katedry fyziky Ing. Petr 
Pokorný, Ph.D., získal cenu rektora za vy-
nikající doktorskou práci 2019 na téma 
„Analýza a aplikace optických prvků 
s proměnnými a fixními parametry“. 
Prof. Milan Jirásek z katedry mechani-
ky získal cenu Most Promising Textbook 
Award 2019 udělenou americkou společ-
ností TAA (Textbook & Academic Authors 
Association) za knihu Creep and Hygro-
thermal Effects in Concrete Structures.

Jiné významné akce a události 
Fakulta byla pořadatelem či spolupořada-
telem významných konferencí, případně 
se její zástupci těchto konferencí účast-
nili. K těmto akcím patřila mezinárodní 
studentská konference aplikované mate-
matiky a informatiky, sympozium o sta-
vební fyzice, multidisciplinární vědecká 
konference o využitelnosti ekologicky 
šetrných materiálů, 8th International Su-

mmer School on Sustainable Buildings for 
Europe či 10th International Conference 
FIBRE CONCRETE 2019. Fakulta také po-
prvé v mezinárodním konceptu zorgani-
zovala soutěž Hala roku Akademik 2019, 
která je určena studentům vysokých škol 
se stavebním zaměřením, a byla spoluor-
ganizátorem mezinárodní architektonické 
soutěže INSPIRELI AWARDS.  

Třetí role fakulty 
Fakulta aktivně spolupracuje s regionál-
ními orgány jak v rámci přímé spolupráce 
s Prahou 6 a hlavním městem Prahou, tak 
v rámci operačních programů (OP VVV,  
OP Praha – pól růstu ČR). Významná je 
i spolupráce v regionu Kladna a Buštěhra-
du prostřednictvím aktivního zapojení 
fakulty v Univerzitním centru energeticky 
efektivních budov ČVUT.
Významné jsou i komerční aktivity. Fakulta 
nabízí služby své akreditované laboratoře, 
aktivně se snaží komercionalizovat chrá-
něné duševní vlastnictví formou prode-
je licencí k patentům a užitným vzorům.  
Program spolupráce se stavebními firma-
mi formou různé úrovně partnerství, které 
vytváří prostor pro obousměrnou zpětnou 
vazbu mezi potřebami fakulty a praxe, 
vede ke zkvalitnění výuky i uplatnění ab-
solventů na trhu práce.

Osobnost fakulty roku 2019 
Ing. arch. Bc. Alžběta Vachelová

Doktorandka Fakulty stavební ČVUT 
Ing. arch. Bc. Alžběta Vachelová, za-
kladatelka projektu Zapiš se někomu 
do života, obdržela za svoji dárcovskou 
iniciativu prestižní ocenění: v září 2019 
se stala vítězkou desátého ročníku sou-
těže Žena regionu za Plzeňský kraj. 
Projekt Zapiš se někomu do života, 
v němž se vysokoškoláci registrují jako 
dárci do Českého národního regist-
ru dárců kostní dřeně, se na fakultě 
rozeběhl v roce 2015. Pro tuto formu 
pomoci nemocným se Alžběta rozhodla 
po smrti kamaráda. Několikrát uspořá-
dala nábor nejen na ČVUT, ale do akce 
zapojila dalších sedm vysokých škol 
v České republice. Dárcovství kostní 
dřeně je životně důležité pro pacienty se 
závažnými onemocněními krve, většinou 
jde o leukémii. Díky její iniciativě přibylo 
v seznamech skoro tři tisíce nových 
dárců kostní dřeně. Již dříve získala cenu 
Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy za mimořádný čin studentů a byla 
nominovaná na cenu Via Bona v katego-
rii Mladý srdcař.
V současnosti studuje v doktorském pro-
gramu na katedře architektury, tématem 
její doktorské práce je Zařazení systému 
design-build do výuky na univerzitách se 
zaměřením na stavitelství a architekturu. 
Jedná se o alternativu k běžnému stylu 
výuky ateliérů, kde se snaží přiblížit aka-
demické prostředí architektonické praxi 
a realitě. Jde o proces, během něhož 
studenti v rámci výuky architektonického 
navrhování své koncepty nejen vymýšlejí 
a kreslí, ale také fyzicky realizují v měřít-
ku 1:1.
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Fakulta strojní ČVUT působí na trhu 
výzkumu, vzdělání a průmyslu Českých 

zemí již od roku 1864, kdy byla na Pražské 
polytechnice zahájena samostatná výuka 
strojnictví v Českých zemích. Od těch dob 
provádí stále totéž – uchovává a rozhoj-
ňuje dosažené poznání a pěstuje tvůrčí 
činnost v podobě vědy, výzkumu, vývoje 
a inovací, poskytuje vzdělání a spolupra-
cuje s průmyslovými podniky. Význam 
tohoto působení je zřejmý až při zjištění, 
že strojařina je základem téměř veškeré-
ho průmyslu. Fyzikální princip funkčnosti 
výrobku mohou vedle strojařů navrhnout 
fyzikové, chemici, softwaroví, elektro-
techničtí nebo stavební inženýři, ale 
finální výrobek nakonec musí navrhnout 
a především vyrobit strojaři. Strojařina 
je tak základem jakéhokoli moderního 
průmyslu. A je-li země průmyslová, pak 
je rozhodujícím faktorem udržitelnosti 
hospodářství a životní úrovně země. 
V uplynulých dvaceti letech fakulta budo-
vala v řadě oblastí to, co se dnes moderně 
nazývá ekosystém spolupráce vysoké 
školy a průmyslových podniků. Ekosystém 
je výzkumné a výukové zázemí vysoké 
školy tvořené znalostmi akademických 
pracovníků, často jedinečnou přístrojovou 
a experimentální základnou a studijními 
programy pro výchovu studentů v dané 
oblasti. Cílem budování těchto a dalších 
ekosystémů je ze strany FS přispět k tomu, 
aby průmyslové podniky již působící 
v České republice byly konkurenceschop-
né na celosvětových globálních trzích 
s přínosy pro hospodářství a životní 
úroveň ČR a abychom byli vyhledávanou 
atraktivní zemí pro výzkum, vývoj a výrobu 
nových high-tech výrobků s vysokou 
přidanou hodnotou. Naše fakulta se tak 
stává katalyzátorem vývoje hospodářství 
České republiky. To bylo oceněno i čest-
ným uznáním poroty projektu Vizionáři 
2019 a projevilo se účastí fakulty v sedmi 
ze třinácti nových Národních center kom-
petence.
 prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.  
 děkan Fakulty strojní ČVUT
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Studijní programy
V roce 2019 fakulta zahájila výuku ve 
všech obnovených a podle novely VŠ zá-
kona nově akreditovaných navazujících 
magisterských studijních programech, pro 
které též požádala o akreditaci jejich výu-
ky v angličtině. Dále podala žádost o akre-
ditaci doktorských studijních programů, 
které však musela podstatně strukturně 
upravit podle nových pravidel Národního 
akreditačního úřadu. V neposlední řadě 
fakulta podala žádost o akreditaci nové-
ho navazujícího magisterského studijního 
programu Robotika a výrobní stroje, jenž 
je odpovědí na zvýšený význam robotiky 
v průmyslu a dalších praktických aplika-
cích. Dosud se pozornost věnuje většinou 
jen softwarové a digitální části robotiky, 
ale konečná aplikace musí být provedena 
fyzickým robotem. Jeho skutečné vlast-
nosti a nedostatky je nutné pro reálnou 
aplikaci zvládat. Nový studijní program 
přináší vzdělání spojující jak informatic-
kou, tak fyzickou stránku robotiky.

Projekty
Úspěšné dokončení projektu center kom-
petence a na druhé straně získání podí-
lu v sedmi ze třinácti nových Národních 
center kompetence, která byla v roce 2019 
v ČR zahájena, takto úspěšná je vizitka 
fakulty v oblasti projektů. Z ukončených 
center kompetence, která byla řízena Fa-
kultou strojní, to bylo především Centrum 
kompetence strojírenské výrobní techniky, 
Centrum kompetence pokročilých tech-
nologií pro výrobu tepla a elektřiny a již 
ukončené Centrum kompetence automo-
bilového průmyslu Josefa Božka. Zaháje-
ná Národní centra kompetence pokrývají 
automobilový a další dopravní průmysl, 
tradiční strojírenství, strojírenství chyt-
rých struktur, letecký a kosmický průmy-
sl, energetiku, optiku a umělou inteligenci 
a robotiku. Fakulta tak úspěšně pokračuje 
v budování ekosystémů pro různá průmy-
slová odvětví pro podporu hospodářství 
České republiky.

Mezinárodní spolupráce
Úspěšná je především spolupráce Fakulty 
strojní s GE Aviation (USA), největším vý-
robcem leteckých motorů na světě. Spo-

lečnost GE Aviation se rozhodla vybudovat 
v České republice Centrum excelence pro 
turbovrtulové motory, které by se zde jak 
vyvíjely, tak vyráběly. Na základě požadav-
ku vlády ČR posílila fakulta své výzkumné 
a výukové kompetence, což umožnilo uza-
vřít s GE Aviation kolaborativní smlouvu 
o spolupráci ve výzkumu a výchově stu-
dentů, a tedy budování ekosystému. Tato 
spolupráce pokračuje od roku 2016, v roce 
2019 však bylo dosaženo důležitého mil-
níku, kdy byl slavnostně zahájen provoz 
vrtulové zkušebny pro kompletní zkouše-
ní turbovrtulových motorů. Zde probíhaly 
experimenty s novým turbovrtulovým mo-
torem Catalyst, který představuje průlo-
movou inovaci v oboru po třiceti letech.

Ocenění
Fakulta získala v roce 2019 dvě důležitá 
ocenění. Jedním byla Cena Technologické 
agentury ČR v kategorii partnerství oceňu-
jící projekt Centra kompetence automo-
bilového průmyslu Josefa Božka. Cenu 
za dlouholeté vynikající výsledky apliko-
vaného výzkumu podporující pro ČR klí-
čové průmyslové odvětví automobilového 
průmyslu převzal její vedoucí prof. Macek.
Druhým je čestné ocenění odborné poro-
ty projektu Vizionáři 2019 udělené fakultě 
za komplexní podporu společensky pro-
spěšného aplikovaného výzkumu a im-
plementaci inovací v oblasti strojírenství. 
Do této soutěže fakultu nominovala Tech-
nologická agentura ČR za úspěchy v oblas-
ti aplikovaného výzkumu, kde byly právě 
oceněny počiny jak v budování ekosysté-
mů s průmyslovými podniky, tak ve vytvá-
ření inovací pro průmyslové podniky v ČR.

Jiné významné akce a události
Mezi významné vědecké události v roce 
2019 se řadí pořádání 15. ročníku prestiž-
ní mezinárodní konference International 
Conference on High Speed Machining ko-
nané pod záštitou Fakulty strojní a spon-
zorované mezinárodní akademií výrobní-
ho inženýrství CIRP.
Získání dvou pozoruhodných patentů 
patří mezi významné aplikační události 
roku 2019. Jedná se o patent „Zaříze-
ní pro získávání vody z okolního vzdu-
chu s možností autonomního provozu“,  
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Osobnost fakulty roku 2019 
Prof. Nejat Olgac

Na návrh Fakulty strojní byl v roce 2019 
udělen prof. Nejatu Olgacovi z Univer-
sity of Connecticut čestný doktorát 
ČVUT za podstatný přínos pro rozvoj 
automatického řízení mechanických 
systémů, výrobních strojů a robotů, ze-
jména s dopravním zpožděním, vzniklý 
ve spolupráci s ČVUT, za podporu rozvoje 
kvalitní inženýrské výuky a akademic-
kého výzkumu na ČVUT během návštěv 
ČVUT, a za posilování vzájemných vztahů 
univerzit v USA s ČVUT. 
Nejat Olgac je celosvětově uznávaný 
vědec v oblasti dynamických systémů 
s dopravním zpožděním. Je profeso-
rem strojního inženýrství na University 
of Connecticut v USA. Středem jeho 
zájmu byla robotika a obráběcí stro-
je. Na světovém kongresu IFToMM se 
seznámil s představiteli Fakulty strojní 
ČVUT. Ve své laboratoři ALARM se zabýval 
zlepšením řízení robotů, pro což rozvinul 
klouzavé řízení. Zde vyrostlo několik jeho 
doktorandů i z ČVUT. Současně se začal 
zabývat problematikou dynamických 
systémů s dopravním zpožděním. Přišel 
s konceptem delay resonator, tedy zpož-
děným hltičem vibrací. To ho přivedlo 
k problému posouzení stability systémů 
s dopravním zpožděním. Opakovaně 
navštěvoval ČVUT a zval jeho pracovníky 
a studenty do USA. V roce 2002 přišel 
průlom s jeho metodou a důkazem 
exaktního posouzení stability dynamic-
kých systémů s dopravním zpožděním. 
To byl velmi obtížný problém dlouho 
odolávající řešení. 

který je základem unikátního zařízení 
S.A.W.E.R.. Umožňuje získávat vodu ze 
vzduchu i v pouštních podmínkách a bude 
hlavním exponátem národní expozice ČR 
na světové výstavě Expo 2020 v Duba-
ji. Zařízení vzniklo ve spolupráci Fakulty 
strojní s Univerzitním centrem energe-
ticky efektivních budov ČVUT, kde vědci 
z fakulty pracují na různých výzkumných 
tématech.
Druhý je Evropský patent „Method of con-
trolling spherical motion of a body“, který 
chrání čtvrté řešení naklápěcího mecha-
nismu na bázi paralelních kinematických 
struktur ve velkém rozsahu ±100 stupňů. 
Takové struktury mají omezený rozsah 
pohyblivosti ±30–40 stupňů, což omezuje 
jejich jinak výhodné použití s vysokou tu-
hostí a dynamikou a pohybem bez singu-
lárních poloh. Po mechanických řešeních 
HexaSpheru, EcoSpheru a DoubleSpheru 
je TetraSphere založen na užití přerozdě-

lení rotačních pohybů v redundantním 
sférickém mechanismu. Základem reál-
ného výrobku je teoretická počítačová 
kinematika.

Třetí role fakulty
Fakulta strojní systematicky vytváří postu-
py pro přenos poznatků do praxe. V pří-
padě strojního inženýrství jde především 
o užití inovačního potenciálu fakulty pro 
průmysl. Pořádáme se svými průmyslo-
vými partnery inovační brainstormingy, 
kde společně hledáme náměty pro nové 
výrobky, aplikace a následnou spoluprá-
ci. Výsledkem tohoto úsilí je neustále 
rostoucí množství projektů aplikovaného 
výzkumu a v roce 2019 především úspěch 
s účastí fakulty v sedmi ze třinácti nových 
Národních center kompetence. Fakulta 
tak opět ukázala, jak široce pokrývá svými 
kompetencemi různá průmyslová odvětví 
přítomná v ČR.

Slavnostní otevření vrtulové zkušebny v Hradci Králové
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Fakulta elektrotechnická vznikla v roce 
1950. V současnosti se skládá ze sedm-

nácti kateder umístěných v rámci hlavního 
kampusu ČVUT v Dejvicích a v historic-
kém areálu na Karlově náměstí. Fakulta 
poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti 
elektrotechniky a informatiky, elektroniky, 
telekomunikací, automatického řízení, 
kybernetiky, robotiky a počítačového 
inženýrství a energetiky. 
Rok 2019 byl pro fakultu rokem změn 
a úspěchů. K 1. červenci 2019 jsem v jejím 
čele vystřídal prof. Ing. Pavla Ripku, CSc., 
který byl děkanem předchozích osm roků. 
Na katedře řídicí techniky vzniklo nové vý-
zkumné centrum Smart Driving Solutions. 
V budově fakulty na Karlově náměstí byl 
v rámci projektu RCI vybudován nejvýkon-
nější počítačový klastr pro výzkum umělé 
inteligence v České republice v hodnotě 
41,6 milionu korun. Fakulta elektrotech-
nická byla jedním z motorů vzniku iniciati-
vy prg.ai, ve které ČVUT, Univerzita Karlova 
a Akademie věd spojily své síly s hlavním 
městem, aby podpořily špičkovou výuku 
a  aby přivedly do Prahy kvalitní vědce 
v oblasti umělé inteligence (AI). Na fakultě 
vznikla Laboratoř Avast pro umělou inte-
ligenci a kyberbezpečnost – Avast AI and 
Cybersecurity Laboratory (AAICL).

 prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
 děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Studijní programy 
Všechny programy jsou úzce vázány na 
výzkumné aktivity. Na fakultě připadá 
na jednoho pedagoga jen sedm studen-
tů,  a proto máme dostatek času se jim 
individuálně věnovat v rámci semestrál-
ních projektů nebo bakalářských a diplo-
mových prací. Studentské práce nekončí 
v šuplíku, ale naprostou většinou jsou 
součástí výzkumných, vývojových nebo 
aplikačních projektů. 
K řádnému studiu jsou na fakultě za-
psáni studenti z 50 zemí, dalších téměř 
400 studovalo v rámci krátkodobého 
studijního pobytu. V akademickém roce 
2018/2019 nastoupili do prvních ročníků 
Bc. i Mgr. etapy studenti nového progra-
mu Lékařská elektronika a bioinformatika. 
Postupně otevíráme inovované doktorské 
studijní programy: Akustika, Aplikovaná 
fyzika, Bioinženýrství, Ekonomika ener-
getiky a elektrotechniky, Elektrotechni-
ka a komunikace, Kybernetika a robotika 
a Letecká a kosmická technika. Ve spolu-
práci s partnerskými univerzitami lze stu-
dovat i na double či joint degree progra-
mech v kooperaci s RWTH Aachen, Tomsk 
Polytechnic University, National Taiwan 
University of Science a Eurecom Sophia-
Tech – Grenoble Institute of Technology 
či zapsat se na program Space Master 
s University Lulea a Universität Würzburg. 
S Kazaňskou federální univerzitou začala 
jednání o rozšíření double degree v ob-
lasti počítačových věd a aplikované ma-
tematiky.

Projekty
Trend v podávání nových patentových 
přihlášek a přihlášek užitných vzorů byl 
obdobně vzestupný jako v minulém roce. 
Fakulta získala v roce 2019 osm užitných 
vzorů, devět patentů ČR a 10 mezinárod-
ních patentů. Celkem bylo k ochraně při-
hlášeno 30 nových výsledků výzkumu. 
V rámci doplňkové činnosti se pracovníci 
věnovali nejen kontraktům, jejichž nápl-
ní byl výzkum a vývoj pro průmysl. Mezi 
projekty v celkovém objemu 101 mil. Kč 
bylo 160 smluv do 1 mil. Kč a 81 smluv nad  
1 mil. Kč. Bylo realizováno 27 kurzů a ško-
lení, evidováno sedm znaleckých posudků 
zapsaných a čtyři vyhotovené. V roce 2019 

bylo řešeno celkem 295 grantových pro-
jektů – 24 zahraničních, 154 tuzemských, 
29 podpořených ze strukturálních fondů 
a 88 projektů studentské grantové sou-
těže. Mezi významnější patřily: evropský 
grant H2020 AERIAL-CORE: AERIAL Kogni-
tivní integrovaný víceúčelový robotický 
systém s rozšířeným provozním dosahem 
a bezpečností – řešitelský tým Dr. Marti-
na Sasky; ERC.cz grant doc. Ondřeje Chu-
ma s tématem „Zobecněné vyhledávání 
v obrazech a obrazových relací“; podpora 
GAČR pro Dr. Matěje Hoffmanna v rámci 
projektů excelence v základním výzku-
mu – EXPRO pro úlohy využívající uvě-
domění si celého povrchu těla pro bez-
pečnou a přirozenou interakci: od mozku 
ke kolaborativním robotům. Naši experti 
vyvinuli simulátor, který mění způsob za-
školování operátorů na lince 155 – systém 
napodobuje vývoj krizových situací, které 
dispečer na telefonu řeší; novinku používá 
pražská záchranka.

Mezinárodní spolupráce
I letos fakulta rozvíjela činnost se zahra-
ničními partnery. Vědci na katedře řídicí 
techniky vyvinuli speciální povlak, který 
našel první reálné uplatnění v leteckém 
průmyslu v technologii výroby kompo-
nent mimo jiné letounů Airbus A320. 
S americkou Mayo Clinic spolupracujeme 
na neinvazivním snímání krevního tlaku 
pro léčení a potlačení hypertenze. Pokra-
čovaly projekty v mezinárodních konsor-
ciích např.: IMOVE – Unlocking Large-Sca-
le Access to Combined Mobility through 
a European MaaS Network, ELECTRIFIC – 
Enabling seamless electromobility throu-
gh smart vehicle-grid integration a SESAR 
– Controller Tools and Team Organisation 
for the Provision of Separation in Air Traffic 
Management.

Ocenění
Libor Bukata z katedry řídicí techniky zís-
kal za dizertační práci cenu Wernera von 
Siemense – 1. místo v kategorii práce za-
bývající se konceptem Průmysl 4.0, kam 
bylo zasláno 114 nominací. Jeho vedou-
cím byl Přemysl Šůcha. Jan Filip v této 
soutěži získal 2. místo za diplomovou 
práci, jejímž cílem byla predikce trajek-
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Tým fakulty roku 2019 

Skupina wITches

Dobrovolnická skupina wITches stu-
dentek Fakulty elektrotechnické ČVUT 
učí děti základy IT a elektrotechniky. 
Workshopy pořádají pro děti od deseti 
do patnácti let. Aktuálně wITches nabí-
zejí pět různých témat – stavění a pro-
gramování robotů ze stavebnice LEGO 
MINDSTROMS, základy programování 
v prostředí SCRATCH, základy elektricky-
́ch obvodů se stavebnicí BOFFIN, základy 
programování a algoritmizace s roboty 
OZOBOT a základy elektrotechniky 
s programovatelným mikropočítačem 
MICRO:BIT. Zařizují exkurze do IT a tech-
nologických firem, aby děti věděly, jak 
vše vypadá v praxi. Studentky si program 
i pomůcky vytvářejí a zajišťují samy, stej-
ně jako management a vývoj webových 
aplikací či grafiku PR materiálů.
Vizí skupiny wITches, kterou v roce 
2019 tvořilo osmnáct členek, je ukázat 
dětem, co všechno je možné s technikou 
dosáhnout a čím by se mohly v bu-
doucnu zabývat. Ve škole se dozvídají 
teoretické základy, ale nemusí si umět 
představit, jak se co v praxi používá. 
Takže se na vlastní oči přesvědčí, že to 
není tak složité, jak by se na první pohled 
mohlo zdát. Děti vidí, že po pár hodinách 
workshopu jsou schopné vytvořit krásné 
věci. 
Od roku 2016, kdy wITches na Fakul-
tě elektrotechnické vznikly, se jejich 
workshopů zúčastnilo již 941 dětí, z toho 
18 jich bylo z dětských domovů. Téměř 
třetina účastníků byla děvčata.

torie autonomního vozidla; Jan Filip byl 
v minulosti oceněn firmou ABB, nyní je 
vývojářem v Porsche Engineering. Karel 
Durkota z katedry počítačů získal v soutěži 
Cena Josepha Fouriera 2019 druhé místo 
za dizertaci, ve které se zabýval apliková-
ním algoritmů z teorie her na zabezpeče-
ní počítačové sítě. Stipendium Upsilon Pi 
Epsilon získal Bc. Šimon Mandlík, student 
programu Otevřená informatika. V mezi-
národní soutěži IT SPY vyhrála diplomová 
práce Jana Bayera – návrh algoritmu pro 
autonomního robota záchranáře. Prof. Jiří 
Matas z katedry kybernetiky získal zvláštní 
ocenění projektu AI Awards 2018. Děkan 
udělil Trnkovu medaili prof. Ing. Milanu Mi-
kulcovi, DrSc., za zásluhy o FEL. Prof. Mi-
kulec byl blízkým spolupracovníkem 
prof. Trnky, je tvůrcem základních učeb-
nic pro teorii obvodů. Pro své kolegy a stu-
denty vždy byl a je prof. Mikulec morální 
autoritou. Ceny MŠMT v oblasti vysokého 
školství, vědy a výzkumu za rok 2019 zís-
kal Ing. Vojtěch Kumpošt a doc. Petr Ha-
bala.

Jiné významné události
Na fakultě proběhla Energetická olym-
piáda, Robosoutěž, festival FELfest či fa-
kultní tábor pro středoškoláky FELCamp. 
Pořádali jsme letní školy (kupř. IEEE RAS 
Summer School on Multi-Robot Systems) 
a vědecké konference, největší z nich 
byla EuMCE. Již tradičně jsme se připojili 
k Open House Praha, Noci vědců nebo Vě-
deckému jarmarku. Fyzikální čtvrtky byly 
oceněny Českou fyzikální společností – 

Jednotou českých matematiků a fyziků 
za trvající významnou činnost v popula-
rizaci fyziky.

Třetí role fakulty
Činnost fakulty má dopad na průmysl 
v České republice i v zahraničí; působí jako 
konzultant v oblasti rozvodu a distribuce 
elektrické energie, vybraní zaměstnanci 
pracují v komisích v oblasti energetiky 
nebo například v herním průmyslu. Vý-
znamnou měrou jsme se začali podílet 
na aplikovaném výzkumu na poli kyber-
netické bezpečnosti. Tradičně kooperu-
jeme s průmyslovými partnery v oblasti 
senzoriky, automatizace a zpracování 
naměřených dat, můžeme se chlubit vý-
sledky v oblasti počítačového zpracování 
obrazu. Ve „slaboproudé elektrotechnice“ 
jsme aktivní v telekomunikacích, radioe-
lektronice a družicové navigaci speciálně, 
máme excelentní výsledky v oblasti an-
ténní techniky. Velké úspěchy dlouhodo-
bě sklízíme v počítačové grafice, ať je to 
průmysl herní nebo filmový. Již čtvrtým 
rokem na fakultě existuje Centrum po-
kročilé fotovoltaiky (CAP), které v rámci 
své expertní činnosti v akreditované la-
boratoři diagnostiky fotovoltaických sys-
témů řeší jejich diagnostiku pro velké ko-
merční subjekty, banky či soudy. Smluvně 
řešíme technické úkoly pro další leadery 
automobilového průmyslu, jako je Škoda 
AUTO, Valeo či Toyota. Etablovali jsme se 
v počítačové bezpečnosti, viditelnou roli 
v tom hraje Centrum umělé inteligence 
(AIC) na katedře počítačů.
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Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
ČVUT v Praze sleduje dva hlavní cíle: 

vychovávat špičkové odborníky pro praxi 
i vědu a přispívat k vědeckému rozvoji 
ve všech oborech, na které se fakulta 
zaměřuje. Věříme, že i díky rozhodnutí 
vlády o výstavbě nových jaderných 
bloků v České republice se zájem o naši 
expertízu dále zvýší. Ostatně už před ně-
kolika lety jsme začali chystat budování 
druhého školního štěpného jaderného 
reaktoru.
Přestože si nás mnozí podle názvu naší 
fakulty spojují hlavně s jadernou pro-
blematikou, jen máloco je blíže pravdě. 
K jádru máme blízko, ale neméně blízko 
máme třeba ke špičkové matematice, 
materiálům, chemii, laserům, nanotech-
nologií a informačním technologiím. 
Úspěchy našich vyučujících, vědců 
i studentů dokládají, že patříme mezi 
špičková vědecká zařízení nejen v rámci 
republiky. Potvrzuje to i skutečnost, že 
hned čtyři naši pracovníci jsou mezi 
deseti nejcitovanějšími na celém ČVUT 
podle údajů z Web of Science – a patří 
nám i první dvě příčky!
Propojení vědy a studia má u nás zele-
nou. Ostatně poměrně výrazný počet 
absolventů magisterského studia pokra-
čuje v doktorském stupni. Pomáhá tomu 
i projekt Centra pokročilých aplikova-
ných přírodních věd (CAAS), který fakulta 
koordinuje. Zahájili jsme jej na sklonku 
roku 2018 a v roce 2019 se mohl naplno 
rozjet.
 prof. Ing. Igor Jex, DrSc.  
 děkan Fakulty jaderné  
 a fyzikálně inženýrské ČVUT

FAKULTA JADERNÁ  
A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ

Studijní programy 
Už v roce 2019 fakulta zahájila obnovu 
akreditací stávajících studijních směrů 
i přípravu nových studijních směrů zamě-
řených na kvantové technologie, na vy-
řazování jaderných zařízení z provozu 
a na aplikovanou algebru a analýzu. Jde 
o oblasti, které nyní prožívají bouřlivý roz-
voj a které přinesou fakultě rozšíření nabí-
zených studijních možností a získá v nich 
tak nové uchazeče o studium. 

Projekty 
Nejvýznamnějším projektem je Centrum 
pokročilých aplikovaných přírodních věd 
(Centre of Advanced Applied Sciences – 
CAAS, evidenční číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/
16_019/0000778), vedený právě Fakultou 
jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, 
jenž byl zahájen na sklonku roku 2018. 
Mezi jeho hlavní cíle patří integrace zá-
kladního a orientovaného výzkumu v růz-
ných vědeckých disciplínách a vytvoření 
efektivního prostředí pro mezioborový vý-
zkum. Centrum je financováno prostřed-
nictvím operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání z dotací Evropské unie. 
Celkový rozpočet pětiletého projektu pře-
kračuje 550 milionů korun. Do projektu 
se zapojuje na 350 špičkových odborníků 
včetně mladých vědců a studentů ze šesti 
fakult ČVUT (Fakulty jaderné a fyzikálně in-
ženýrské, Fakulty stavební, Fakulty strojní, 
Fakulty elektrotechnické, Fakulty architek-
tury a Fakulty informačních technologií) 
a Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského. 
Projektový tým na fakultě, který koordinu-
je jednotlivé aktivity, je vedený ředitelem 
projektu prof. Ing. Igorem Jexem, DrSc., 
děkanem FJFI. 
Řada studentů na fakultě pokračuje v dok-
torském studiu, a pomáhají tak s rozvo-
jem vědecké činnosti. Nicméně fakulta 
narážela na velké problémy s prostory 
pro své pracovníky a studenty, proto už 
v roce 2018 v objektu v Břehové ulici ote-
vřela nové pracovny v podkroví a stejné 
úpravy zahájila i v budově v Trojanově 
ulici. A právě ty v roce 2019 přivítaly své 
první nájemníky z řad doktorandů. Došlo 
nejen k vybudování nových kanceláří, ale 

i k rekonstrukci velké části secesní budovy, 
která slouží zejména katedrám humanit-
ních věd a jazyků, fyzikální elektroniky, in-
ženýrství pevných látek, matematiky, ma-
teriálů a softwarového inženýrství. Všem 
pracovníkům i návštěvníkům ulehčí pohyb 
po budově také dva nové vnější výtahy. 

Mezinárodní spolupráce
Fakulta se podílí na celé řadě mezinárod-
ních vědeckých projektů. Zaměstnanci 
a studenti se tak zapojují do výzkumu 
například ve švýcarském CERNu, ve Fran-
cii na projektu ITER, v USA na BNL a dal-
ších. Fakulta nebo její zaměstnanci jsou 
členy několika desítek oborových asocia-
cí či společností a spolupracují s více než 
stovkou českých i zahraničních organizací 
a firem. Každoročně pak FJFI organizuje či 
se podílí na organizaci celé řady nejrůz-
nějších konferencí, seminářů či worksho-
pů, ať už se konají přímo na půdě fakulty 
nebo jinde.

Ocenění
Jedno ze dvou ocenění rektora ČVUT 
za vynikající doktorskou práci za rok 2017 
si začátkem roku 2019 ze slavnostního 
zasedání Vědecké rady ČVUT v Betlémské 
kapli odnesl RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et 
Ph.D., vědecký pracovník naší fakulty. Zís-
kal ho za svou disertační práci Studium 
extrakčních systémů pro separaci lantha-
noidů a minoritních aktinoidů, která je 
součástí celoevropského projektu, jehož 
cílem je uzavření jaderného palivového 
cyklu. 
Držitel Nobelovy ceny Jean-Marie Lehn, 
zakladatel supramolekulární chemie, 
předal na slavnostním vyhlášení ceny 
Becquerel 2019 udělované Francouzskou 
ambasádou v ČR. V Národním muzeu je 
převzali hned dva reprezentanti FJFI: 
Ing. Martin Ševeček, PhD., a Ing. Martin 
Cesnek.

Jiné významné akce a události 
Fakulta dále rozšířila počty akcí, jejichž 
cílem je zejména představit možnost 
studia. Vedle úspěšných a hojně navště-
vovaných akcí, jako je Den částicovým fy-
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zikem či Den lékařským fyzikem, proběhl 
v roce 2019 premiérový Den reaktorovým 
fyzikem, jenž pořádala Katedra jaderných 
reaktorů. Po teoretickém úvodu v rámci 
něj účastníci navštívili i štěpný jaderný re-
aktor a prováděli zde vlastní experimenty.
Koncem ledna 2019 se uskutečnil první 
ročník semináře Matematika pro život, 
kterou připravila Katedra matematiky FJFI 
spolu s Pedagogickou fakultou Univerzity 
Karlovy. Díky certifikaci Dalšího vzdělává-
ní pedagogických pracovníků a atraktiv-
nímu programu převýšil zájem kapacitu 
auly ve fakultní budově v Trojanově ulici. 
Nicméně přednášky byly natočeny a zá-
znam mohli všichni zájemci (třeba poz-
ději) zhlédnout. Učitelé i další účastníci 
programu si celý průběh velmi chválili.
Fakulta také na podzim 2019 připravila 
premiérový seminář určený středoškol-
ským učitelům chemie a jejich žákům 
pod názvem Chemie na ČVUT (kromě 
FJFI se zapojila Fakulta stavební, Fakulta 
elektrotechnická a Kloknerův ústav ČVUT). 
Celodenní seminář s přednáškami a prak-
tickými cvičeními připravený ve spolu-
práci se Vzdělávacím institutem Letec byl 
akreditován v rámci Dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků a odezva byla 
mimořádně pozitivní.  

Třetí role fakulty 
V rámci vědecké, výzkumné a pedagogic-
ké činnosti fakulta spolupracuje s mnoha 
českými a zahraničními institucemi i fir-
mami. Kontakty se uskutečňují v rámci 

dohod a protokolů o spolupráci mezi za-
hraničními institucemi a ČVUT. 
Velmi bohaté zkušenosti se spoluprací má 
fakulta i na vývoji s průmyslovou sférou. 
Jmenovat lze například firmy, jako je Aero, 
ČEZ, ČZ, GE Aviation, Honeywell, Nuvia či 
Škoda JS. Kromě společného vývoje jde 
například o vedení studentských prací, 
stáže či spolupráci při náboru zaměst-
nanců. 
Unikátní detektory vyvinuté na „Jaderce“ 
zamířily začátkem července 2019 na oběž-
nou dráhu Země. Vynesla je tam ruská ra-
keta Sojuz 2.1b/Fregat jako součást druži-
ce Socrat-R, kterou připravila Lomonosova 
univerzita v Moskvě. Detektory jsou umís-
těné v modulu, který společně připravila 
FJFI, společnost esc Aerospace a Ústav ja-
derné fyziky AV ČR (ÚJF). Konstrukci a výro-
bu celého přístroje zajistila česká firma esc 
Aerospace za přispění FJFI a ÚJF. Detektor 
monitoruje kosmické počasí a radiační 
pole v okolí Země. Informace získané při 
této misi budou využity pro ověření mo-
delů kosmického záření používaných pro 
výpočet radiační zátěže družic a posádek 
kosmických plavidel a další zdokonalení 
vyvíjené kosmické instrumentace.

Osobnost fakulty roku 2019 
RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.

Petr Distler, mladý vědecký pracovník 
Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, 
obdržel v lednu 2019 jedno ze dvou oce-
nění rektora ČVUT za vynikající doktorskou 
práci. Cenu získal za svou dizertační práci 
nazvanou Studium extrakčních systémů 
pro separaci lanthanoidů a minoritních 
aktinoidů. Práce je součástí celoevrop-
ského projektu, jehož cílem je uzavření 
jaderného palivového cyklu. Jinými slovy, 
zpracování jaderného odpadu ze štěpných 
reaktorů, které umožní jeho opakované 
využití a razantně zkrátí dobu, po kterou 
bude radioaktivní odpad v hlubinném 
úložišti představovat riziko pro životní 
prostředí.
„Radiotoxicita vyhořelého jaderného 
paliva samovolně klesne na úroveň ura-
nové rudy, z které bylo palivo vyrobeno, 
za zhruba 300 tisíc let. Současná metoda 
přepracování odpadu PUREX sice zkracuje 
tuto dobu na deset tisíc let, což však není 
dostatečné. V rámci našeho projektu pra-
cujeme na koncepci Partitioning and Trans- 
mutation, Separace a transmutace, která 
by toto období zkrátila na přibližně 300 let. 
Zjednodušeně řečeno jde o to, že z odpa-
du extrahujeme složky s vysokou radioak-
tivitou a delšími poločasy přeměny, které 
se mohou dále využít, anebo transmutovat 
na prvky stabilní či s krátkým poločasem 
přeměny,“ vysvětluje Petr Distler. Díky 
tomu se objem odpadu výrazně zmenší 
a zároveň tak šetříme i přírodní zdroje.
Za svůj výzkum týkající se přepracování 
jaderného paliva, jemuž se věnoval od ba-
kalářské po dizertační práci, získal i další 
ocenění, například 1. místo v Becquerel 
Prize for Nuclear, které mu „předával“ 
v červnu 2018 osobně laureát Nobelovy 
ceny za chemii prof. Jean-Pierre Sauvage 
na francouzské ambasádě za přítomnosti 
dalších dvou francouzských nobelistů. 
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V roce 2019 jsme si připomínali 30. vý- 
ročí sametové revoluce, která přinesla 

obnovení demokracie a svobody mimo 
jiné i do podmínek pro studium a výkon 
povolání a podnikání. Ohlížení za minu-
lostí nám připomíná košatost naší historie 
a pomáhá nám, abychom současné 
dlouhé období klidu, svobody a prosperity 
nebrali jako navždy daný stav, který nemu-
síme rozvíjet a chránit i pečovat o něj.  
Při vzrůstající složitosti a rozdrobenosti 
i svázanosti projektové přípravy staveb 
a sídel i krajiny je stále obtížnější udržet 
vzdělávání v těchto oborech v jeho 
komplexnosti a celistvosti. Bude nutné 
projevit schopnost nejen získat všechny 
potřebné informace, ale naučit se je třídit 
a hodnotit s účelem absorbovat a uplat-
ňovat jen ty podstatné. Bude důležité, zda 
se nám podaří udržet odstup a nadhled 
umožňující celistvost postojů a lidský 
rozměr, abychom v množství informací 
a požadavků i předpisů neztratili smysl 
a dlouhodobé cíle naší činnosti. 
Všeobecnost vzdělávání ve všeobecně 
zaměřených oborech je možná paradoxně 
ještě více potřeba při rostoucí nepře-
hlednosti a složitosti světa i rychlosti 
jeho změn a vývoje. Architekti se ve světě 
dominující specializace stanou specialisty 
na všeobecnost a celistvost v nahlížení 
na vytváření vystavěného prostředí a kraji-
ny. Stále potřebnější a nezbytnější, zvláště 
v oborech vyžadujících celistvý nadhled 
a univerzální základy, bude nevzdělávat 
k jistotám, ale připravovat k nejistotám. 
Učit nehledat jistoty v předem daných fak-
tech a postupech. Podstatné bude nalézat 
chápání smyslu a souvislostí, umožňují-
cích svobodně nakládat a řešit stále nová 
zadání i překvapivě se měnící okolnosti.
Zvětšování měřítka a prolínání disciplín 
v profesi architektů, urbanistů i krajinářů 
a svým způsobem i designerů je dal-
ším průvodním jevem současné reality, 
na které by měla výuka reagovat. Proto 
připravujeme společný studijní program 
architektury, urbanismu a krajinářské 
architektury i výroční konferenci asociace 
evropských architektonických škol – EAAE 
2020, zaměřenou na toto téma. 
 prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA 
 děkan Fakulty architektury ČVUT 
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Studijní programy
Fakulta nabízí komplexní vzdělání ve třech 
studijních programech. Architektura 
a urbanismus seznamuje se základními 
znalostmi v celé šíři problematiky navr-
hování staveb a tvorby životního prostře-
dí. Základem je vzdělání v oborech, které 
přímo ovlivňují práci architekta: historický, 
kulturní a společenský vývoj, historie ar-
chitektury a stavitelství, základy exaktních 
věd, vývoj a současný stav technického 
řešení staveb, typologie staveb a vztah 
architektury ke společenským potřebám 
a současnému vývoji estetiky, ekonomiky, 
techniky a společenských poměrů.  
Relativně novým studijním programem je 
Krajinářská architektura. Ve světě je dis-
ciplínou, která prožívá velký rozvoj. Její 
důležitost pro kvalitu životního prostře-
dí roste s pokračující urbanizací našeho 
světa. 
Třetím programem je Design, jenž při-
pravuje flexibilní a komplexně vzdělané 
designéry, specialisty, kteří se orientují 
v podmínkách dnešních technologií a mé-
dií a jsou schopni reagovat na požadavky 
současného profesního trhu. Vzhledem 
k tomu, že je design multidisciplinární 
obor, podstatným aspektem je meziobo-
rová spolupráce a participace na reálných 
projektech ostatních fakult ČVUT.

Projekty
Fakulta architektury je zapojena do řady 
vědecko-výzkumných projektů jak v zá-
kladním, tak v aplikovaném výzkumu. 
Tříletý projekt GAČR s názvem Principy 
tvorby prostředí pro osoby s Parkinsono-
vou nemocí (řešitelé Jan Tomandl a Irena 
Šestáková) je realizován ve spolupráci 
s Neurologickou klinikou a Centrem kli-
nických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze. 
Na základě výsledků výzkumu vznikla 
publikace „Principy tvorby prostředí pro 
osoby s Parkinsonovou nemocí“, která byla 
vydána také v angličtině pod názvem „De-
sign of Space for People with Parkinson‘s 
Disease“. Přílohou publikace jsou názorné 
videomateriály, představující vybrané pro-
jevy typických příznaků Parkinsonovy ne-
moci. Zájem o výzkum projevili zejména 
lékaři a další odborníci, v roce 2019 vyšel 
v časopise Movement Disorders  článek 

„Pavement Patterns Can Be Designed to 
Improve Gait in Parkinson’s Disease Pati-
ents“.
Fakulta je hlavním řešitelem tří rozsáhlých 
projektů NAKI: Architektura osmdesátých 
let v České republice. Osobitost, identita 
a paralelní úvahy na pozadí normalizace 
(prof. Petr Vorlík), Industriální architektura. 
Památka průmyslového dědictví jako tech-
nicko-architektonické dílo a jako identita 
místa (Lukáš Beran) a Původ a atributy pa-
mátkových hodnot historických měst Čes-
ké republiky (prof. Jan Jehlík).

Mezinárodní spolupráce
V oblasti mezinárodní spolupráce fakul-
ta realizovala řadu projektů a akcí. Výuka 
byla obohacena působením významné-
ho německého krajinářského architekta 
prof. T. Rehwaldta a nejvýznamnějšího 
současného slovinského architekta prof. V. 
Peroviće a rovněž uznávaného česko-ně-
meckého architekta a profesora na Fakul-
tě architektury RWTH Aachen prof. Mirko 
Bauma.
Ve spolupráci s nadací Sto-Stiftung jsme 
organizovali již pátý ročník cyklu předná-
šek významných zahraničních architektů 
s názvem November Talks a zařadili se tak 
po bok dalších šesti předních evropských 
škol architektury ve Stuttgartu, Štýrském 
Hradci, Miláně, Paříži, Londýně, Madridu. 
Fakulta aktivně působí v řadě meziná-
rodních organizací, připravuje Výroční 
konferenci a valnou hromadu Evropské 
asociace architektonického vzdělávání 
(EAAE) a v rámci této organizace pořáda-
la mezinárodní workshop v rámci aktivit 
EAAE Thematic Network on Conservation.

Ocenění
Pedagogové a studenti fakulty získali 
v roce 2019 řadu ocenění. Václav Girsa 
z Ústavu památkové péče převzal Cenu 
Jože Plečnika 2019 jako ocenění celoži-
votního díla v oblasti památkové péče. 
Ján Stempel obdržel prestižní cenu Aso-
ciace maďarských architektů za přispí-
vání k mezinárodnímu uznání maďarské 
architektury.
Pedagogové obdrželi také řadu ocenění 
v XXVI. ročníku Grand prix Architektů: On-
dřej Císler za Lávku přes Dřetovický potok 
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ve Vrapicích u Kladna, Petr Hájek za Cen-
trum současného umění DOX+ v Praze 
a za rekonstrukci objektu Vodárenské 
věže s observatoří v Praze 7, Ján Stempel 
a Jan Jakub Tesař za Zvoničku v Bílovicích-
-Lutotíně. Vítězem Národní ceny za archi-
tekturu pro rok 2019 se stal projekt Corso 
Pod Lipami na náměstí Krále Jiřího z Podě-
brad v Řevnicích od Lukáše Ehla, Tomáše 
Koumara a Aleny Šrámkové. 
Za významný přínos a vliv na rozvoj fakulty 
byly předány Medaile Fakulty architektury 
Michaele Brožové, Janu Fišerovi, Václavu 
Girsovi, Tillu Rehwaldtovi a Zdeňku Roth- 
bauerovi. 
Šárka Malošíková získala Cenu Stanislava 
Hanzla pro nejlepší studenty ČVUT za pro-
sazování „design-build“ metod výuky v ar-
chitektonickém vzdělávání. Miroslav Pavel 
převzal Cenu Josefa Hlávky za mimořád-
nou doktorskou dizertační práci s názvem 
Architekt Jindřich Merganc: lidský rozměr.
Řady významných ocenění dosáhli stu-
denti. V soutěži Young Architect Award 
2019 byli oceněni Anna Svobodová, On-
dřej Blaha, Sausan Haj Abdová a Barbo-
ra Červeňová se studentskými návrhy 
Nájemního domu Karlín a Filip Hermann 
za projekt Český Krumlov – sídliště.
Studenti programu Design získali několik 
ocenění v přísné a náročné designerské 
soutěži Národní cena za studentský de-
sign 2019: Magdaléna Fousová za zdravou 
toaletu FoRest, Tomáš Havel za porcelá-
novou resofonickou kytaru, Kryštof David 

za univerzální lampu na slanou vodu UL, 
Mariana Kopecká za samostatné umy-
vadlo s příslušenstvím, Lucie Horáková 
za interiérové osvětlení Tubo a Kateřina 
Rydlová za hřejivé textilní body Moody. 
Dva studenti programu Design uspěli 
v mezinárodní soutěži Best in Design, 
která je určena designérům do 30 let: Lu-
cie Horáková se stala celkovou vítězkou 
a zároveň získala první místo v kategorii 
Product Design za návrh interiérového 
osvětlení TUBO. Její spolužák Martin Što-
sek se umístil ve stejné kategorii na dru-
hém místě s návrhem Kliky U.
Studentka programu Design Tereza Vac-
ková převzala na Tchaj-wanu ocenění 
v největší mezinárodní soutěži student-
ského designu na světě Taiwan Interna-
tional Design Competition 2018 za svou 
bakalářskou práci s názvem CleS – Clever 
Seek v kategorii International Design As-
sociation Special Prize.
Studentky programu Krajinářská architek-
tura Olga Lebeděva a Dominika Tesárková 
získaly 1., resp. 3. umístění v soutěži Cena 
architekta Antonína Raymonda.

Jiné významné akce a události
Fakulta architektury si připomněla 30. vý- 
ročí sametové revoluce. Na slavnost, 
kterou při této příležitosti uspořádala, 
pozvala nejen studenty a vyučující, ale 
také absolventy školy a přátele architek-
tury. Děkan fakulty Ladislav Lábus zde 
pokřtil knihu „30 let svobody. Rozhovory 

o architektuře a společnosti“ a na nádvoří 
fakulty byl odhalen „Rolling House“, který 
podle skic amerického architekta Johna 
Hejduka postavili studenti u příležitosti 
jeho nedožitých 90. narozenin.

Třetí role fakulty
Fakulta dlouhodobě vstupuje do obou-
stranně výhodné spolupráce s veřejným 
a soukromým sektorem, kdy studenti 
získávají možnost realizovat neotřelé 
nápady a přitom obohatit kvalitu veřej-
ného prostoru. Po úspěšné spolupráci 
v loňském roce, kdy studenti vyrobili láv-
ky do Krkonoš, jim Správa KRNAP svěřila 
návrhy a realizaci šesti útulen, nouzových 
přístřešků v horách (projekt bylo možné 
realizovat díky finanční podpoře ČVUT 
a Správy KRNAP). S velkou vstřícností se 
projekt setkal u řady firem, které pomoh-
ly finančně nebo formou technické kon-
zultace. Některé společnosti velkoryse 
poskytly studentům prostory pro výrobu 
a své odborníky. Kromě útulen vytvoři-
li naši studenti pro Správu KRNAP také 
návrh malého mobilního informačního 
kiosku.
Dalším studentským projektem realizova-
ným v rámci výuky byl stožár s výhledem 
v Libčicích nad Vltavou, který byl připra-
ven v partnerství se společností Skanska 
Reality a.s. jako „iniciační“ stavební počin 
v území, které se má ze zanedbaného 
místa změnit na rezidenční park. 
Jedním z výsledků dlouhodobé spolu-
práce fakulty, studentského start-upu 
PET-MAT, založeným na FA ČVUT, firmou 
Karlovarské minerální vody a Minister-
stvem průmyslu a obchodu ČR je i realiza-
ce vítězného návrhu studentské soutěže 
Digitální továrna: sochy Kaleidoskop naší 
studentky Ekin Ünlü. Socha, která je vytvo-
řena sdíleným 3D tiskem z recyklovaného 
plastu, byla slavnostně vydražena na Me-
zinárodním strojírenském veletrhu v Brně 
2019 za účasti místopředsedy vlády Karla 
Havlíčka.

Osobnost
V roce 2019 oslavila 90. narozeniny Alena 
Šrámková, významná osobnost současné 
české architektury, emeritní profesorka 
dlouhodobě působící na Fakultě archi-
tektury, autorka Nové budovy ČVUT, v níž 
fakulta sídlí, a mnoha dalších staveb, na-
příklad budovy ČKD v Praze na Můstku či 
odbavovací haly Hlavního nádraží.
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Podobně jako v předcházejících letech 
Fakulta dopravní plnila svoji primár-

ní úlohu vzdělávání v oboru dopravy 
ve všech akreditovaných formách studia. 
Rovněž se však zaměřila na posilování 
rozvoje know-how a poznání v oblasti 
dopravních věd a výzkumu.
Stávající ekonomickou stabilitu fakulty 
lze hodnotit jako uspokojivou. Velký 
podíl na stabilizaci patří úřadu děkaná-
tu fakulty, který kompetentně zajišťuje 
ekonomicko-správní služby a udržuje 
chod fakulty. 
Velký prostor rozvoje fakulty byl identi-
fikován v oblasti excelentních výsledků 
vědy a výzkumu, a proto měla a má tato 
oblast nejvyšší prioritu, ať už v úvahách 
personálního zabezpečení, nebo v hle-
dání motivačních programů a projektů. 
Podobně je to i s odbornostním potenci-
álem. Věříme, že implementace principů 
HR Awards napomůže k individuálním 
osobnostním růstům a přinese tolik po-
třebné úspěchy v doktorských, habilitač-
ních i jmenovacích řízeních. Život fakulty 
nadále významně ovlivňuje probíhající 
generační obměna, nastupující mladí 
akademičtí odborníci přebírají odpověd-
nost za realizaci vize rozvoje fakulty.
Za velmi významnou lze považovat ex-
pertní činnost pro státní správu a samo- 
správy na všech stupních. Široká spolu-
práce se datuje od vzniku fakulty v de-
vadesátých letech a přes generační ob-
měnu je velmi intenzivní i v současnosti. 
Tradiční je i velmi úzká vazba na průmysl. 
Úzká spolupráce s průmyslem umož-
ňuje významný podíl odborníků z praxe 
na projektové výuce našich studentů. 
Vynikajícím příkladem jsou úspěchy CTU 
Lions – studentského motocyklového 
závodního týmu.
Čeká nás celá řada výzev, namátkou 
institucionální akreditace, hodnocení za-
hraničním evaluačním panelem, příprava 
programů Národních center kompetence. 
Věřím, že jako jeden tým jsme schopni 
toto vše kvalitně zvládnout a být nadále 
kvalitní a nedílnou součástí ČVUT.
 doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.  
 děkan Fakulty dopravní ČVUT

FAKULTA DOPRAVNÍ

Studijní programy
V průběhu roku 2019 probíhal na fakultě 
proces akreditací řady bakalářských, na-
vazujících magisterských i doktorských 
studijních programů. U většiny z nich byl 
důvodem blížící se konec stávající akre-
ditace. 
Mezi nimi však byl připraven a předložen 
i zcela nový studijní program Smart Cities, 
a to v úrovni navazujícího magisterského 
a doktorského studijního programu. Sdru-
žuje řadu odborných oblastí, které jsou 
pro budoucí absolventy nezbytné. Mezi 
kompetence, které absolventi v průběhu 
studia získají, patří zejména znalosti v ob-
lastech dopravních systémů a technologií, 
systémových vědách, logistice, manage-
mentu, plánování měst a konceptů tzv. 
chytrých měst. Navazující magisterský 
program Smart Cities vznikl ve spolupráci 
s Fakultou architektury ČVUT jako výsle-
dek dlouhodobých koncepčních činností 
v této aktuální oblasti a také ve spolupráci 
s University of Texas at El Paso (UTEP).  Vý-
uka bude probíhat formou double-degree 
programu na obou partnerských univer-
zitách. 

Projekty 
Mezi nejvýznamnější projekty řešené 
v roce 2019 patří projekt EU H2020 – MA-
VEN (Managing Automated Vehicles En-
hances), financovaný v rámci EC Horizont 
2020 Research and Innovation Framework 
Programme, Grant No. 690727. Tento tříle-
tý projekt sdružuje devět partnerů ze čtyř 
členských států EU včetně Fakulty dopravní 
ČVUT. Cílem projektu je poskytnout řešení 
provozu autonomních vozidel v městském 
prostředí s řízenými křižovatkami a smí-
šenou (neautonomní) dopravou. Projekt 
je zaměřen na vytvoření a implementaci 
algoritmů pro organizaci toku autonom-
ních vozidel komunikujících s dopravní 
infrastrukturou a strukturování procesů 
vyjednávání mezi vozidly a infrastrukturou. 
Takzvaný „platooning“ (vytváření skupin 
autonomních vozidel) je zřejmým příkla-
dem technologie v této oblasti. MAVEN má 
za cíl přispět ke zlepšení využití kapacity 
infrastruktury a snížení emisí. 
Projekt jednoznačně prokázal, že správná 
integrace CAV do řízení městského provo-

zu může například pomoci s plněním cílů 
v oblasti životního prostředí a snížit emise 
CO2 až o 12 % (kombinace GLOSA a opti-
malizace signálu). V kombinaci se zele-
nou vlnou bylo dosaženo zvýšení kapaci-
ty křižovatek až o 34 %. Již pro nižší míry 
penetrace (20% penetrace CAV) dochází 
k významnému zlepšení výkonu provo-
zu. Například platooning vede ke snížení 
emisí CO2 o 2,6 % nebo indikátoru dopadu 
o 17,7 %.
Projekt MAVEN tedy odpovídá na otázky 
ohledně integrace autonomních vozidel 
do prostředí městské infrastruktury a exis-
tujících řídicích procesů. Podobně jako 
v dnešní době, systémy řízení a mana- 
gementu dopravy budou mít i v budoucnu 
koordinační, ale někdy i rozhodovací vliv 
na dynamiku dopravního proudu, a to ze-
jména s ohledem na optimalizaci v celé 
dopravní síti. 

Mezinárodní spolupráce
V rámci dlouhodobé spolupráce s Univer-
sity of Texas at El Paso realizujeme Dual 
Master Degree Program in Smart Cities 
s platností do roku 2024. Současně v roce 
2019 probíhala akreditace magisterského 
programu SC – Smart Cities vyučovaného 
v angličtině se zahájením v zimním se-
mestru 2020/2021 (společně s UTEP).
Nově se rozvíjí například spolupráce 
s TU Berlin v oblasti autonomní mobility 
a chytrých měst, a to především formou 
společných projektů v oblasti chytrých 
měst.

Ocenění
Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c, dr-
žitel zlaté Felberovy medaile za rozvoj 
ČVUT, byl v roce 2019 jmenován minist-
ryní pro místní rozvoj „Osobností Smart 
Cities“ za aktivní podporu a rozvoj apliko-
vaného výzkumu využívajícího nových po-
znatků při implementaci konceptu Smart 
City v tuzemských městech. 
Úspěšný byl tým CTU Lions v seriálu MOTO- 
STUDENT. V začátku roku proběhl nábor 
nových členů do týmu a pak už vstoupil 
do nové sezóny. V rámci seriálu závodu 
MEC – Moto Engineering Cup závodili 
na okruzích Moto GP v Albacete a na okru-
hu v Barceloně (Circuit de Barcelona-Ca-
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Osobnost fakulty roku 2019 
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Profesor Miroslav Svítek je významným 
mezinárodně uznávaným odborníkem, 
který se dlouhodobě zabývá návrhem 
a modelováním složitých systémů. Býva-
lý děkan Fakulty dopravní ČVUT (v jejím 
čele byl v letech 2010 až 2018) a součas-
ný prezident sdružení Czech Smart City 
Cluster přinesl téma chytrých měst na fa-
kultu již v roce 2014, tedy v době, kdy 
povědomí o této problematice bylo ještě 
velmi malé a její vnímání vesměs přísně 
technické. Pohled fakulty na tuto oblast 
byl od počátku jiný. Fakulta dopravní je 
od svého založení v roce 1993 postavena 
na systémovém přístupu, a proto i téma 
Smart Cities velmi dobře zapadlo do její-
ho vědeckého a později i pedagogického 
portfolia. Kromě akcentu systémového 
přístupu byl kladen důraz na lidský 
rozměr Smart Cities jako měst pro jejich 
obyvatele a význam slova „smart“ byl 
viděn v rovnováze mezi technickou a lid-
skou dimenzí.
V aplikačním výzkumu se profesor Miro-
slav Svítek zaměřuje na implementaci 
složitých telematických systémů v rámci 
chytrých měst (Smart cities). Je hostují-
cím profesorem na University of Texas at 
El Paso (UTEP) v USA, členem Inženýrské 
akademie ČR, vedoucím pracovní skupi-
ny Čistá mobilita v rámci České podnika-
telské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD), 
členem Komise Rady hl. m. Prahy 
pro rozvoj Smart Cities nebo Koordinační 
rady ministra dopravy pro inteligentní 
dopravní systémy. Podílel se na vedení 
mnoha národních i mezinárodních pro-
jektů vědy a výzkumu.  

talunya) a poměřili tam síly s těmi úplně 
nejlepšími týmy ze soutěže Motostudent. 
Z celého seriálu si přivezli celkové třetí 
místo. V závěru roku už se vše soustředi-
lo na vývoj další elektrické motorky, kde 
největší výzvu představuje samotný elek-
tromotor (více na http://www.ctulions.
cz nebo FB:@ctulions).

Jiné významné akce a události 
Již počtvrté od roku 2015 se konalo IEEE 
Smart Cities Symposium Prague s vý-
znamnou mezinárodní účastí a sbor-
níkem příspěvků indexovaným Scopus 
a WoS. Ve stejné době Fakulta dopravní 
pořádala třetí ročník Smart Cities Stu-

dent Workshop pro studenty z University 
of Maryland (1. a 2. ročník), UTEP (3. ročník) 
spolu se studenty ČVUT FD.

Třetí role fakulty  
Přestože zažívá fakulta významnou ge-
nerační obměnu, nedochází ke změně in-
tenzity spolupráce se státní správou a sa-
mosprávami. Tradičně má fakulta i velmi 
úzkou vazbu na průmysl, tato spolupráce 
umožňuje významný podíl odborníků 
z praxe na naší projektové výuce. Fakulta 
je v oboru doprava vnímána jako význam-
ná odborná autorita.
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Fakulta biomedicínského inženýrství 
ČVUT je moderní, mezinárodně re-

spektovanou a vyhledávanou výzkumnou 
fakultou, srovnatelnou s předními fakulta-
mi biomedicínského inženýrství v Evropě. 
Nabízí studentům v prezenční i kombino-
vané formě kvalitní bakalářské, magister-
ské a doktorské vzdělání ve všech svých 
studijních programech. Specifitou fakulty 
je její trojí směřování. Poskytuje vzdělání 
biomedicínského inženýra s širokou pa-
letou postgraduálního uplatnění, širokou 
nabídku zdravotnických oborů s přímou 
návazností na profesní uplatnění v léčeb-
né a preventivní praxi a v dnešní době 
velmi atraktivní vzdělání v bezpečnost-
ních oborech.
Tuto „trojakost“ fakulty spojuje snaha 
o maximální propojení základů všech 
studovaných oborů s cílem vytvořit široce 
vzdělaného absolventa s maximální 
úspěšností na trhu práce, schopného 
přizpůsobit se měnícím se nárokům 
společnosti.
Fakulta nabízí své studijní obory i pro za-
hraniční studenty a naplňuje potřeby pro-
fesních organizací. Vizí fakulty v oblasti 
výzkumu a inovací je rozvíjení výzkumné 
práce na národní i mezinárodní úrovni se 
systematickým směřováním k parame-
trům výzkumné fakulty. Proto posiluje 
své postavení ve spoluprací s průmys-
lem, zdravotnictvím i veřejnou správou 
a vytváří podmínky pro růst inovačního 
potenciálu a pro transfer technologií 
a znalostí.
Pro fakultu je tato perspektiva zásadní, 
ale zároveň značně obtížná a časo-
vě náročná. Ve všech vizích musíme 
respektovat několik specifických rysů 
fakulty. Jsme jednou z nejmladších fakult 
univerzity, jsme mj. regionální fakultou 
města Kladna a Středočeského kraje 
a v neposlední řadě rozvíjíme obory, které 
vždy nejsou „zlatým fondem“ ČVUT. Tyto 
skutečnosti přinášejí jednak nesporné 
výhody, ale také značné problémy při vy-
tváření vědeckých i pedagogických týmů, 
budování unikátních laboratoří, vytváření 
vazeb mezi průmyslem a fakultou i mezi 
fakultou a veřejností. 
 prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.  
 děkan Fakulty biomedicínského  
 inženýrství ČVUT 

FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO  
INŽENÝRSTVÍ
Studijní programy
Velká část studijních oborů na fakultě při-
pravuje studenty na výkon regulovaného 
povolání nelékařských zdravotnických 
profesí a k výkonu činností souvisejících 
s poskytováním zdravotní péče. Jedná se 
o studijní obor Biomedicínský technik, 
Optika a optometrie, Fyzioterapie, Radio-
logický asistent, Zdravotnický záchranář, 
Zdravotní laborant a Biomedicínský inže-
nýr. Všechny tyto obory mají souhlasné 
stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR 
a naši absolventi mají prakticky stopro-
centní uplatnění v praxi. 
Ve spolupráci se zahraničními vysokými 
školami realizujeme i studijní programy 
typu Joint/Double/Multiple Degree (Aa-
chen, Brussel, Dublin, Groningen a další).

Projekty a ocenění
Fakulta aktivně podporuje rozvoj vý-
zkumné činnosti všemi možnými forma-
mi. V „Motivační směrnici pro pracovníky 
FBMI“ je například finanční stimulace 
aktivního podávání výzkumných grantů 
a aktivity vedoucí k osobnímu kariérnímu 
růstu akademických pracovníků. Napros-
tou prioritou je zejména multidiscipli-
nární personální, přístrojové a materiální 
zabezpečení řešení víceletých národních 
nebo mezinárodních grantů, projektově 
orientovaná spolupráce s významnými 
zástupci klinických pracovišť a participa-
ce na výzkumných projektech a centrech. 
V minulém roce na fakultě pracovalo 
čtrnáct vědeckých a výzkumných týmů. 
Akademičtí pracovníci, vč. doktorandů, 
byli v minulém roce autory či spoluautory 
desítek impaktovaných a indexovaných 
odborných článků. Aktivně jsou udržová-
ny vztahy s aplikační sférou, což dokládají 
úspěšně dokončené projekty smluvního 
výzkumu a udělené patenty. Do výzkumu 
byli tradičně zapojeni i studenti, kteří na-
příklad ve Studentské grantové soutěži 
získali několik desítek nových grantů. 
Další granty jsou GAČR, TA ČR, Ministerstva 
zdravotnictví, Evropské komise atd.
Mezisektorová spolupráce je vzhledem 
k poloze fakulty zaměřena především 
na Středočeský kraj. Mezi konkrétní part-
nery patří například Rehabilitační ústav 

Kladruby, Územní středisko záchranné 
služby Středočeského kraje, nemocni-
ce ve Slaném a v Rakovníku, firmy LINET 
spol. s r. o., a BEZNOSKA, s. r. o.. Spolu-
práce probíhá jednak formou praxí stu-
dentů a vedení kvalifikačních prací, ex-
perti z některých těchto firem na fakultě 
vyučují. Dále spolupracujeme například 
s firmami CLEVERTECH a FLEXICARE na zá-
kladě smlouvy o spolupráci na podporu 
výzkumných aktivit.
Fakulta je členem The European Alliance 
for Medical and Biological Engineering 
and Sciences (EAMBES) a Asociace vyso-
koškolských vzdělavatelů nelékařských 
zdravotnických profesí v České republice 
(od roku 2016). Toto členství umožňuje 
aktivní účast v činnosti asociace, přede-
vším získávání informací z ostatních fakult 
v České republice, na kterých jsou akredi-
továny obdobné studijní programy.
Budoucností rostoucí a vyvíjející se fakul-
ty jsou mladí pracovníci a doktorandi. Jen 
v minulém roce získalo více než 10 stu- 
dentů a absolventů fakulty ocenění 
na nejrůznějších tuzemských i meziná-
rodních konferencích, soutěžích, utkáních 
atd. Byl by to dlouhý výčet aktivit, začínají-
cí například prací „The Effect of Change of 
Inspired Oxygen Fraction upon Peripheral 
Oxygen Saturation in Premature Infant: 
A Mathematical Model Enhancement“ 
(autoři L. Tejkl a V. Huttová) přes publika-
ce „Nekonvenčního ventilačního týmu“ až 
po účast a čestné umístění na olympiádě 
v jihokorejském městě Chungju. Cenu Jo-
sefa Hlávky obdržela absolventka baka-
lářského studijního oboru Biomedicínský 
technik Bc. Barbora Balcarová. Mgr. Slávka 
Vítečková, Ph.D., studentka doktorského 
studijního oboru Biomedicínská a klinic-
ká technika, získala ocenění.od nadačního 
fondu S. Hanzla, jehož cílem je podpora 
nadaných studentů studijních programů 
akreditovaných na fakultách a vysokoškol-
ských ústavech ČVUT. 

Třetí role fakulty
Hodnocení působení fakulty v oblasti 
přenosu poznatků do praxe je dáno ná-
sledujícími aktivitami: prodejem mo-
nografií, studií a analýz, patentováním 
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a prodejem patentů či licencí nebo know-
-how, založením nových a spoluprací s již 
existujícími spin-off společnostmi. Dále 
přímou spoluprací s komerčními subjek-
ty, tj. poskytováním služeb, konzultacemi 
a výzkumem na zakázku, společnými vý-
zkumně-vývojovými projekty. Zde máme 
velké pole působnosti, které jsme zatím 
nebyli schopni plně využít. Jedna realizač-
ní cesta se otevírá v možnostech působení 
fakulty v rámci regionu.

Působení v regionu
V souladu s cíli dlouhodobého záměru 
svého rozvoje fakulta systematicky rozši-
řuje společenskou a odbornou spolupráci 
s kladenským a středočeským regionem. 
Rozvíjí také propojení s praxí a odběratel-
skou sférou tohoto regionu. Významnou 
složkou spolupráce jsou pravidelné stá-
že a exkurze studentů FBMI u organizací 
veřejné správy, zdravotnictví a profesních 
organizací v rámci Středočeského kraje 
a také návštěvy představitelů těchto or-
ganizací na fakultě.
Pro FBMI, jedinou fakultu veřejné vysoké 
školy ve Středočeském kraji, je spolupráce 
se Středočeským krajem a s kladenským 
regionem zásadně důležitá. Ze strategic-
kého a koncepčního pohledu je nejvý-
znamnějším partnerem Statutární město 
Kladno. S vedením města probíhá spo-
lupráce v otázkách plánu rozvoje města 
i fakulty, stejně jako při pořádání společ-
ných odborných a společenských akcí. Exi-
stence fakulty ve městě zvyšuje význam 

a prestiž města jako regionálního centra 
kultury a vzdělávání a má vliv na zlepšení 
image města, ekonomiky města i regio-
nu a jeho atraktivity pro bydlení a má vliv 
na pozitivní demografický vývoj popula-
ce. Přínosem pro fakultu je vstřícný postoj 
města při řešení otázek prostorových (jak 
pro cíle výukové, tak pro ubytovací kapaci-
ty pro naše studenty) a také snahy města 
o stabilizaci pedagogů nabídkou zvýhod-
něných nájmů bytů v majetku města. 
Ve Středočeském kraji, kam se fakulta sna-
ží také soustřeďovat své úsilí o spolupráci, 
se jedná o Rehabilitační ústav Kladruby 
(spolupráce v oblasti akreditované výuky 
fyzioterapie), Územní středisko záchran-
né služby Středočeského kraje, nemocnici 
ve Slaném a v Rakovníku, firmy LINET, s r. o., 
a BEZNOSKA, s. r. o. V těchto institucích 
probíhá spolupráce v oblasti výuky při 
praxích studentů, zadávání a vedení ba-
kalářských a diplomových prací. Někteří 
pracovníci těchto firem na fakultě vyučují. 
Velmi perspektivní je spolupráce v oblasti 
výzkumu a vývoje. 
Fakulta pořádá řadu kulturních a spole-
čenských akcí pro své studenty a zaměst-
nance i pro širokou veřejnost. Mezi akce, 
které mají velký společenský dopad, patří 
především dlouhodobá a úspěšná spo-
lupráce s občanským sdružením Halda, 
se kterým realizujeme cyklus populárně 
vědeckých přednášek pro širokou veřej-
nost Science Café v budově fakulty. Tento 
cyklus svojí popularitou značně přesáhl 
hranice města a zřejmě se podílí i na stou-

pajícím zájmu maturantů studovat na fa-
kultě. 

Poděkování děkana 
Tento text pro Výroční zprávu o činnosti 
ČVUT za rok 2019 připravujeme na jaře 
2020, tedy v době, kdy virová pandemie 
navždy mění nastavení společnosti, její 
priority, hodnoty a perspektivy. Děkan 
FBMI profesor Ivan Dylevský k tomu uvádí: 
„Buď dojde ke změně, nebo naše civilizace 
končí. V historii Evropy by to nebylo po-
prvé. Univerzity a fakulty jsou segmenty 
společnosti. Budeme muset přehodnotit 
i své postavení. Řada pracovníků a stu-
dentů celé univerzity i naší fakulty se 
aktivně zapojila do řešení vzniklých pro-
blémů – od inovativního řešení respirace, 
přes terénní nasazení záchranářů a stu-
dentů bezpečnostních oborů, až po dob-
rovolnickou pomoc. Každý podle své kva-
lifikace a svých možností. Všem na FBMI 
a ČVUT díky!“ A k budoucnosti dodává: 
„V roce 2020 je Fakulta biomedicínského 
inženýrství ČVUT efektivní, úspěšná a ino-
vativní instituce, která chce patřit k před-
ním fakultám v rámci České republiky. Je 
to výsledek úsilí všech pracovníků fakulty 
i řady externích pracovníků. Poděkování 
patří i studentkám a studentům, zejména 
těm, kterým osud fakulty není lhostejný 
a snaží se nejen dobře studovat a repre-
zentovat ji na poli výuky, vědy i sportu, ale 
také svými náměty a připomínkami naši 
fakultu dále rozvíjí.“
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Fakulta informačních technologií byla 
založena 1. 7. 2009 jako v pořadí osmá 

fakulta ČVUT, v roce 2019 tak oslavila 
deset let od svého vzniku. V současné 
době má šest kateder a jedno výzkumné 
pracoviště vybudované na ERC grantu. Fa-
kulta sídlí ve dvou propojených budovách 
v kampusu ČVUT v Praze-Dejvicích.
Fakulta je republikově i mezinárod-
ně uznávaná ve vzdělávací, vědecké, 
výzkumné a inovační oblasti. Je otevřená 
modernímu stylu spolupráce se za-
měřením na informační a komunikační 
technologie. Díky tomu poskytuje kvalitní 
technické vzdělání v hlavních oborech 
informatiky na všech třech úrovních 
vzdělávání, od bakalářského studia, přes 
navazující magisterské až po doktorské. 
Má i akreditaci konat habilitační a jme-
novací řízení. Vzdělávání má vyvážený 
poměr teoretických základů a inženýr-
sko-technických disciplín s dostatečnou 
mírou projektové výuky a volitelnosti. To 
vše dohromady umožňuje potřebnou 
individuální profilaci studentů.
Aktivní je naše spolupráce s přední-
mi průmyslovými, podnikatelskými, 
výzkumnými a rozvojovými institucemi, 
veřejnou a státní správou. Spolupráce 
s partnerskými institucemi umožňuje 
fakultě sledovat nové trendy a adekvátně 
inovovat obsahy předmětů a hledat nové 
formy výuky. Nedílnou součástí vzděláva-
cího procesu je sběr zpětné vazby od stu-
dentů, její vyhodnocování a promítání 
do podkladů a organizace výuky. 
Fakulta je moderní a efektivně řízenou 
organizací s vysokými standardy kvality 
ve všech svých činnostech. Jak studenti, 
tak i zaměstnanci se zde setkají s nároč-
ným, ale přátelským prostředím, které 
je pro ně v mnoha směrech motivační. 
Fakulta se stává silným magnetem nejen 
pro studenty, ale i pro akademické pra-
covníky a spolupracující instituce.
 doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.  
 děkan Fakulty informačních  
 technologií ČVUT

FAKULTA INFORMAČNÍCH  
TECHNOLOGIÍ

Studijní programy
Fakulta má akreditovány tři programy pro 
bakalářské, navazující magisterské a dok-
torské studium. Ty se dělí na studijní obo-
ry, resp. specializace. Bakalářský studijní 
program má osm oborů, magisterský de-
vět specializací. Doktorský program není 
dále členěn na obory, je postaven tak, že 
zahrnuje všechny oblasti informatiky. Stu-
dijní programy jsou též akreditovány pro 
výuku v angličtině.
V bakalářském stupni se studenti mo-
hou naučit již za tři roky algoritmizovat 
praktické úlohy, programovat, přemýšlet 
jako hackeři nebo třeba analyzovat obra-
zová data z kamer. Do jednotlivých obo-
rů je zahrnuto vše, co informatika nabízí. 
S teoretickými základy a elementárními 
principy této vědy jsou studenti sezná-
meni už během prvního roku. Teprve pak 
si vyberou, který informatický směr je 
zaujme více. 
Magisterský studijní program Informatika 
nabízí devět různých specializací. Jejich 
úzké zaměření umožňuje jít do hloubky 
konkrétních oborů.
Doktorský studijní program Informatika 
je zaměřený na rozvoj tvůrčích schop-
ností doktorandů v celém spektru čisté 
a inženýrské informatiky. Absolventi zís-
kají potřebné kombinace znalostí napříč 
informatickými obory (např. HW-SW co-
design, návrh systémů na čipu, společ-
ná verifikace návrhu HW a SW pomocí 
vhodně upravených či nově vytvořených 
modelů, modelování distribuovaných ICT 
systémů).
Všechny studijní programy využívají 
skvělé technologické zázemí, jako jsou 
humanoidní roboti, drony, vybavení pro 
virtuální a rozšířenou realitu a velko-
plošné vizualizační zařízení s rozlišením 
8K+.
V roce 2019 byly otevřeny nové volitel-
né předměty, týkající se virtuální reality. 
V bakalářském studiu se jedná o předmět 
Virtuální realita – úvodní kurz, kde se 
používá původní český engine NEOS VR, 
a Virtuální herní světy. Na tyto předměty 
navazuje v magisterském studiu Pokro-
čilá virtuální realita.

Projekty
Fakulta participuje na mnoha projektech 
a grantech od různých poskytovatelů (TA ČR, 
GAČR, Evropská komise, CELSA). Mezi nej-
významnější lze vyzdvihnout projekty 
Evolving Language Ecosystems (ELE) a Big 
Code prof. MSc. Jana Vítka, Ph.D., Laboratoř 
zpracování obrazu doc. RNDr. Ing. Marcela 
Jiřiny, Ph.D., Laboratoř inteligentních ve-
stavných systémů Ing. Miroslava Skrbka, 
Ph.D., a mezinárodní projekt Research 
Center for Informatics (RCI), na kterém 
participujeme ve spolupráci s dalšími fa-
kultami ČVUT.

Mezinárodní spolupráce
Prostřednictvím zapojení do mezinárod-
ní akademické sítě Magalhaes Network se 
daří rozšiřovat nejen mobilitní možnosti 
studentů i zaměstnanců FIT, ale také par-
ticipaci na mezinárodních projektech. 
V roce 2018 byla zahájena práce na pro-
jektu REDEEM 2, který intenzivně pokra-
čoval i v roce 2019. Fakulta uzavřela part-
nerství i s University of Antwerp, v rámci 
kterého se rozběhl společný double de-
gree program.

Ocenění
Nejvýznamnější ocenění zaměstnanců 
a studentů za rok 2019 jsou následující: 
Ing. Tomáš Čejka, Ph.D., odborný asistent 
na katedře číslicového návrhu, získal Cenu 
Josefa Hlávky, kterou uděluje Nadace „Na-
dání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“. 
Cena je určena pro talentované studen-
ty, kteří prokázali výjimečné schopnosti 
a tvůrčí myšlení ve svém oboru. 
Student Bc. Vojtěch Tomas se svojí ba-
kalářskou prací, zabývající se vizualizací 
třírozměrných dat slunečního povrchu, vy-
hrál jubilejní 20. ročník Soutěže studentů 
vysokých škol ve vědecké činnosti (SVOČ) 
v matematice a informatice v sekci I3 – 
Počítačová grafika a počítačové vidění. 
Ing. Lukáš Brchl, Bc. Karel Čech, Bc. Mari-
án Hlaváč a Ing. Adam Podroužek se svou 
start-upovou firmou Dronetag vyhráli 
hlavní cenu v Galileo Masters, nejprestiž-
nější evropské soutěži zaměřené na sate-
litní navigaci.
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Doktorand Ing. Matěj Bartík z katedry 
číslicového návrhu a Dr. Ing. Sven Ubik 
ze sdružení CESNET získali patent na sys-
tém pro realizaci rozptylovací tabulky také 
v USA.

Jiné významné akce a události
V rámci celouniverzitních aktivit se fakulta 
účastnila i akcí pro širokou veřejnost, jako 
je Muzejní noc, Festival vědy a Noc vědců. 
Několik vzdělávacích aktivit bylo zaměře-
no i na studenty středních škol, na fakultě 
proběhl již druhý ročník jedinečného čtr-
náctidenního kurzu programování s ná-
zvem Introduction to Computer Science 
pod vedením profesorů a studentských 
lektorů ze Stanford University i z Fakulty 
informačních technologií ČVUT.  Studenti 
se mohli zapojit i do 6. ročníku soutěže 
FIKS – Fiťácký informatický korespon-
denční seminář, který jim pomohl připravit 
se ke studiu na fakultě.
V prostorách fakulty proběhla i Letní škola 
IT Czechitas, zaměřená na dívky ve věku 
14 až 19 let. 
Fakulta pořádá pravidelné konference 
jako Prague PostgreSQL Developers Day 
(P2D2), InstallFest, LAW FIT, Prague Em-
bedded Systems Workshop (PESW), Pra-
gue Stringology Conference, StringMas-
ters a LinuxDays.

Třetí role fakulty
Poskytujeme vzdělání nejen studentům 
v rámci prezenčního studia, ale nabízíme 

také obory i pro kombinovanou formu stu-
dia, kde se předpokládá, že jejími studen-
ty budou lidé, kteří už mají zaměstnání 
a doplňují si vysokoškolské vzdělání. Kro-
mě toho fakulta pořádá kurzy celoživotní-
ho vzdělávání, které slouží pro doplnění 
odborných znalostí a u kterých se opět 
předpokládá zájem zejména veřejnosti. 
V oblasti vzdělávání poskytuje fakulta 
i studium pro zahraniční studenty, a to 
jak pro samoplátce, tak v rámci programu 
Erasmus+, případně na základě bilaterál-
ních dohod. Fakulta podporuje  vzdělává-
ní v rámci tzv. Univerzity třetího věku.
Aktivně se věnujeme i oblasti transferu 
technologií do praxe, zejména licencová-
ní duševního vlastnictví představovaného 
především softwarovými aplikacemi. Tyto 
aktivity přináší fakultě jednak finanční 
prostředky, ale zejména vazby na firmy, 
které poskytují dlouhodobou spolupráci 
v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje.
V listopadu 2019 fakulta uzavřela zlaté 
partnerství s firmou ŠKODA AUTO. Vizí je 
propojit IT teorii s praxí pro zefektivnění 
automobilového průmyslu a výchovu bu-
doucích IT expertů.
V rámci ČVUT fakulta participuje na inici-
ativě prg.ai, která byla založena společ-
ně s Univerzitou Karlovou, Akademií věd 
ČR a hlavním městem Prahou a podpoří 
špičkovou vědu a výzkum v oblasti umělé 
inteligence (AI). 

Osobnost fakulty roku 2019 
prof. MSc. Jan Vitek, PhD.

Díky Janu Vitkovi, profesoru bostonské 
Northeastern University, jenž se rozhodl 
realizovat prestižní ERC grant v hod-
notě tří milionů eur na FIT ČVUT, má 
tato fakulta skvělé zázemí pro výzkum 
programovacích jazyků. Projekt ELE 
(Evolving Language Ecosystems) studuje 
základní principy vývoje programovacích 
jazyků a vytváří technologie a nástroje 
podporující jejich evoluci. 
Proč si pro svůj výzkum zvolil právě 
pražskou fakultu? „FIT mi připomíná 
bostonskou univerzitu, kde pracuji 
poslední čtyři roky. Vidím ji jako fakultu 
s podobným potenciálem,“ říká uzná-
vaný informatik, původem Čech, jenž 
jako dvouleté dítě s rodiči emigroval 
do Švýcarska, kde vystudoval počítačové 
vědy. Má stovky odborných článků s více 
než tisícem citací. Působil na Purdue 
University a na Stanford University, ale 
i v praxi – v IBM či Oracle. Na Fakultě 
informačních technologií ČVUT nyní vede 
laboratoř programovacích jazyků, která 
vznikla díky jeho evropskému projektu. 
Finance projektu ELE využívá fakulta 
od roku 2016 a může se pyšnit výborný-
mi výsledky. Ke konci roku 2019 už pre-
zentace výsledků týmu proběhla ve více 
než třiceti odborných článcích, z toho 
většina na prestižních, celosvětově 
vysoce respektovaných vědeckých kon-
ferencích (klasifikace A* nebo A v rámci 
hodnocení CORE Rankings). Dva články 
o výstupech z výzkumu byly oceněny 
cenou Distinguished Artifact Award. 
Loňský rok byl významný i osobně pro 
Jana Vitka – kvalitu jeho vědecko-výzkum-
né práce ocenila i Vědecká rada FIT, která  
9. 12. 2019 jednomyslně schválila jmeno-
vání dr. Vitka profesorem v oboru Informa-
tika a stejně poté rozhodla i VR ČVUT.
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Velkolepým koncertem skupiny Če-
chomor si v dubnu 2019 Masarykův 

ústav vyšších studií (MÚVS) připomněl sto 
let výuky ekonomických oborů na ČVUT. 
V roce 1919, prakticky současně se vzni-
kem samostatného československého 
státu, došlo i k naplnění dlouholetého 
úsilí českých ekonomů a národohospo-
dářů z počátku 20. století a byla založena, 
nejprve jako dočasná součást České 
vysoké školy technické, nynějšího ČVUT 
v Praze, Vysoká škola obchodní (VŠO). Její 
zakladatelé původně předpokládali, že 
se časem osamostatní, ale ukázalo se, že 
bude ku prospěchu celé československé 
vzdělávací soustavy, pokud VŠO jakožto 
„vysoká škola technického směru, jejímž 
posláním jest vzdělávati a vychovávati 
posluchače tak, aby jak svými vědomost-
mi, tak povahově byli sto samostatně 
bádati a tvořiti ve vědách hospodářských 
a samostatně vésti hospodářské práce 
v podnicích a úřadech“ zůstane součástí 
ČVUT v Praze. 
Hlavním iniciátorem vysokoškolské 
výuky ekonomických disciplín v českých 
zemích se v prvním desetiletí 20. století 
stal významný právník a národohospodář 
prof. Albín Bráf, tvůrce českého moder-
ního ekonomického názvosloví, který 
na české technice vyučoval již od roku 
1877, k jehož odkazu se ústav hlásí. Ceny 
za přínos k rozvoji ekonomických oborů 
na ČVUT v Praze, které začal MÚVS roku 
2019 ke stému výročí založení vysoko-
školské výuky na ČVUT udělovat, proto 
nesou právě jeho jméno. 
Od většiny vysokoškolských ústavů ČVUT 
v Praze se MÚVS odlišuje důrazem na výu-
ku ekonomických a pedagogických oborů 
v bakalářském a magisterském studiu 
a relativně vysokým počtem studentů 
v těchto studijních programech. Na pod-
zim 2017 předložil žádost o akreditaci 
nových bakalářských a magisterských 
studijních programů v českých a anglic-
kých verzích Ekonomika a management /
Economics and Management a Projekto-
vé řízení inovací / Innovation Project Ma-
nagement. Tyto akreditace získal v květnu 
2018, a tím si otevřel cestu k podstat-
nému zkvalitnění výuky ekonomických 
oborů. V roce 2019 toto úsilí kulminovalo 
přípravou dalších akreditačních spisů. 
MÚVS přitom dosáhl nové úrovně výsled-
ků i v internacionalizaci či ve vědě.

MASARYKŮV ÚSTAV  
VYŠŠÍCH STUDIÍ

Studijní programy
Jednou z nejdůležitějších změn ve výuce 
v ekonomických studijních programech 
MÚVS se v posledních letech stal dů-
raz na matematiku, statistické metody 
a exaktní analytické metody. Přes zvý-
šené nároky zájem o studium v těchto 
programech neochabl. Nový trend, který 
bylo poprvé možné pozorovat v roce 2016 
a podstatně zesílil v letech 2017 a 2018, 
totiž zájem maturantů s vynikajícími stu-
dijními výsledky o bakalářské studium 
na MÚVS, vedl k tomu, že pro přijímací 
řízení musel zpřísnit kritéria pro přijetí 
bez přijímacích zkoušek. Bez vstupního 
testu z matematiky a angličtiny mohli být 
ke studiu na MÚVS přijati pouze studenti, 
kteří ve třetím ročníku střední školy dosáh-
li průměru známek maximálně 1,4 mís- 
to dřívějšího průměru 1,5. Při splnění to-
hoto kritéria nebo po úspěšném složení 
přijímacích zkoušek se ke studiu na MÚVS 
v akademickém roce 2019/2020 zapsa-
lo 352 studentů bakalářského studia  
a 197 studentů magisterského studia.
Zájem o studium ekonomických oborů 
na MÚVS vychází mimo jiné také z velmi 
dobré schopnosti profesního uplatnění 
jejich absolventů na trhu práce. V ba-
kalářském i magisterském studiu MÚVS 
takřka stoprocentně uplatňuje zásadu, 
že absolventské práce musí být zpraco-
vány v konkrétních firmách a na konkrét-
ní problematice, kterou dané společnosti 
aktuálně řeší. Důkladné osobní poznání 
podnikové praxe umožňuje absolventům 
MÚVS okamžitě po ukončení studia efek-
tivně uplatnit nabyté teoretické znalosti. 
Není výjimkou, že naši studenti po absol-
vování studia nastupují právě do firem, 
v nichž absolvovali praxi.
Vedle úzkého sepětí studia s praxí patří 
ke specifikům MÚVS také motivace stu-
dentů k vlastní odborné práci nad rámec 
studia. V květnu 2019 měli čeští i zahra-
niční studenti možnost uplatnit výsledky 
své odborné práce již na IV. ročníku me-
zinárodní vědecké konference k poctě 
Albína Bráfa, v jejímž vědeckém výboru 
zasedli vedle představitelů ČVUT v Praze 
také zástupci Óbuda University Budapest, 

Jagellonian University Krakow a Vysoké 
školy chemicko-technologické v Praze. 
Na přípravě devatenácti studií se podíle-
lo celkem 27 autorů, všechny konferenční 
příspěvky prošly recenzním řízením a byly 
publikovány ve sborníku.
V průběhu roku 2019 MÚVS usiloval o roz-
šíření škály svých akreditovaných bakalář-
ských a magisterských studijních progra-
mů. V rámci standardní obnovy akreditací 
předložil na podzim 2019 k projednání ak-
reditační spis pedagogického studijního 
programu Učitelství praktického vyučová-
ní a odborného výcviku, jehož garantkou 
je doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. Vzhle-
dem k tomu, že odborný profil MÚVS vy-
tváří optimální předpoklady pro spolu-
práci více technických univerzit, připravil 
v téže době společný tým MÚVS ČVUT 
a VŠCHT pod vedením doc. Ing. Jana Vla-
chého, Ph.D. (MÚVS) společný magister- 
ský studijní program Odvětvový mana- 
gement / Sectoral Management, jehož 
záměr schválily akademické senáty obou 
vysokých škol. 

Internacionalizace
Zapojení zahraničních studentů do pro-
gramu konference k poctě Albína Bráfa 
představovalo jen zlomek aktivit MÚVS 
v oblasti internacionalizace v roce 2019. 
Od roku 2017 začal MÚVS organizovat 
MIAS International Summer School, která 
rychle získala dobrou pověst. V červenci 
2019 přivítal MÚVS 49 studentů z celého 
světa již na třetím ročníku této meziná-
rodní letní školy. Ta je postavena nejen 
na výuce a na poznávání kulturních pa-
mátek České republiky, ale především 
na týmové práci skupin, které jsou slože-
ny ze studentů z celého světa. Rozdělení 
účastníků na mezinárodní týmy hraje roli 
po celou dobu letní školy: jejich členové 
řeší společně jedno zadání a toto řešení 
na konci letní školy prezentují na společ-
ném semináři. Hra a soutěživost vnášejí 
do výuky v rámci letní školy nové prvky 
a podporují i pozdější udržení navázaných 
kontaktů. 
V akreditovaných studijních progra-
mech studovalo v akademickém roce 



47 <

MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ  < MÚVS > 

47 <

2018/2019 (a je i v ak. roce 2019/2020) 
přes 130 zahraničních posluchačů, ně-
kteří z nich jen vybrané předměty. Desítky 
dalších zahraničních uchazečů o studium 
na MÚVS se účastnily ročních přípravných 
kurzů ke studiu. Více než dvacet českých 
studentů bakalářských a magisterských 
studijních programů naopak vyjelo na zá-
kladě bilaterálních dohod na semestrální 
studijní pobyty na partnerských univerzi-
tách. Dalších více než padesát studentů 
absolvovalo v témže roce krátkodobé 
zahraniční projektové výjezdy, rovněž or-
ganizované ve spolupráci s partnerskými 
školami.

Projekty
V roce 2019 akademičtí pracovníci MÚVS 
publikovali sedm příspěvků v časopi-

sech vedených v databázi Web of Sci-
ence a Scopus, které pokrývaly všechny 
klíčové obory, jejichž výuku MÚVS zajiš-
ťuje: ekonomie, podniková ekonomika 
a management. Počet publikací tohoto 
typu sice meziročně mírně klesl, ale tuto 
skutečnost plně vyvážila kvalita výsledků. 
Jeden z článků vyšel v časopise, který spa-
dá do prvního kvartilu ve Web of Science 
a další dva byly publikovány v časopise 
z druhého kvartilu v databázi Scopus. 
Akademičtí pracovníci MÚVS měli rovněž 
příspěvky v konferenčních sbornících, re-
gistrovaných v uvedených databázích.
Důležité bylo v roce 2019 zapojení pracov-
níků MÚVS do projektů TA ČR získaných 
v předchozím roce. V rámci ekonomických 
projektů se jednalo o Zkvalitnění systé-
mů a procesů povolování nové výstavby 

v Praze: dostupnost bydlení a ve spolu-
práci s Fakultou architektury o projekt 
Modely sociálního bydlení, jejich pro-
storové a technické parametry. V oblasti 
pedagogiky řešil MÚVS projekt Rozvoj 
digitálních kompetencí učitelů spole-
čenskovědních předmětů na středních 
odborných školách, který se v souvislosti 
se světovou pandemií na počátku roku 
2020 ukázal být v rámci oboru mimořádně 
důležitý. Akademičtí pracovníci oddělení 
pedagogických a psychologických studií 
řešili v roce 2019 i mezioborový projekt 
Integrace dětí z dětských domovů do spo-
lečnosti a jejich adaptace na trhu práce. 
Podílem na projektu Neurotechnologie 
ke zvýšení kvality života a prevence kyber-
šikany ve Společnosti 4.0 se ústav zapojil 
i do smluvního výzkumu.
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Kloknerův ústav je samostatným pra-
covištěm ČVUT v Praze. Byl založen 

v roce 1921 profesorem Františkem 
Kloknerem jako první vědeckovýzkumné 
pracoviště svého druhu ve střední Evro-
pě. Vznik ústavu byl vyvolán rychlým roz-
vojem stavebnictví po 1. světové válce. 
Od počátku přispíval k pozvednutí tech-
nické úrovně staveb, k zavádění nových 
typů stavebních materiálů a technologií 
a stál u základů novodobého stavebního 
zkušebnictví.
Kloknerův ústav se zapojil do realizace 
mnoha významných staveb – opevnění 
před 2. světovou válkou, betonové hráze 
vltavské kaskády, pražského metra, Nu-
selského i Barrandovského mostu nebo 
JE Temelín. Postupně se stal víceoboro-
vým pracovištěm. V současné době se 
zabývá výzkumnými úlohami ve staveb-
nictví, energetice, strojním a chemickém 
inženýrství. Má čtyři odborná oddělení 
(oddělení spolehlivosti konstrukcí, sta-
vebních materiálů, mechaniky a experi-
mentální) a akreditovanou laboratoř; je 
soudně-znaleckým pracovištěm. Pracuje 
v něm více než 80 zaměstnanců.
V roce 2019 ústav řešil řadu grantových 
projektů podporovaných Technologic-
kou agenturou ČR, Grantovou agenturou 
ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu 
ČR, Ministerstvem kultury ČR či Minister-
stvem dopravy ČR. Podílel se na výuce 
postgraduálních studentů i vzdělávání 
odborné veřejnosti formou konferen-
cí. Zapojil se do hodnocení životnosti 
mostních konstrukcí významných sta-
veb, např. Negrelliho viaduktu, Libeň-
ského nebo Hlávkova mostu. Pracovníci 
vedli přípravu národních (ČSN) i meziná-
rodních norem (CEN a ISO). V roce 2019 
získali řadu oborově významných cen 
včetně Národní ceny za architekturu.
 doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.  
 ředitel Kloknerova ústavu ČVUT

KLOKNERŮV ÚSTAV

Studijní programy 
Kloknerův ústav (jakožto vysokoškolský 
ústav ČVUT) umožňuje doktorské studi-
um ve dvou studijních oborech: „Nauka 
o nekovových materiálech a stavebních 
hmotách“ a „Teorie konstrukcí“. Cílem 
studia je seznámit doktorandy s nejno-
vějšími poznatky v oblasti nauky o sta-
vebních materiálech a teorií spolehlivosti 
konstrukcí včetně experimentálních 
a teoretických metod. Studium zahrnuje 
komplexní vědeckou přípravu, na jejímž 
základě si studenti osvojují hluboké zna-
losti ve zvolené specializaci. Doktorandi, 
jichž zde v roce 2019 studovalo 25, se 
zapojují do vědeckovýzkumných úkolů 
a expertní činnosti v rámci úzké spolu-
práce Kloknerova ústavu se zahraničními 
univerzitami, výzkumnými organizacemi 
i se stavební praxí. Absolventi jsou při-
praveni po teoretické i jazykové stránce 
řešit náročné požadavky výzkumu v ob-
lasti vývoje nových stavebních materiálů 
a technologií jejich výroby, teorie spoleh-
livosti stavebních konstrukcí, experimen-
tálního ověřování vlastností materiálů 
i chování konstrukcí, hodnocení a dia-
gnostiky existujících konstrukcí včetně 
památkových objektů. 

Projekty 
Vědeckovýzkumné aktivity zaměstnanců 
ústavu jsou částečně financovány pro-
střednictvím grantových projektů a ope-
račních programů. V roce 2019 začalo ře-
šení šesti vědeckých projektů – dva byly 
financované Technologickou agenturou 
ČR (Program TREND a Nové centrum kom-
petence – Národní centrum pro energeti-
ku), dva byly standardní projekty Grantové 
agentury ČR, jeden byl financovaný Minis-
terstvem kultury ČR (NAKI II) a jeden Mini-
sterstvem dopravy ČR (DOPRAVA 2020+).  
Současně pokračovalo úspěšné řeše-
ní dalších třiceti probíhajících projektů 
od různých tuzemských poskytovatelů. 
V roce 2019 bylo úspěšně ukončeno ře-
šení jedenácti z nich.   

Mezinárodní spolupráce
V roce 2019 se zaměstnanci ústavu 
spolupodíleli na řešení mezinárodního 
výzkumu zaměřeného na materiálové 

inženýrství a spolehlivost konstrukcí (RI-
LEM, IABSE, fib, WTA, JCSS). Působili jako 
členové edičních rad prestižních meziná-
rodních časopisů (International Journal 
of Heritage Architecture, International 
Journal of Safety and Security Enginee-
ring, Structural Concrete – the Official 
journal of the fib, International Journal of 
Structural Glass and Advanced Materials 
Research) a ve výborech mezinárodních 
konferencí (ESREL, STREMAH, RILEM, SAFE). 
Účastnili se mezinárodních projektů COST 
a spolupracovali s prestižními výzkum-
nými institucemi (Politecnico di Torino, 
Torroja Institute, Madrid, TNO Delft, TU 
Ghent, de Coimbra – Pólo II, University of 
Stellenbosch, JAR, JRC Ispra) a významný-
mi partnery z průmyslu (LafargeHolcim 
Research & Development, Francie).

Ocenění
Naši pracovníci se v roce 2019 podíleli 
na dvou významných architektonických 
projektech, za které obdrželi význam-
ná ocenění. Prvním z nich je Lávka přes 
Dřetovický potok ve Vrapicích u Klad-
na. Za tuto moderní skulpturu obdržel 
Ing. MgA. Ing. arch. Petr Tej, Ph.D., Národní 
cenu za architekturu 2019, která je udílena 
v rámci Grand Prix Obce architektů. Dr. Te-
jovi bylo rovněž uděleno čestné uznání 
za novostavbu lávky přes řeku Lubinu 
v Příboře. Spolu s ním byli také oceněni 
dva jeho spolupracovníci – doktorandi 
Ing. arch. Marek Blank a Ing. Jan Mourek.
V rámci každoročně konaného meziná-
rodního sympozia WTA získali ocenění 
dva perspektivní mladí vědečtí pracov-
níci: Ing. Milan Rydval, Ph.D., obdržel  
1. místo v soutěži o nejlepší dizertační prá-
ci v oblasti „Sanace a rekonstrukce staveb 
2019“. Druhou oceněnou byla Ing. Šárka 
Nenadálová, Ph.D., která za svou dizertaci 
obdržela čestné uznání. Druhým místem 
za vynikající dizertační práci v oboru be-
tonu byl Českou betonářskou společností 
oceněn Ing. Tomáš Bittner, Ph.D.

Jiné významné akce a události 
Kloknerův ústav byl v roce 2019 pořada-
telem dvou významných sympozií. Jed-
nalo se o 41. konferenci Sanace a rekon-
strukce staveb 2019, se kterou souběžně 
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probíhala 21. mezinárodní konference 
„CRRB – 21th International Conference 
on Rehabilitation and Reconstruction of 
Buildings“. Vědecké práce prezentované 
účastníky konference byly uveřejněny 
ve sborníku, který je zařazen do databá-
ze SCOPUS. Dále se ústav aktivně podílel 
na organizaci mezinárodní konference 
„YRSB19 – Forum of Young Researchers 
in Sustainable Building“ určené mladým 
vědeckým pracovníkům a studentům pře-
vážně doktorského studia.

Třetí role ústavu 
Pracovníci Kloknerova ústavu se v roce 
2019 věnovali kromě vědeckých aktivit 
rovněž expertní, inovační, pedagogické, 
soudně-znalecké a standardizační čin-
nosti. Řada výstupů vědeckých pracovní-
ků nachází uplatnění v běžném životě a je 
hojně využívána komerční sférou. Přenos 
výsledků vědecké činnosti do praxe (tech-
nologický transfer) se řadí mezi stěžejní 
aktivity ústavu. Zaměstnanci v roce 2019 
spolupracovali s celou řadou renomova-
ných průmyslových partnerů (ČEZ, a.s., 

Českomoravský beton, a.s., KŠ Prefa, s.r.o., 
Koltex, s.r.o, Pontex, s.r.o., Novák Partner, 
s.r.o., Metrostav, a.s., Skanska, a.s. a další) 
a navázali kooperaci s řadou státních in-
stitucí. Spolupráce jak se soukromým sek-
torem, tak státní správou byla realizována 
nejen prostřednictvím řešení grantů, ale 
i na bázi veřejných zakázek. Příkladem je 
spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, Správou železnic a Technickou sprá-
vou komunikací hl. m. Prahy při analýze 
životnosti mostních konstrukcí (např. Ne-
grelliho viadukt, Libeňský most, Hlávkův 
most a další). Významná byla také spolu-
práce s Univerzitou obrany v Brně. Spo-
lečně dosažené výsledky se uplatnily při 
přípravě předpisů v oblasti bezpečnosti 
státu – Operační příprava státního území 
(realizována 2018–2019). Tyto aktivity 
potvrzují nadregionální rozměr působení 
Kloknerova ústavu.
Další důležitou oblastí, kde během roku 
2019 zaznamenal Kloknerův ústav vý-
znamný rozvoj, je inovační činnost. Uka-
zatelem úspěšnosti je počet získaných 
užitných vzorů, patentů a průmyslových 

vzorů: v roce 2019 si nechal Kloknerův 
ústav ochránit tři výsledky vědecké čin-
nosti formou užitného vzoru. Ty vznikly 
v rámci spolupráce Kloknerova ústavu 
a společnosti Českomoravský beton, a.s. 
Jednotícím tématem těchto výsledků bylo 
progresivní řešení betonových prvků vy-
užitelných v agresivním prostředí. Celko-
vě je tak Kloknerův ústav (ke konci roku 
2019) držitelem 25 platných rozhodnutí 
o ochraně duševního vlastnictví, z čehož 
je 14 patentů a 11 užitných vzorů. 
Kloknerův ústav se též podílel na přípra-
vě Českých technických norem. Jeho za-
městnanci byli zapojeni také do normali-
začních aktivit v rámci Evropského výboru 
pro normalizaci (CEN) a Mezinárodní orga-
nizace pro normalizaci (ISO).
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V roce 2019 se završilo první období 
budování institutu a jeho ukotvení 

na českém i evropském akademickém 
a průmyslovém poli. V letech 2013 až 
2019 se nám podařilo vytvořit instituci, 
která je významným evropským centrem 
umělé inteligence (AI) a Průmyslu 4.0.  
Rok 2019 byl pro institut velmi úspěšný, 
protože se mu podařilo rozšířit svůj vě-
decký tým nad kritickou velikost potřeb-
nou pro strategickou mezinárodní spolu-
práci a v této také pokračovat a úspěšně 
navazovat mezinárodní partnerství se 
špičkovými vědeckými ústavy. CIIRC se 
stal finančně samoudržitelným.  
Těší nás, že můžeme v rámci v Česku ne 
příliš zavedené struktury ředitel – vědec- 
ký ředitel funkčně rozvíjet excelenci 
tohoto ústavu.  
Máme zajištěno udržitelné financování 
na minimálně následujících šest let, bu-
dujeme evropské centrum RICAIP, které 
má potenciál posunout hranice nynějšího 
chápání automatizované průmyslové 
výroby směrem k výrobě flexibilní, distri-
buované a kooperativní. Umíme propojit 
experimentální testbedy pro Průmysl 4.0 
v Praze, Brně a Saarbrückenu a brzy k nim 
přibydou další, a to i mimo evropský 
prostor. 
Společně s dalšími 42 evropskými part-
nery jsme vloni podali návrh projektu 
Eternitis, který by propojil špičkové evrop-
ské laboratoře do Evropské sítě excelence 
pro umělou inteligenci a inteligentní 
robotiku. Úspěšně u nás funguje Národní 
centrum Průmyslu 4.0 a Centrum města 
budoucnosti, realizujeme evropské 
i národní výzkumné projekty. I díky tomu 
jsme významným integrátorem aktivit 
v České republice. 
Svět se stále proměňuje a věda v něm se-
hrává klíčovou roli, připravuje technologie 
pro společnost budoucnosti. Chceme být 
a jsme součástí těchto širších společen-
ských změn, i proto je pro nás významná 
nejen mezinárodní, ale také mezioborová 
spolupráce. 
 Mgr. Ondřej Velek, Ph.D., ředitel, 
 prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.
 vědecký ředitel Českého institutu 
informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT

ČESKÝ INSTITUT INFORMATIKY,  
ROBOTIKY A KYBERNETIKY

Vzdělávání Ph.D. studentů 
V minulých letech bylo do vzdělávání stu-
dentů v doktorských studijních progra-
mech zapojeno 36 zaměstnanců institutu, 
kteří vedli 91 studentů v Ph.D.  programech 
na dvanácti různých fakultách a univerzi-
tách v ČR i v zahraničí. 38 našich pedagogů 
se účastní vzdělávacího procesu na růz-
ných fakultách. V současnosti ústav nemá 
vlastní doktorské studijní programy. 

Projekty
Po více než dvou letech intenzivních pří-
prav projektu zahájilo v září 2019 svou 
činnost centrum RICAIP – Výzkumné 
a inovační centrum pro pokročilou průmy-
slovou produkci (Research and Innovation 
Centre on Advanced Industrial Production). 
V následujících více než šesti letech bu-
dou moci partneři projektu RICAIP čerpat 
podporu z evropských a národních zdrojů 
dosahující rekordní výše v České republi-
ce – téměř 50 mil. eur (1,2 mld. Kč). Vznik-
ne tak Evropské centrum excelence pro 
pokročilou průmyslovou výrobu, největší 
v oblasti umělé inteligence a průmyslo-
vé robotiky, které se opírá o strategickou 
spolupráci ČR a SRN. Partnery projektu 
jsou jeho hlavní koordinátor CIIRC ČVUT, 
dále CEITEC VUT a za německou stranu DFKI 
a ZeMA sídlící v Saarbrückenu. Nově budo-
vané centrum RICAIP má skutečně evrop-
ský formát a bude sloužit výzkumu v ob-
lasti inteligentní výroby napříč Evropou. 
Samozřejmě značná část kapacity posílí 
modernizaci českých malých a středních 
firem. Významná je i ta skutečnost, že RI-
CAIP přispěje k rozšíření moderní výchovy 
studentů a doktorandů na ČVUT a VUT. 
V roce 2019 jsme dále zahájili tyto projekty 
Horizon 2020:  DISTINCT, ARtwin, THERMAC, 
DeepSpA a Arrowhead tools.

Mezinárodní spolupráce
Průmysl 4.0 a umělá inteligence jsou pro 
CIIRC velmi významnými tématy: v prů-
běhu minulých let se ústav připojil k řadě 
světových a evropských iniciativ a platfo-
rem, například v březnu 2019 ke CLAIRE 
(Confederation of Laboratories for Artifici-
al Intelligence in Europe) a v prosinci pak 

k ELLIS (The European Laboratory for Lear-
ning and Intelligent Systems). Obě platfor-
my mají na CIIRC ČVUT i své české poboč-
ky, jejichž založení se zakládá na kvalitách 
vědeckých kapacit Josefa Šivice, Josefa 
Urbana, Roberta Babušky a Tomáše Pajdly 
i na projektových zkušenostech Dr. Víta 
Dočkala. Institut dlouhodobě spolupracuje 
také s INRIA v Pařízi (a iniciativou PRAIRIE) 
a jedním z největších světových výzkum-
ných center pro umělou inteligenci – ně-
meckým DKFI. CIIRC ČVUT je také jediným 
Evropským digitálním hubem pro umělou 
inteligenci (DIH AI) v ČR a spolupracuje tak 
s dalšími 29 partnery napříč EU ve smys-
lu transferu znalostí především k malým 
a středním firmám. 

Ocenění
Vědečtí pracovníci CIIRC získali v roce 2019 
řadu významných mezinárodních ocenění 
na konferencích, a to zejména:
> Hugo Cisneros, Josef Šivic a Tomáš Mi-

kolov. Evolving Structures in Complex 
Systems. IEEE Computational Intelli-
gence (SSCI) 2019. Best Student Paper

> Marek Vlk, Antonín Novák a Zdeněk 
Hanzálek. Makespan Minimization 
with Sequence-dependent Non-over-
lapping Setups. ICORES 2019. Best Stu-
dent Paper Award

> T Duff, K Kohn, A Leykin, T Pajdla. PLMP 
– Point-Line Minimal Problems in Com-
plete Multi-View Visibility. ICCV 2019. 
The Best Student Paper Award

> Jiří Vlasák, Michal Sojka a Zdeněk Han-
zálek. Accelerated RRT* and Its Evalua-
tion on Autonomous Parking. VEHITS 
2019. Best Industrial Paper Award 

> Vladimír Kučera. Medaile Albína Bráfa 
2019. 

Tým studentů z ČVUT pod vedením 
prof. Zdeňka Hanzálka z CIIRC vybojoval 
v soutěži autonomních formulí F1/10 
na americké Columbia University v New 
Yorku skvělé 3. místo. Studentský tým, 
který své poznatky dále uplatňuje ve spo-
lupráci s automobilkami, získal výborné 
umístění v této soutěžní sérii i v předcho-
zích letech. 
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Tým Dr. Jana Šedivého opět obstál v celo-
světové soutěži Amazonu ALEXA, obsadil 
celkově 2. místo.
V prosinci 2019 schválila Vědecká rada 
ČVUT udělení čestného titulu doctor ho-
nors causa dlouholetému spolupracovní-
ku CIIRC ČVUT, propagátorovi české vědy 
v zahraničí a duchovnímu otci Průmyslu 
4.0 profesoru Wolfgangu Wahlsterovi. 
Slavnostní ceremoniál v Betlémské kapli 
se konal v lednu 2020. 

Významné návštěvy
V našich laboratořích a vědeckých praco-
vištích jsme v roce 2019 přivítali význam-
né hosty, ať už se jednalo o setkání stra-
tegická nebo vědecká. Zmiňme například 
návštěvu pana Manfreda Webera, před-
sedy EPP Group Evropského parlamentu, 
paní Judith Gerlach, bavorské státní mini-
stryně digitální agendy, pana Ryoseie Ta-
naky, vicepremiéra japonské vlády nebo 
zástupců americké  agentury National 
Science Foundation. Důležité bylo také 
setkání s panem Bernhardem Maierem, 
CEO Škoda Auto a.s.
Mezi přednášejícími na CIIRC ČVUT byla vý-
znamná robotička československého pů-
vodu Růžena Bajcsy, která působí na Kali-
fornské univerzitě v Berkely, Geoff Suttcliffe 
z Univerzity v Miami nebo Jacob Biamonte 
ze Skoltech (Skolkovo Institute of Science 
and Technology) v Moskvě. 

Významné akce a události
Český institut informatiky, robotiky a ky-
bernetiky hostil a spolupořádal v roce 

2019 řadu odborných konferencí a akcí 
pro širokou veřejnost. 
Devátý ročník mezinárodní konference 
o mobilních robotech (European Con-
ference on Mobile Robots – ECMR) se 
uskutečnil v září v Praze. Konference se 
zúčastnilo více než sto špičkových věd-
ců zejména z Evropy, ale také z Ameriky 
či Asie. ECMR je mezinárodní otevřené 
bienále, které slouží především mladým 
vědcům v oblastech základního a apli-
kovaného výzkumu jako fórum k diskusi 
o nejnovějších výsledcích a inovacích 
v oblasti výzkumu a využití metod umělé 
inteligence v mobilní a autonomní robo-
tice.
Významnému a relativně novému tématu 
odolnosti měst v době umělé inteligen-
ce se věnovala říjnová konference Urban 
Resilience, kterou CIIRC organizoval spo-
lečně s EFEED. Urban resilience propo-
juje výsledky z různých vědních odvětví 
s cílem připravit města na zvládání rizik 
spojených s takovými událostmi, jako jsou 
zemětřesení, povodně, blackouty nebo 
znečištění. 
Centrum města budoucnosti pořádalo 
v dubnu 1. ročník mezinárodní konference 
Future City Made by IoT. 
Mezioborové spolupráci se věnova-
la vizionářská konference Symposium 
Next100, ke které se CIIRC jako partner 
připojil, aby pomohl naplnit její poslání: 
tedy vytvořit prostor pro mezioborový 
dialog o tom, jak můžeme pozitivně for-
movat budoucí společnost pomocí no-
vých technologií.

Třetí role ústavu
Transfer poznatků mezi akademickou 
a průmyslovou sférou hraje na CIIRC ČVUT 
důležitou roli. Je realizován především pro-
střednictvím tzv. center – tedy Národního 
centra Průmyslu 4.0, Centra města budouc-
nosti, Centra RICAIP a klíčové infrastruktu-
ry Testbedu pro Průmysl 4.0. Ta vytvářejí 
ekosystém akademicko-průmyslové spo-
lupráce a realizují konkrétní výzkumné 
projekty. Dále je sídlem společných labo-
ratoří, například se Škoda Auto, Eaton nebo 
Rockwell Automation. Zde inkubujeme 
úspěšné studentské start-upy prostřed-
nictvím vlastního akcelerátoru e-clubu. 
Konkrétním příkladem je AlquistAI, který 
získal za svého chatbota řadu ocenění 
včetně úspěchu v prestižní mezinárodní 
soutěži Amazon Alexa Prize. 
Součástí mise CIIRC je také zapojení se 
do osvětové činnosti mezi nejširší veřej-
ností a také při osvětě v lokální komunitě 
v místě působení institutu. Pravidelně se 
účastníme celorepublikové Noci vědců 
nebo akce Zažít město jinak. Široká veřej-
nost, studenti středních a základních škol 
či odborných učilišť a odborná veřejnost 
mají možnost se informovat a navázat 
spolupráci v oblasti Průmyslu 4.0 v rámci 
Dnů otevřených dveří pořádaných Národ-
ním centrem Průmyslu 4.0, které v České 
republice formuje ekosystém akademicko-
-průmyslové spolupráce v oblasti digitál-
ních technologií. 

Slavnostní otevření  RICAIP
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UNIVERZITNÍ CENTRUM  
ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH  
BUDOV

Projekty
V roce 2019 jsme zahájili práci na něko-
lika nových mezinárodních projektech 
z prestižních programů Horizon 2020 
a Interreg. Konkrétně jsme například 
v rámci projektu SPARCS začali pomáhat 
Kladnu na cestě k budoucí uhlíkové neu- 
tralitě, v jejímž rámci ve městě vznikne 
energeticky soběstačná čtvrť. Kladno si 
s pomocí univerzitního centra a dalších 
evropských měst zapojených do projektu 
vytvoří během pěti let vlastní vizi šitou 
na míru lokálním potřebám. Jeho speci-
fikem bude hledání možností šetrného 
a zároveň efektivního využití velkého 
podzemního rezervoáru vody v rámci te-
pelného hospodářství.
Vedeme Národní centrum kompetence 
CAMEB, jehož cílem je řešit budoucí ne-
dostatek neobnovitelných zdrojů a s ním 
spojené dopady na stavební průmysl. 
Společně s našimi partnery proto pracu-
jeme na efektivním využití materiálů po-
mocí metodiky životního cyklu a rozšíření 
znalostí cirkulární ekonomiky. 
Cílem mezinárodního projektu s názvem 
POWERSKIN+ je vyvinout pomocí nejmo-
dernějších technologií zcela inovativní ře-
šení fasád nebytových budov. Výsledkem 
bude první generace prefabrikovaných, 
modulárních a lehce namontovatelných 
prvků získávajících energii ze slunce do-
plněných velkokapacitním systémem pro 
její skladování, které odzkoušíme na fasá-
dě našeho sídla v Buštěhradu.
Účastníme se projektu Next Generation 
District, v jehož rámci byl v prosinci 2019 
dokončen softwarový nástroj pro opti-
mální návrh velikosti prvků a ekonomiku 
energetických systémů. Nyní běží práce 
na prediktivní regulaci pro lokální distri-
buční soustavy. Hlavním cílem projektu 
je vývoj a pilotní nasazení inovativního 
energetického systému v rezidenčním 
bydlení s využitím pokročilé teorie řízení 
a numerické optimalizace. Jedná se o re-
akci na směřování evropské energetiky 
k maximálnímu využití místních obnovi-
telných zdrojů v rámci jednotlivých budov.

Mezinárodní spolupráce
Již několik let spolupracujeme s Němec-
kem na koncepci energeticky plusových 
domů. Úspěšně jsme také dokončili me-
zinárodní projekt MORE-CONNECT pro-
gramu Horizon 2020 zaměřený na modu-
lární renovace bytových domů. Realizace 
těchto projektů na konkrétních příkladech 
ukáže, že v naší zemi je možné stavět kva-
litní, energeticky efektivní budovy, které 
jsou zdravé a pohodlné pro své obyvatele 
a zároveň šetrné k životnímu prostředí.

Ocenění 
Ve spolupráci s Českou radou pro šetrné 
budovy jsme představili metodiku pro 
hodnocení udržitelných chytrých měst, 
která by měla pomoci radnicím plánovat 
na základě objektivních dat („evidence-
-based planning“). Tuto přípravu podpo-
řilo Ministerstvo pro místní rozvoj České 
republiky.
Naše sídlo v Buštěhradu se dostalo do  
TOP 10 přelomových šetrných budov 
postavených v období let 2009 až 2019. 
Do prestižní společnosti nejpovedeněj-
ších staveb v tuzemsku ho vybrali členové 
České rady pro šetrné budovy.
V září 2019 profesor Jan Tywoniak zís-
kal ocenění Outstanding contribution 
za příspěvek Building Physics as a Tool 
for Development of New Components: 
Roof Window na mezinárodní konferen-
ci Sustainable Built Environment D-A-CH 
v Graz Univerzity of Technology v Rakous-
ku. 
Na konferenci Technologies and Materi-
als for Renewable Energy, Environment 
and Sustainability konané v září v Até-
nách dostal Václav Novotný ocenění Best 
Paper Award za příspěvek Intermediate 
pressure reboiling in geothermal flash 
plant for increased power production 
and more effective non-condensable gas 
abatement. 
Pro otopný systém Hydronics 4.0., který 
sníží investiční náklady a spotřebu tepel-
né energie v administrativních objektech, 
jsme dosud získali patentovou ochranu 

Usilujeme o podporu energeticky 
efektivních staveb, které jsou zároveň 

přátelské k životnímu prostředí a svým 
uživatelům poskytují zdravé a komfortní 
vnitřní prostředí. 
K naší činnosti v roce 2019 přitahovalo 
nejvíce veřejné pozornosti zařízení pro 
získávání vody ze vzduchu v pouštních 
podmínkách S.A.W.E.R. Jeho první prototyp 
úspěšně prošel půlročním zkušebním pro-
vozem nedaleko města Sweihan ve Spo-
jených arabských emirátech. Na sklonku 
roku jsme zkompletovali druhou verzi 
systému S.A.W.E.R., která bude instalována 
do českého národního pavilonu na světo-
vé výstavě EXPO 2020. Na tento výzkum 
jsme v březnu 2019 navázali zahájením 
vývoje autonomního mobilního zařízení 
MAGDA, které se vejde na korbu jakékoliv 
dodávky a bude fungovat jako nouzový 
zdroj vody ze vzdušné vlhkosti s denní 
produkcí zhruba deseti litrů.
Kromě toho jsme zaznamenali pokrok 
také v dalších oblastech výzkumu, vývoje 
a inovací. Ve spolupráci s firmou Dam-
gaard byla na trh uvedena mikroelektrár-
na WAVE 50. Její první komerční instalace 
slouží jako zdroj elektřiny a tepla pro 
zásobování obecního úřadu, prodej-
ny a hasičské zbrojnice v Mikolajicích 
u Opavy. Na konci roku 2019 emisní test 
na znečišťující látky vznikající při spalo-
vání dřevní štěpky prokázal, že automa-
tický kotel vyhovuje evropským normám 
s velkou rezervou. 
Velkým pokrokem v oblasti úspory 
energií, zvyšování životní úrovně a péče 
o životní prostředí jsou zařízení IoT, která 
běžně nasazujeme do praxe. Kromě toho 
pracujeme i na vývoji nových materiálů. 
Díky tomu jsme mohli vyvinout a ve-
řejnosti představit designovou sadu 
betonového městského mobiliáře Levitee 
s možností instalace inteligentních 
technologií.
 doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
 ředitel Univerzitního centra  
 energeticky efektivních budov ČVUT
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v České republice a na celém území Ev-
ropské unie i Spojených států amerických. 
Aktuálně je v běhu vyřizování naší přihláš-
ky v Kanadě.
Ředitel centra Lukáš Ferkl byl v listopa-
du 2019 zvolen do představenstva Čes-
ké rady pro šetrné budovy, jejíž aktivity 
směřují k naplnění tzv. vize Nula, tedy 
stavu, kdy budovy budou mít během ce-
lého svého životního cyklu nulové dopady 
na životní prostředí.

Jiné významné akce a události 
V našem buštěhradském sídle se v červ-
nu 2019 sešla vědecká rada složená jak 
z uznávaných odborníků ze zahraničních 
univerzit a výzkumných institucí, tak ze 
zástupců české vlády a průmyslu. Cílem 
návštěvy bylo nezávislé zhodnocení dosa-
vadní činnosti univerzitního centra spoje-

né s diskusí o jeho dalším rozvoji a mož-
nostech budoucí mezinárodní spolupráce. 
Dostalo se nám velké pochvaly za to, co 
jsme během krátké doby pěti let dokázali 
vybudovat a jak jsme se etablovali na lo-
kálním trhu.

Třetí role ústavu 
Primárně se soustředíme na spolupráci 
s praxí, 95 % obratu našeho centra připa-
dá na společné projekty s průmyslovými 
partnery, z toho 20 % na smluvní spolu-
práci (více není kvůli zákonnému omezení 
možné), která představuje přes 100 indi-
viduálních zakázek s více než 70 partnery. 
Na trhu lze nyní najít zhruba 20 různých 
výrobků, které byly vyvinuty v roce 2019 
v Univerzitním centru energeticky efek-
tivních budov ČVUT.

Osobnost ústavu roku 2019 
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Přední osobností centra je vedoucí 
výzkumného oddělení Energetické 
systémy budov doc. Ing. Tomáš Matuš-
ka, Ph.D., který se dlouhodobě zabývá 
výzkumem a vývojem zařízení v oblasti 
solárních systémů, tepelných čerpadel 
a pokročilých systémů s vysokým podí-
lem obnovitelných zdrojů energie. Kro-
mě toho je aktivní také mimo ČVUT. Je 
předsedou Československé společnosti 
pro sluneční energii, pravidelně pořádá 
konferenci Alternativní zdroje energie 
v Kroměříži a přednáší pro veřejnost 
na řadě odborných kurzů a seminářů.
V posledních letech vložil většinu svého 
úsilí do projektu S.A.W.E.R., jenž přinesl 
mnoho pozitivních ohlasů doma i v za-
hraničí. Jako vedoucí se podílel nejen 
na výzkumu a vývoji, ale také na úspěšné 
instalaci a monitoringu zařízení v poušti 
ve Spojených arabských emirátech 
v roce 2019. Úspěšně byla v loňském 
roce ukončena také vyhodnocovací fáze 
energetického systému vybudovaného 
v rámci projektu TA ČR s názvem Udrži-
telný energetický zdroj pro téměř nulové 
budovy, jehož byl vedoucím řešitelem. 
Po dvou sezónách monitoringu zařízení, 
které efektivně využívá kombinaci tepel-
ného čerpadla, fotovoltaiky a zemního 
zásobníku tepla, se potvrdily výsledky 
předpokládané počítačovými simula-
cemi. Dům vybavený experimentálním 
systémem má čtvrtinovou spotřebu 
energie oproti pasivnímu domu.  

<1> Budova UCEEB;  <2> Hydronics;   <3> Mikroelektrárna WAVE;    
<4> <5> Projekt Levitee
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ÚSTAV TECHNICKÉ  
A EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY

Studijní programy
Přestože Ústav technické a experimentál-
ní fyziky (ÚTEF) nemá vlastní akreditovaný 
studijní program, je aktivní i v oblasti vzdě-
lávání. V roce 2019 se zaměřoval na vedení 
odborných prací studentů z ostatních fa-
kult ČVUT, dalších univerzit v ČR (UK, ZČU 
v Plzni, SU v Opavě) i zahraničí (Erlangen, 
Montreal). V uplynulém roce své dizertační 
práce obhájili čtyři studenti pracující v ÚTEF. 
Ústav působil také jako školicí pracoviště 
pro šest zahraničních studentů vyslaných 
na ČVUT organizací IAESTE. Ve spolupráci 
se Spojeným ústavem jaderných výzkumů 
v Dubně (SÚJV, Rusko) ústav pořádal kaž-
doroční letní praxi pro studenty vysokých 
škol, která se koná přímo v prostorách me-
zinárodního výzkumného ústavu v Rusku. 
V loňském roce se akce zúčastnilo též šest 
středoškolských pedagogů a sedmnáct 
studentů – vítězů celostátního kola fyzi-
kální olympiády v kategorii A. Dva pracov-
níci ÚTEF působili jako lektoři na IEEE NPSS 
International School for Real Time Systems 
2019, pořádané v Kuala Lumpuru. V rámci 
celoživotního vzdělávání proběhlo v ústa-
vu školení učitelů Progresivní detekční 
metody ve výuce subatomové a částicové 
fyziky na základních a středních školách, 
zaměřené na používání polovodičových 
pixelových detektorů ionizujícího záření 
při výuce. K pořádání uvedených kurzů pro 
učitele má ústav akreditaci MŠMT. V rám-
ci Univerzity třetího věku absolvovalo  
63 účastníků populární přednášky Tajem-
ství mikrosvěta a Zákony mikrosvěta.

Projekty
Největším projektem řešeným již třetím 
rokem v ÚTEF jsou Inženýrské aplikace 
fyziky mikrosvěta, podpořené (v celkové 
výši 200 mil. Kč) v rámci OP VVV programu 
Excelentní výzkum. Tento projekt pokrývá 
většinu výzkumných aktivit ústavu a je ře-
šen ve spolupráci s mnoha spoluřešiteli 
z univerzit a ústavů v ČR (ČVUT: ÚTEF, FBMI, 
FD, CIIRC; 3. LF UK; FEL ZČU; SÚRO; ÚTAM 
AV ČR).
Jednou z nejúspěšnějších oblastí vědec-
ké činnosti ústavu je aplikace detekčních 
technologií ve vesmíru. V roce 2019 zde 

byl druhým rokem řešen projekt Miniatu-
rised Radiation Monitor (MIRAM), financo-
vaný agenturou ESA. Jeho cílem je návrh, 
vývoj a testy prototypů miniaturních mo-
nitorů radiace pro potřeby telekomuni-
kačních družic. Vesmírných technologií 
se týká též nově přijatý H2020 projekt 
Penetrating Particle ANalyser (PAN), je-
hož cílem je vývoj unikátního částicového 
detektoru pro vesmírné mise. Na projektu 
se podílí i University of Geneva (Švýcarsko) 
a Istituto Nazionale Di Fisica Nucleare (Itá-
lie).

Mezinárodní spolupráce
Téměř všechny vědecké aktivity ústavu 
probíhaly v rámci široké mezinárodní 
spolupráce s mnoha zahraničními uni-
verzitami a ústavy. V oblasti fundamen-
tálních experimentů v (astro)částicové 
a neutrinové fyzice se jedná především 
o mezinárodní výzkumné ústavy CERN 
(Švýcarsko), SÚJV (Rusko) a podzemní 
laboratoře LSM (Francie) a SNOLAB (Ka-
nada). Vývoj a aplikace polovodičových 
pixelových detektorů se uskutečňovaly 
v rámci mezinárodní kolaborace Medi-
pix (CERN), aktivity zaměřené na družice 
a vesmírné mise probíhaly ve spoluprá-
ci s Evropskou kosmickou agenturou 
(ESA) a Japonskou kosmickou agenturou 
(JAXA).

Ocenění
Pracovník ÚTEF Mgr. Miroslav Macko, 
Ph.D., obdržel v roce 2019 cenu děkana 
Fakulty matematiky, fyziky a informati-
ky Univerzity Komenského v Bratislavě 
za nejlepší doktorskou práci v oblasti 
fyzika. Svou dizertaci připravoval pod ve-
dením doc. Ing. Ivana Štekla, CSc., (ÚTEF) 
a Dr. Fabrice Piquemala (Université de 
Bordeaux).
Na každoročním oceňování města Pardu-
bice se v roce 2019 objevilo i jméno jed-
noho z pracovníků ÚTEF, RNDr. Vladimíra 
Víchy. Medaili města si odnesl jako učitel 
fyziky na Gymnáziu Dašická v Pardubicích 
za své celoživotní dílo v oblasti výuky fy-
ziky.

Ústav technické a experimentální 
 fyziky působí jako experimentální 

základna ČVUT pro výzkum v částicové 
a jaderné fyzice. V návaznosti na funda-
mentální experimenty se v něm rozvíjejí 
moderní detektorové technologie (pře-
devším polovodičové pixelové a stripové 
detektory, scintilační detektory) a jejich 
aplikace v zobrazování v oblasti neživé 
i živé přírody (rentgenová radiografie 
a tomografie s velmi vysokým rozlišením 
na mikronové úrovni), k měření smí-
šených radiačních polí a v družicových 
experimentech (detekce kosmického 
záření, senzory pro rentgenové daleko-
hledy). 
Úspěchem ústavu bylo zkonstruování 
zařízení pro měření kosmického záření 
na družici RISESAT, která byla v lednu 
2019 Japonskou kosmickou agenturou 
vypuštěna do vesmíru. V souvislosti 
se zapojením do experimentů v pod-
zemních laboratořích LSM ve Francii 
a SNOLAB v Kanadě jsou v ústavu 
vyvíjeny technologie využívané v níz-
kopozaďových experimentech zaměře-
ných na neutrinovou fyziku a na hledání 
temné hmoty ve vesmíru. V návaznosti 
na fundamentální experimenty v čás-
ticové a neutrinové fyzice se v ústavu 
rozvíjejí i příslušné teoretické fyzikální 
disciplíny.  
V roce 2019 proběhlo přestěhování 
pracoviště z Albertova do nových prostor 
v Betlémském paláci v Husově ulici.
 doc. Ing. Ivan Štekl CSc.  
 ředitel Ústavu technické  
 a experimentální fyziky ČVUT
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Jiné významné akce a události
V roce 2019 ústav pořádal významné kon-
ference a setkání:
> First International Meeting of the Bai-

kal-GVD Collaboration on Data Analysis 
and Project Modelling. Setkání pracov-
níků zapojených do projektu Baikal-GVD 
se uskutečnilo ve dnech 21.–26. 10. 
v nových prostorách ústavu. Cílem to-
hoto projektu je detekce energetických 
neutrin přicházejících k nám z vesmíru 
s využitím velkého objemu vody v jeze-
ře Bajkal.

> 11th MoEDAL Collaboration Meeting, 
mezinárodní setkání vědců zapojených 
do experimentu MoEDAL na urychlova-

či LHC v CERN, se realizovalo ve dnech  
5.–7. 6.  v reprezentativních prostorách 
AV ČR na Národní třídě. Cílem tohoto 
experimentu je detekce hypotetických 
extrémně ionizujících částic, jako jsou 
např. magnetické monopóly. 

> Mezinárodní konference MEDEX’19 za-
měřená na problematiku neutrinové fy-
ziky a temné hmoty proběhla ve dnech  
27.–31. 5. v Národní technické knihovně. 

> Mezinárodní letní škola Pontecorvo 
Neutrino summer school v Sinaia, Ru-
munsko, uskutečněná ve spolupráci 
s SÚJV Dubna, Univerzitou Komenské-
ho v Bratislavě, Univerzitou Karlovou 
a CIFRA Rumunsko ve dnech 1.–10. 9.  

ÚSTAV TECHNICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY < UTEF >

Zúčastnilo se jí 78 studentů a 22 lekto-
rů z celého světa.

> COBRA Collaboration meeting, setká-
ní pracovníků zapojených do experi-
mentu COBRA, jehož cílem je detekce 
bezneutrinového dvojného beta roz-
padu (24.–25. 9.). Tyto vzácné přeměny 
atomových jader patří mezi nejpoma-
lejší studované procesy v přírodě, s po-
ločasy rozpadu na úrovni přesahující 
o mnoho řádů stáří vesmíru.

V roce 2019 byl přijat US patent „Detector 
of ionizing radiation enabling a coherent 
digital image“ v oblasti konstrukce vel-
koplošných polovodičových pixelových 
detektorů. 

Třetí role ústavu
V rámci vývoje moderních detektorových 
a nízkopozaďových technologií ústav 
spolupracuje s řadou soukromých firem. 
Příkladem jsou firmy NUVIA a.s., CRYTUR, 
spol. s r.o., a TEMA, spol. s r.o., se kterými 
jsme v roce 2019 úspěšně dokončili pro-
jekt Centra kompetence Centrum rozvoje 
technologií pro jadernou a radiační bez-
pečnost: RANUS – TD. 
Pro podzemní experimenty jsou v ústavu 
ve spolupráci se soukromým sektorem 
řadu let vyvíjeny unikátní nízkopozaďové 
technologie. Příkladem mohou být tech-
nologie pro extrémně účinné odstraňo-
vání radonu ze vzduchu a dalších plynů 
(vedlo k zakázkám firmy ATEKO a.s. pro 
řadu laboratoří za více než 5 mil. EUR).
Pro realizaci komerčních aplikací v ÚTEF 
vyvinutých detektorových technologií byla 
před několika lety založena spin-off firma 
Advacam s.r.o. Založením firmy, která je 
úspěšná především na mezinárodní úrov-
ni, se ústavu podařilo úspěšně realizovat 
všeobecně žádaný přenos vědeckých 
poznatků a technologií ze základního 
výzkumu do praxe. To přináší vedle celo-
společenského prospěchu i příjmy ústavu 
ve formě licenčních poplatků za smluvně 
poskytnuté know-how. Příkladem spolu-
práce ÚTEF s firmou Advacam v roce 2019 
je projekt MIRAM.

1 2

3

<1> Aparatura pro rentgenovou  
radiografii a tomografii  
s vysokým rozlišením.
<2> Tomografický řez čerstvě  
narozeným mládětem myši.
<3> Laboratoř urychlovače Van de Graaff.
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ÚSTAV TĚLESNÉ VÝCHOVY  
A SPORTU

Cvičení podle videa
Pro zkvalitnění výuky i individuální potře-
bu studentů a zaměstnanců jsou na webo-
vých stránkách ústavu k dispozici výukové 
programy jednotlivých sportů. V roce 2019 
byly v rámci projektů Institucionálního plá-
nu rozšířeny o další výuková videa plavání, 
tenisu a sebeobrany. 

Nabídka kurzů
V roce 2019 doplnilo výuku deset zim-
ních lyžařských a snowboardových kur-
zů a specializovaných kurzů pro obor 
zdravotnický záchranář s celkovou účastí  
323 studentů. Atraktivní jsou pro studen-
ty především kurzy pořádané v zahraničí 
(Rakousko, Francie a Slovensko).
V letním období ústav uspořádal 37 kurzů 
s účastí 909 studentů. Nabídka těchto 
aktivit je velmi pestrá a je každoročně ak-
tualizována dle zájmu studentů. V roce 
2019 byly pořádány kurzy se zaměřením 
na lukostřelbu, sebeobranu, jógu, vod-
ní turistiku, windsurfing, volejbal, beach 
volejbal, cyklistiku (silniční i horská kola), 
jízdu na koni, golf tenis, turistiku atd. 
V posledních letech se úspěšně ve spo-
lupráci s fakultami rozvíjejí seznamovací 
kurzy, na kterých mají studenti možnost 
si nejen zasportovat a seznámit se s mož-
nostmi, které jim v oblasti sportovních 
a pohybových aktivit škola nabízí, ale také 
získat od vedení fakult a starších kolegů 
potřebné informace pro úspěšný vstup 
do studia na ČVUT.

„Amatérské“ sportování
Výuka tělesné výchovy je doplňována širo-
kou nabídkou jednorázových sportovních 
akcí, například Sportovního rektorského 
dne ČVUT se zúčastnilo 792 studentů a za- 
městnanců, celkově si v průběhu roku 
přišlo zasportovat nad rámec výuky přes  
2 000 studentů. 
Sportovní nabídku na ČVUT významně 
rozšiřuje činnost vysokoškolských tělový-
chovných jednot VSK ČVUT a VŠTJ Techni-
ka Praha. Tělovýchovné jednoty ve svých 
oddílech nabízejí velice pestrou mozaiku 
sportovních a pohybových volnočasových 
aktivit a spolupracují s ústavem při orga-

nizování velkých sportovních akcí, jako je 
např. Běh 17. listopadu.
Každoroční součástí je také semestrální 
výuka seniorů v rámci Univerzity třetího 
věku ve dvou skupinách po třiceti lidech.

Reprezentace 
Ve spolupráci s fakultami zajišťuje ústav 
také sportovní reprezentaci školy na pře-
borech vysokých škol v ČR a na meziná-
rodních sportovních akcích. V uplynulém 
roce byli studenti ČVUT úspěšní nejen 
v soutěžích v rámci ČR, ale získali význam-
né sportovní úspěchy i v zahraničí. K do-
mácím nejvýznamnějším úspěchům pat-
řilo vítězství na akademických přeborech 
ČR v halové atletice a především úspěšná 
účast našich sportovců na Českých aka-
demických hrách pořádaných v červnu 
v Brně. ČVUT tam v soutěži vysokých škol 
obsadilo šesté místo a získalo celkově  
31 medailí, z toho 7 zlatých. 
Sportovní úspěchy loňského roku v listo- 
padu korunovala účast na V. světových 
meziuniverzitních hrách v chorvatské 
Pule, kde výprava ČVUT obsadila v soutě-
ži 62 univerzit z 22 zemí a 3 kontinentů 
celkové 3. místo. V jednotlivých sportech 
získali naši fotbalisté zlaté medaile, bas-
ketbalisté byli stříbrní a bronzové medaile 
vybojovala družstva basketbalistek, volej-
balistů a „smíšený“ tým v badmintonu.
Důkazem toho, jak si ČVUT váží vynikají-
cích studentů-reprezentantů, jsou pravi-
delně udělovaná mimořádná stipendia 
za úspěšnou reprezentaci školy, která 
na návrh vedení ústavu udělují děkani 
jednotlivých fakult. Vyvrcholením těchto 
ocenění je každoročně vyhlášená soutěž 
o nejlepšího sportovce ČVUT pod záštitou 
rektora. V roce 2019 se jím stala Martina 
Satková, česká reprezentantka ve sjezdu 
a vodním slalomu na divoké vodě s celko-
vým ziskem 17 medailí na MS a ME.

Tělesná výchova a sport vždy byla 
a zůstává významnou součástí 

života vysokých škol. Její charakter se 
však v průběhu posledních dvaceti let 
výrazně změnil. Od původního zaměření 
na tělesnou zdatnost a výkonnost se 
v posledních letech stále více uplatňuje 
také prožitek spojený s prováděním 
pohybových a sportovních aktivit a jejich 
význam pro rozvoj zdravého životního 
stylu vysokoškolských studentů. Tento 
fakt výrazně ovlivňuje obsah i rozsah 
výuky a také formy, které jsou využívány.
Rozvoj pohybových dovedností a vědo-
mostí z oblasti kinantropologie a dalších 
příbuzných vědních oborů přináší určitý 
sportovní a estetický prožitek a je kom-
penzací sedavého způsobu života, re-
laxací a odreagováním. Aktivity, kterým 
se lidé věnují v době studií, si většinou 
přenášejí do dalšího profesního života. 
Sportovní a pohybové aktivity jsou 
na ČVUT zajišťovány prostřednictvím 
Ústavu tělesné výchovy a sportu. Zákla-
dem je zabezpečení všech forem výuky 
tělesné výchovy na fakultách a ústavech, 
doplněné organizací zimních a letních 
výcvikových kurzů. V pravidelné semes-
trální výuce ústav v roce 2019 nabízel 
48 sportovních specializací, kterých se 
zúčastňovalo celkem 7 604 studentů. 
Spektrum sportů se pravidelně upravuje 
dle zájmu studentů a rozšiřuje o nové, 
v minulém roce to byl například boot-
camp a cvičení na bosu. 
Pro další rozvoj a zkvalitňování spor-
tovního života školy je velice důležité 
budování nových a modernizace stáva-
jících sportovišť ČVUT. V minulém roce 
bylo rekonstruováno hřiště na malou 
kopanou na Strahově, vyměněn povrch 
v malých tělocvičnách v areálu Pod Ju-
liskou a vybudováno workoutové hřiště 
v loděnici v Chuchli. 
 doc. PaedDr. Jiří Drnek CSc.  
 ředitel Ústavu tělesné výchovy 
  a sportu ČVUT

< Motto ústavu: > 
„Zlepšení kvality životního stylu  
studentů a zaměstnanců  
prostřednictvím pravidelně  
prováděných pohybových  
a sportovních aktivit“
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Výpočetní a informační centrum
Široké portfolio služeb z oblasti ICT pro všechny fakulty a další součásti ČVUT 
na základě ISO norem a standardů řízení poskytuje Výpočetní a informační centrum. Ka-
ždý den vědomě či nevědomě používá výsledky jeho práce každý zaměstnanec, student 
či host. Primárně jsou pro uživatele jasně viditelné konkrétní aplikace a funkcionality 
spojené se studiem, vědou a výzkumem, se zajišťováním licencí i podpora běžné denní 
administrativy v podobě ekonomického a personálního systému. Mnoho uživatelů ani 
neví, kdo služby poskytuje, případně co je nutné pro rozsah a míru provázanosti na pozadí 
udělat. Začíná to vjezdem či vstupem do areálů, budov a laboratoří, kde přes ID kartu vy-
danou obslužným pracovištěm VIC na základě zavedené identity jsou umožněny přístupy 
na skrze přiřazené technické a byznys role. Po příchodu na pracoviště nebo do přednáško-
vé místnosti se uživatel téměř jistě připojí prostřednictvím síťové infrastruktury ke svým 
aplikacím a službám a následně může začít fungovat. Už jen tento kratičký odstavec 
odkazuje na širokou škálu provozně funkční infrastruktury, velkých i malých agend, které 
fungují provázaně a s nějakou logikou. Na druhém konci spektra končí IT u audio a video-
přenosů včetně zpracování a prezentace na webu ČVUT.
Asi nejpodstatnější informací roku 2019 je fakt, že se vše podařilo udržet v chodu a bez 
fatálních výpadků či bezpečnostních incidentů. V rámci rozvoje infrastruktury se podařilo 
povýšit připojení k páteřní síti v Dejvicích i Karlově náměstí (redundantní duální připo-
jení 2x10 Gb pro budovy) a také externí připojení sítě ČVUT na 40 Gb plus 10 Gb záloha. 
Do rozvoje infrastruktury spadá i zprovoznění nové generace ORACLE EXADATA v clus-
teru jako databázového srdce IT ČVUT. V agendách patří mezi nejvýznamnější přínosy 
Implementace kvantifikovaných kritérií pro habilitace a jmenování profesorem, Analýza 
a implementace vybraných funkcionalit nového hodnocení ČVUT (v oblasti VaV), nově 
nasazovaná aplikace Anketa, podpora Přijímacího řízení a Přihlášek, nové Rozvrhy, Mat-
rika a propojení studijního systému se spisovou službou (vše v oblasti Studia).  V oblasti 
administrativy reálně proběhly eInventury na všech součástech ČVUT, spuštěna nová 
aplikace elektronických oběhů AEDO (Nepřítomnosti a Zástupy) a technicky je hotovo 
plnohodnotné elektronické podepisování ve formátu PDF. Byla navržena a implemen-
tována hybridní cloudová struktura jako zásadní krok pro vzdálené formy komunikace 
a elektronických služeb. 

Archiv ČVUT
Archiv ČVUT je jedním z největších vysokoškolských archivů v České republice. Jako 
specializovaný archiv svého zřizovatele pečuje o jeho archivní dědictví a zkoumá ději-
ny ČVUT. Disponuje vlastní badatelnou, přístupnou veřejnosti, kde je možné studovat 
písemné a obrazové dokumenty i audiovizuální materiály. V roce 2019 Archiv připravil 
připomenutí dvou historických výročí. Výstava Ponurý podzim 1939. Osudy ČVUT a jeho 
osobností po uzavření vysokých škol se konala od 6. 11. do 20. 12. Pro její vernisáž byla 
zvolena Masarykova kolej jako samotné místo paměti na násilnosti při zatýkání studentů. 
Výstava Sametový podzim Českého vysokého učení technického měla svou vernisáž v mo-
derních prostorech Respiria budovy ČVUT–CIIRC, které navozovaly atmosféru novodobé 
etapy historie ČVUT po roce 1989. Obě expozice byly pojaty jako posterové. 
Archiv přivítal několik exkurzí, 6. července se konal již tradiční den otevřených dveří jako 
součást programu mezinárodního dne archivů a pokračovala spolupráce s prof. Marcelou 
Efmertovou z Katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulty elektrotech-
nické, pro jejíž české i hostující studenty ze Sorbonne Université byla zorganizována 
prohlídka archivu. Archiv se zaměřuje také na zahraniční spolupráci, v červenci 2019 měl 
zastoupení na konferenci na University of Dundee ve Skotsku pořádané Mezinárodní 
archivní radou (ICA), Kamila Mádrová zde přednesla příspěvek na téma „Means of moni-
toring the life-cycle of a document by example of tasks of the CTU Archives“. V říjnu toto 
univerzitní pracovitšě navštívili hosté z Universitätsarchiv TU Dresden. 
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Ústřední knihovna ČVUT
Ústřední knihovna je pracovištěm s celoškolskou působností, které svými akti-
vitami poskytuje knihovnické a informační zabezpečení studia, vědecké, výzkumné, 
tvůrčí a umělecké činnosti univerzity. Buduje a zpřístupňuje specializované fondy tiš-
těných a elektronických dokumentů z vědních disciplín rozvíjených na ČVUT a provo-
zuje Digitální knihovnu ČVUT (institucionální repozitář) jako otevřenou platformu pro 
ukládání a sdílení e-dokumentů ČVUT (vysokoškolských kvalifikačních prací, publiko-
vaných výsledků vědy autorů ČVUT a dalších publikací a dokumentů ČVUT), poskytuje 
metodickou podporu pro vkládání dokumentů do repozitáře a zajišťuje jeho propojení 
do mezinárodních informačních infrastruktur. Vytváří podporu pro rozvíjení informační 
gramotnosti studentů a spolupracuje na utváření jejich klíčových kompetencí pro stu-
dium, budoucí profesi a celoživotní učení i podporu pro hodnocení výsledků činnosti 
univerzity v oblasti výzkumu a vývoje. Je pracovištěm celouniverzitní redakce vědeckých 
časopisů, vytváří podporu v oblasti publikování vědeckých časopisů ČVUT v režimu 
Open Access, nabízí platformu pro správu a publikování elektronických časopisů, při-
děluje publikační standardy publikacím vzniklým na ČVUT.
V roce 2019 činil její přírůstek 4 928 knihovních jednotek. Pokračovalo automatické uklá-
dání plných textů vysokoškolských závěrečných prací z komponenty KOS. V průběhu roku 
jich bylo uloženo 4 126 titulů. Od roku 2019 knihovna rozšiřuje spolupráci s autory o mož-
nost otevřeného publikování studijních materiálů, přednášek, skript pod licencí CC v Digi-
tální knihovně ČVUT. Publikacím je přidělen trvalý identifikátor DOI, jsou veřejně přístupné 
24/7 a dohledatelné i přes knihovní katalog ČVUT. Významným krokem roku 2019 bylo 
spuštění automatického importu záznamů a plných textů publikačních výstupů z kom-
ponenty V3S a jejich zveřejnění v Digitální knihovně, do níž bylo v roce 2019 uskutečněno 
cca 197 000 přístupů, 870 000 zobrazení stránek a 128 000 přistupujících uživatelů.

Česká technika – nakladatelství ČVUT
Nakladatelství vydává především skripta, vysokoškolské učebnice, odborné knihy 
a vybraná periodika (Pražskou techniku a TecniCall), zpracovává propagační a informační 
materiály a další publikace vydávané ČVUT v Praze. Realizuje tituly ediční řady ČVUT 
– od smluv, přes konzultace s autory až po grafické zpracování vybraných publikací 
a předtiskovou přípravu další produkce. Zajišťuje také agendu ISBN. V roce 2019 přibyla 
na univerzitním e-shopu nabídka elektronických verzí skript a dalších publikací. Koneč-
ně byla dořešena možnost platit za zboží v e-shopu kartou, díky změně legislativy je 
to nyní možné i u plateb kartou ze zahraničí. O produkci nakladatelství je zájem i v širší 
veřejnosti, vybrané tituly (především autorů-architektů), které mají profesionální kva-
litu nejen u obsahu, ale i grafického zpracování, zapůsobily i jako kvalitní PR univerzity, 
a protože byly obratem vyprodané, zajistilo nakladatelství jejich dotisky. Významným 
počinem roku 2019 bylo i vypracování a schválení nových Zásad ediční činnosti na ČVUT, 
které upravují s platností od 1. dubna 2019 pravidla nejen pro nakladatelství. Mj. umož-
ňují zrychlení procesu schvalování titulů ediční řady a přinášejí publikační standardy 
elektronických publikací. Velký zájem poutala prezentace Nakladatelství ČVUT na květ-
novém 26. mezinárodním veletrhu Svět knihy Praha 2019 a akce na stánku ČVUT. Totální 
blokaci okolí expozice vyvolal křest novinky Věda v českých zemích, na který přišla 
spousta hostů a příznivců odborných knih určených i širší veřejnosti, jaké píše a s úspě-
chem v Nakladatelství ČVUT vydává renomovaný autor prof. Ivo Kraus z fakulty jaderné 
a fyzikálně inženýrské. Rekord veletrhu vytvořili návštěvníci nejen svým celkovým po-
čtem přes 50 tisíc, ale i tržbou na stánku Nakladatelství ČVUT, kde jsme prodali dvakrát 
tolik produkce než loni (téměř za 30 tisíc korun). Nejvíce se kupovala další novinka roku 
2019 – publikace Beton, Břasy, Boletice / Praha na vlně brutalismu autorského dua Petr 
Vorlík a Klára Brůhová z Fakulty architektury, druhým nejprodávanějším titulem se stala 
právě Věda v českých zemích.
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Správa účelových zařízení
Správa účelových zařízení jako účelové zařízení ČVUT zajišťuje ubytování a stra-
vování studentů, zaměstnanců a hotelových klientů. Poskytuje kompletní gastrono-
mické a kongresové služby ve vlastních zařízeních, provozuje venkovní sportoviště 
jednotlivých kolejí a spravuje a pronajímá nebytové prostory podnikajícím osobám. 
Spravuje též národní kulturní památku Betlémskou kapli, která je celoročně využívána 
k pořádání významných společenských, kulturních a vědeckých akcí.
Odbor ubytovacích služeb SÚZ spravuje kapacity na Praze 2 na Hlávkově koleji, na Praze 
4 na kolejích Podolí a na Praze 6 v areálu kolejí Strahov a na kolejích: Bubenečská, Orlík, 
Sinkuleho, Dejvická a Masarykova. Tento odbor je hlavním „tahounem“ SÚZ. Snaží se 
o maximální využití svých kapacit k uspokojení potřeb ubytování jak u studentů či ab-
solventů ČVUT, tak ostatních škol. Pro zachování a zvýšení úrovně ubytování pravidelně 

a průběžně obnovuje nábytek, elektrospotřebiče, textil, pračky a sušičky. Záro-
veň pracuje na zvýšení technické úrovně objektů. Díky dlouholeté spolu-

práci se zástupci studentů se podílí na vytváření volnočasového zázemí 
(zájmové místnosti, sportovní aktivity, podpora společenských akcí). 

Zároveň se SÚZ věnuje doplňkové ubytovací činnosti prodáváním 
uvolněné kapacity formou hostelů i široké veřejnosti.
Odbor stravovacích služeb SÚZ provozuje pět menz v Praze – Stra-
hov, Studentský dům, Technickou, Podolí a Masarykovu kolej, tři 

výdejny – Horská, Karlovo náměstí a Megabufet, a také kavárnu Ar-
chicafé. Další menzu provozuje v objektu Kokos v Kladně.

Dne 29. 8. 2019 uzavřela Správa účelových zařízení ČVUT Smlouvu 
o energetických službách se zaručeným výsledkem s vybraným účast-

níkem ENESA a.s. v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby, zadávané 
v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. Projekt je poskytován formou energetických služeb se zárukou (EPC), kdy se 
investice splácejí přímo z ušetřených peněz a dodavatel za dosažení úspor smluvně 
ručí, jinak rozdíl sám doplácí. Zákazník nemusí na modernizaci dávat peníze ze své-
ho rozpočtu, náklady na instalaci úsporných opatření se postupně uhradí z dosaže-
ných úspor energie. V průběhu roku 2019 byla zahájena příprava projektu pro start 
stavebních a energeticky úsporných opatření, která se rozeběhnou v prvním pololetí 
roku 2020 v devíti areálech ČVUT v Praze a mají za cíl snížit spotřebu energie v ceně  
20 milionů korun ročně. Modernizace zajistí i kvalitnější prostředí pro studenty a sníží 
emise CO2 o 4 125 tun. ČVUT díky využití EPC ušetří 26 % stávajících nákladů na energie 
a vodu. Investice do modernizace vytápění, vzduchotechniky, osvětlení, ale i výměny 
oken a zateplení představuje 220 milionů Kč bez DPH. Část investice, bude hrazena 
pomocí dotace z Operačního programu životní prostředí. Opatření budou realizována 
během roku 2020 a energetické/finanční úspory jsou garantovány od začátku roku 
2021 až do konce roku 2031.
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1 Základní údaje

České vysoké učení technické v Praze je veřejnou vysokou školou 
univerzitního typu zřízenou ze Zákona č. 111/1998 Sb., o vyso-
kých školách. Dle zákona plní funkci statutárního orgánu rektor – 
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

ČVUT je složeno z osmi fakult, šesti vysokoškolských ústavů, 
účelových zařízení, kterými je Rektorát ČVUT (RČVUT), Správa úče-
lových zařízení (SÚZ), Česká technika – nakladatelství ČVUT (ČTN), 
a ostatních součástí, jimiž jsou Výpočetní a informační centrum 
(VIC) a Ústřední knihovna ČVUT (ÚK). Přesné organizační schéma 
ČVUT, složení jednotlivých orgánů ČVUT, na nichž jsou postavené 
veškeré rozhodovací procesy, spolu se zastoupením ČVUT v re-
prezentaci českých vysokých škol a další informace jsou uvedeny 
v Tabulkové příloze Výroční zprávy, v sekci 1. 

POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGICKÉ CÍLE

České vysoké učení technické v Praze v roce 2019 posilovalo 
své vize a naplňovalo strategické cíle v jednotlivých oblastech 
prostřednictvím účasti v mezinárodních projektech a spoluprací 
s významnými vědeckými týmy a externími partnery. Zároveň 
s tím se zaměřilo na dílčí projekty cílené na rozvoj instituce ze-
vnitř, k čemuž sloužily jak projekty realizované v rámci Institucio-
nálního plánu (IP), tak i Centralizovaného rozvojového programu 
(CRP) pro rozvoj celé univerzity i další realizované z Fondu celo-
školských aktivit (FCA).

Své poslání naplňovalo především posilováním mezinárodní 
spolupráce, rozšiřováním partnerství s průmyslem a veřejnou 
správou ČR v souladu s vládními strategiemi, jakými je například 
Inovační strategie 2020–2030, která klade velký důraz na pro-
vázání a přenos poznatků z vědeckého prostředí do aplikace 
ve výrobě. Díky aktivní účasti na přípravě nových strategických 
dokumentů státu pro budoucí finanční období má ČVUT možnost 
řídit i své interní procesy tak, aby stále zlepšovalo své postavení 
a vnímání ve společnosti a zároveň zvyšovalo kvalitu vzdělání 
svých studentů.

Široké spektrum oborů a heterogennost ČVUT umožnily 
i v roce 2019 fakultám a vysokoškolským ústavům využít velkou 
škálu příležitostí pro přibližování se naplňování poslání ČVUT 
a strategických cílů, vycházejících z níže uvedené vize. 

Poslání:
„Chceme být i nadále výzkumnou univerzitou, která bude 
vzdělávat další generace technicky i všeobecně vybavených 
absolventů a vědců pro stále rychleji se měnící nároky a po-
třeby budoucích desetiletí.“

Vize:
„České vysoké učení technické v Praze bude posilovat svo-
je místo v čele technických univerzit České republiky a své 
postavení mezinárodně uznávané výzkumné univerzity roz-
víjející talent a schopnosti studentů, akademických a ostat-
ních pracovníků. Svoje úsilí bude směřovat k naplnění funkce 
respektované autority ve vzdělávávací, vědecké, výzkumné, 
umělecké a inženýrské tvůrčí činnosti a využije k tomu zku-
šenosti minulých generací inženýrů a architektů a schopností 
současných a budoucích akademických pracovníků a stu-
dentů.“

VNITŘNÍ PŘEDPISY ČVUT V ROCE 2019

V roce 2019 došlo k několika změnám ve vnitřních předpisech 
ČVUT, které měly především charakter změny finančních částek 
upravených v jednotlivých předpisech či byly reakcí na potřebu 
zlepšení fungování vnitřní struktury ČVUT. Veškeré změny pro-
běhly s účinností tak, aby měly dopad na zahájení školního roku 
2019/2020.

S účinností od 31. 1. 2019 byl změněn Statut ČVUT, což bylo 
spojeno se změnou přílohy č. 5 ke Statutu ČVUT, týkalo se poplat-
ků spojených se studiem. 

Další změna s účinností od 1. 8. 2019 byla provedena ve Sti-
pendijním řádu ČVUT. Ta se zaměřila na opatření a možnost 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TEChNICKÉ V PRAZE
Adresa sídla:
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 – Dejvice
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přiznání prospěchového stipendia i za studium v předchozím 
bakalářském studijním programu studentovi, který navazuje 
na bakalářský studijní program. Tato možnost je dána, pokud 
předchozí bakalářské studium bylo na jiné vysoké škole. Další 
velká část této změny je věnována doktorským stipendiím. Jejím 
cílem bylo zapojení vyšší motivační složky tohoto nástroje. 

Konec letního semestru byl také rekapitulací postavení jed-
notlivých rolí v Akademickém senátu ČVUT. Změna jednacího 
řádu Akademického senátu ČVUT byla schválena s účinností od 
5. 8. 2019 a zabývala se vložením nového článku 3b s nadpisem 
a obsahem Tajemník AS ČVUT. Tento článek upravuje postavení, 
úkoly a pravomoci tajemníka Akademického senátu ČVUT.

Mzdový předpis ČVUT je živým dokumentem, který musí 
reagovat nejen na legislativní změny, jako jsou úpravy tarifů či 
stanovení pro započtení praxe, ale také na potřeby pro vytváření 
projektových týmů a expertních skupin, které se podílejí na stra-
tegickém řízení. Proto změna mzdového předpisu kromě jiného 
obsahovala nový článek věnující se možnosti projektového pří-
platku, který je nenárokovou složkou mzdy hrazenou z finančních 
prostředků k tomu určených.

S účinností od 19. 6. 2019 byl schválen Ubytovací řád ČVUT, 
který plně nahradil předchozí předpis registrovaný Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. 9. 2017.

Od 1. 10. 2019 došlo k dílčím organizačním změnám v pů-
sobení jednotlivých prorektorů, které respektovaly požadavky 
vyplývající ze strategického řízení a rozdělení kompetencí.

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE § 18 ZÁKONA  
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

V průběhu roku 2019 bylo na ČVUT doručeno celkem 16 žádos-
tí o poskytnutí informace. Tento počet se oproti předchozímu 
roku zdvojnásobil. O odmítnutí žádosti bylo rozhodnuto celkem 
ve čtyřech případech. Proti tomuto rozhodnutí byla podána dvě 
odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V průběhu roku 
byla podána jedna stížnost podle § 16a cit. zákona.

Nedošlo k vydání žádného soudního rozsudku ve věci pře-
zkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informa-
ce, rovněž nebyly poskytnuty žádné výhradní licence. Náklady 
vynaložené v roce 2019 na soudní spory týkající se zveřejňování 
informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím byly 
nulové.
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„ČVUT v Praze je významná výzkumná technická 
univerzita, což však ani v nejmenším neznamená, že 
bychom „zapomínali“ na studenty. Studenti jsou přímo 
zapojováni do výzkumných projektů. V rámci prostředků 
získaných z evropských projektů bylo nemálo investováno 
do modernizace laboratorní výuky; většina realizovaných 
výstupů vznikla v roce 2019. Akreditovány byly nové 
studijní programy, které svým zaměřením a obsahem 
reagují na nové směry vývoje, výzkumu i potřeb 
společnosti. V roce 2019 proběhlo mnoho vzdělávacích 
aktivit zaměřených hlavně na naše studenty a podporu 
jejich studia. Je radost učit mladé talentované lidi = 
studenty ČVUT.“

doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová / prorektorka pro bakalářské a magisterské studium
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2 Studijní programy,  
organizace studia  
a vzdělávací činnost

Rok 2019 přinesl v oblasti studia několik významných změn. 
Prvním výsledkem bylo zavedení dvojjazyčného diplomu, kte-
rý si absolventi poprvé odnášeli ze svých promocí na začátku 
roku 2019. Dvojjazyčný diplom se zavedl napříč všemi typy 
studií – bakalářským, navazujícím magisterským i doktorským.  
Od 1. února 2019 se zavedl i dvojjazyčný duplikát diplomu (plat-
né pro diplomy, které nejsou starší 10 let). Drobnými změnami 
prošla i doložka k diplomu.

V průběhu roku 2019 probíhala změna procesu přijímacího 
řízení. Během jednoho roku se podařilo završit všechny potřeb-
né změny. Proběhla analýza současného procesu, byly navrženy 
nové tiskové sestavy jednotlivých rozhodnutí doprovázejících 
příjímací řízení, až v konečné fázi došlo k návrhu úpravy a na-
programování procesu přijímaní uchazečů s plně elektronickým 
podáváním přihlášek ke studiu, dostupným na adrese prihlaska.
cvut.cz. Úprava je využitelná pro všechny typy studií, tzn. baka-
lářské, magisterské i doktorské. Zároveň došlo k automatizaci 
napojení generovaných dokumentů i elektronických přihlášek 
na spisovou službu. Plné využití pro přijímací řízení v akademic-
kém roce 2019/2020 se týká hlavně bakalářských a navazujících 
magisterských programů.

Významným zdrojem zpětné vazby na kvalitu výuky je stu-
dentská anketa. Ke zvyšování počtu respondentů přistupuje kaž- 
dá součást jinak. Významným podnětem byla změna funkce 
a designu studentské ankety, která byla nasazena napříč vše-
mi součástmi ČVUT. Změny přinesly zvýšení počtu respondentů 
o deset až dvacet procent podle součásti.

Další změny navržené a realizované v roce 2019 se týkaly 
celoživotního vzdělávání. Celoživotní vzdělávání je velmi široký 
pojem. Cílem bylo navrhnout jednotný systém pro co nejširší 
oblast celoživotního vzdělání. Výsledkem analýz, které začaly 
probíhat už v roce 2018, a dokončeny byly v roce 2019, byl ná-
vrh procesních změn a návrh nového portálu v kterém dochází 
k administraci všech kurzů celoživotního vzdělání, vyjma dětské 
univerzity a studia předmětů z akreditovaných programů. Nový 
portál czv.cvut.cz nabízí nejen přehlednou nabídku kurzů, ale 
i snadnou registraci zájemců včetně možnosti elektronických 

plateb přímo z portálu. Portál zároveň slouží administrativním 
pracovníkům a pedagogům jako nástroj umožňující administraci, 
generování statistik, sledování účasti, informace pro účastníky 
apod. 

Poslední z významných změn, které se v roce 2019 udá-
ly na poli studia, byla finalizace a vydání nových Zásad ediční 
činnosti. Díky přijatým zásadám došlo k významnému zkrácení 
procesu schvalování edice skript, aby bylo možné pružněji rea-
govat na poptávku studentů, stejně jako došlo ke zjednodušení 
formulářů zadávání všech typů publikací v České technice – na-
kladatelství ČVUT.  

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČVUT v Praze v roce 2019 uskutečňovalo celkem 188 studijních 
programů či oborů, z toho 50 bakalářských, 68 navazujících ma-
gisterských a 70 doktorských programů. V nich byly zastoupeny 
jak prezenční, tak kombinované formy studia, kde prezenční 
forma převládala nad kombinovanými v poměru 4:1 v bakalář-
ských a navazujících magisterských programech, zatímco v dok-
torských programech se tento poměr výrazně změnil na více než 
2:1 ve prospěch prezenčního studia. 

Oproti roku 2018 došlo vloni k poklesu počtu celkových akre-
ditovaných studijních programů – z 252 na zmíněných 188. Vý-
razný rozdíl je však nutné přičíst změně v metodice, která uvádí 
počet programů, v nichž byli zapsaní studenti. Pokud by nedošlo 
ke změně metodiky, pak by bylo možné konstatovat, že došlo 
naopak k navýšení počtu akreditovaných programů. Pro srovná-
ní je na tomto místě vhodné uvést, že počet studentů na ČVUT 
v roce 2019 byl 17 229 studentů. Z toho bylo necelých 5,5 tisíc žen  
a 3 106 cizinců, což je mírný nárůst oproti roku 2018, kdy na ČVUT 
v Praze studovalo 3 050 cizinců. V roce 2019 došlo k mírnému 
poklesu celkového počtu studentů, jichž v roce 2018 bylo 17 610. 
Je patrné, že se ČVUT daří zvyšovat počet zahraničních studentů 
a zároveň zachovávat až zvyšovat kvalitu studia. Graf ukazující 
vývoj počtu akreditovaných studijních programů, které byly na-
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vštěvovány studenty, je uveden v Tabulkové příloze v sekci 2 
 spolu s dalšími detailními informacemi o studiu v roce 2019.

Změna metodiky ve vykazování počtu studijních programů, 
a změna VŠ zákona týkající se akreditací studijní programů vedla 
ke snížení celkového počtu akreditovaných studijních programů, 
a tedy i ke snížení počtu studijních programů v cizím jazyce, kte-
rých v roce 2019 bylo jen 44, zatímco v roce 2018 jich bylo celkem 
83. Potvrzením, že změna v počtech vykazovaných programů je 
ovlivněna změnou metodiky, je fakt, že ve skutečnosti došlo 
k mírnému nárůstu počtu studentů v akreditovaných studijních 
programech v cizím jazyce.

Společně s jinou vysokou školou nebo výzkumnou organizací 
bylo v roce 2019 uskutečňováno devět studijních programů s cel-
kovým počtem 110 aktivních studií v nich. Zde se úzce provázaly 
oborové specializace Fakulty elektrotechnické s 1. lékařskou fa-
kultou Univerzity Karlovy, matematické inženýrství Fakulty ja-
derné a fyzikálně inženýrské s Akademií věd ČR a Fakulty strojní 
s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.

KURZY CELOŽIVOTNÍhO VZDĚLÁVÁNÍ

ČVUT je dlouholetým centrem vzdělanosti v technických obo-
rech, které se stále více promítají i do společenských věd a jsou 
nedílnou součástí oborů stavebních, designu a architektury, kde 
má ČVUT své výsostné postavení.

V roce 2019 bylo realizováno 370 kurzů celoživotního vzdě-
lávání, v nichž byly zapsáni účastníci.  Jejich počet je opět téměř 
o polovinu nižší z důvodu změny metodiky, a to proto, že se jed-
ná o kurzy, v nichž byli zapsáni účastníci, ale celkové množství 
nabízených kurzů odpovídá počtu v roce 2018, dokonce s mír-
ným nárůstem. Stále bylo nejvíce kurzů orientovaných na výkon 
povolání, a to v oblasti ISCED-F Technika, výroba a stavebnictví 
v rozsahu od 16 do 100 hodin. V této oblasti vzdělávání bylo 
realizováno 84 kurzů. Následovala s velkým odstupem oblast 
vzdělávání Přírodní vědy, matematika a statistika, a to 23 kurzů 
ve stejném rozsahu. Všechny další oblasti vzdělávání byly v roz-
sahu jednotek, až na kurzy zájmové, jichž v rozsahu 16 až 100 ho- 
din bylo 61 kurzů. V oblasti vzdělávání humanitní vědy se 
uskutečnilo 28 kurzů (více než 100 hodin). Za zmínku stojí také  
53 kurzů Univerzity třetího věku, které byly realizovány v oblasti 
vzdělávání Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy. 

SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍ SFÉROU

Svými studijními programy ČVUT operativně reaguje na vývoj 
společenských výzev ve všech oblastech svého působení. Jed-
notlivé fakulty a vysokoškolské ústavy nominují externí pracov-
níky z praxe do komisí posuzující bakalářské či diplomové práce 
a zapojují je do výuky. Většina kvalifikačních prací je vypisována 
dle požadavků praxe společně s externími odborníky, jak je tomu 
například na Fakultě informačních technologií, Fakultě stavební 
či Fakultě strojní. Výsledky tvůrčí činnosti v oblasti vědy a výzku-
mu a z praxe jsou velmi často zařazovány do výuky v odborných 
předmětech a implementovány do konkrétních výukových ma-
teriálů, čímž jsou pro studenty mnohem zajímavější. Studenti 

mají také příležitost se zapojovat do řešení výzkumných projektů 
formou Studentské grantové soutěže ČVUT či se přímo účastnit 
externích výzkumných a vývojových grantů realizovaných na Fa-
kultě strojní a Fakultě informačních technologií.

Ve Vědecké radě Fakulty strojní, kde se diskutují a schvalují 
návrhy studijních programů, má každý obor zajišťovaný fakultou 
svého zástupce z aplikační sféry.

Některé fakulty, jako například Fakulta dopravní, jsou od za-
ložení propojené s aplikační sférou, ale významně též se státní 
správou a samosprávami. Projektová výuka je z velké části reali-
zovaná ve spolupráci s průmyslem. Odborníci z průmyslu se pří-
mo podílejí spolu s fakultními pedagogy na této formě odborné 
výuky. Navázané kontakty jsou i efektivní zpětnou vazbou pro 
tvorbu studijních programů.

Velký důraz na propojení praxe s výukou se realizuje zapojo-
váním nejen do teoretické výuky, ale zejména do výuky ateliérové 
na Fakultě architektury. Architektonické a designérské ateliéry 
vedou erudovaní praktikující architekti a designéři. Tímto způ-
sobem se studenti seznámí s moderními metodami a přístupy 
a zvýší svoje šance na trhu práce a rozšíří možnosti uplatnění 
po ukončení studia. Zároveň jsou odborníci z praxe přítomni 
při závěrečných prezentacích a hodnoceních ateliérových pra-
cí jako externí členové zkušebních komisí pro statní závěrečné 
zkoušky a v komisích pro obhajoby závěrečných prací.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská velmi úzce spolupra-
cuje například se skupinou ČEZ, Protonovým centrem či společ-
ností CA Technologies, čímž výrazně posiluje i svou roli ve spo-
lečnosti. Skupina ČEZ je také společně s dalšími společnostmi 
(například Českomoravský beton, a. s., Metrostav, a. s., Skanska, 
a. s.) průmyslovým partnerem Kloknerova ústavu, jehož studenti 
řeší v rámci dizertačních prací aktuální problémy průmyslu.

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

ČVUT v Praze si je plně vědomo dynamiky vývoje společnosti 
směrem k vyššímu využívání technologií a v této roli se význam-
ně angažuje. V roce 2019 proběhlo mnoho vzdělávacích aktivit 
zaměřených hlavně na naše studenty a podporu jejich studia. 
Bakalářské, diplomové a dizertační práce jsou zadávány na zá-
kladě identifikovaných problémů v průmyslových odvětvích, 
a mnohdy přímo ve spolupráci/spoluvedením závěrečné práce 
průmyslovým partnerem.

Kromě výuky studentů ČVUT bylo organizováno a spoluorga-
nizováno mnoho pravidelných seminářů a vzdělávacích aktivit 
pro studenty středních i základních škol, kde se probouzí zájem 
o technické vzdělávání, které je stále více poptáváno ze strany 
zaměstnavatelů. Ke studentským aktivitám také patří organizace 
mnoha soutěží a odborná asistence při matematických, fyzikál-
ních či chemických olympiádách. 

Samozřejmostí byly akce zaměřené na odbornou i laic-
kou veřejnost, které významně ovlivňují celkové vnímání ČVUT 
ve společnosti. Jednalo se o různé cykly přednášek organizované 
fakultami dle svých specializací, tematické workshopy a odborné 
konference, ale také další události zajištěné například Archivem 
ČVUT.
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3 Studenti

STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOST

Studijní neúspěšnost je jedna z oblastí, které i v roce 2019 bylo 
nutné věnovat hodně pozornosti. Oproti roku 2018 došlo k ma-
lému zlepšení, kdy celková studijní neúspěšnost klesla z 31% 
na 30,2 %. Největší zlepšení se projevilo u Fakulty architektu-
ry, která v roce 2019 měla neúspěšnost jen 13,4 % oproti 20 % 
v roce 2018. Fakulty stavební, strojní, elektrotechnická a do-
pravní dosáhly snížení v řádu jednotek procent, zatímco Fakulta 
informačních technologií a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýr-
ská mají stále stejnou procentuální studijní neúspěšnost stejně 
jako ostatní celoškolská pracoviště. Veškerá data a informace 
o struktuře studentů v jednotlivých oborech a stupních vzdě-
lání spolu s rozdělenými stipendii jsou uvedeny v Tabulkové 
příloze, sekci 3.

Každý rok je patrné, že studenti přicházejí ze středních 
škol s různou úrovní především matematické znalosti a je 
nutné již na počátku vyrovnat obrovský rozdíl a připravit je 
na náročné studium, založené primárně na matematických 
vědách. Již z minulých let se jednotlivým součástem osvědčily 
různé formy přípravných kurzů, jako například pravidelný let-
ní kurz Introduction to Computer Science pořádaný Fakultou 
informačních technologií, jenž umožňuje uchazečům získat 
další potřebné znalosti pro úspěšné studium. Fakulta jaderná 
a fyzikálně inženýrská pořádá matematické kurzy jako formu 
přípravy na vysokoškolskou výuku, ale např. i kurz Matema-
tické minimum jako doplnění základního kurzu matemati-
ky na FJFI nebo FIT. Specifickou nabídkou disponuje Fakulta 
biomedicínského inženýrství, která pro své budoucí studenty 
připravuje letní týdenní kurz, v rámci kterého byl prezentován 
úvod do biologie, fyziky, matematiky a chemie. V roce 2019 
byl také připraven vzdělávací kurz pro studenty Fyzioterapie, 
zaměřený zejména na prezentaci výuky anatomie a zlepšení 
jejich fyzické zdatnosti.

V roce 2019 byla samozřejmostí i organizace přípravných 
kurzů pro přijímací zkoušky do bakalářských a navazujících ma-
gisterských studijních programů.

Po překonání prvotních problémů na začátku studia do-
chází u studentů vyšších ročníků k potřebě doplnit pro přípravu 
na zkoušky další doučování, které provádí tzv. tutoři, kteří jsou 
na FJFI pod patronátem proděkana pro pedagogiku. 

Dvourychlostní přístup pro snížení studijní neúspěšnosti 
má Fakulta strojní. Bakalářské studium má rozložené do čtyř 
let a založené na zkouškách na dvou úrovních alfa/beta. Kdo 
vykoná zkoušky na vyšší alfa úrovni, získá bakalářský stupeň 
po třech letech a přijímací zkouška do navazujícího magister-
ského studia je mu prominuta. Ten, kdo vykoná zkoušky na niž-
ší, beta úrovni, získá bakalářský titul orientovaný do praxe až 
po čtyřech letech a do navazujícího magisterského studia je 
přijat až po absolvování přijímací zkoušky zaměřené na roz-
díl ve znalostech mezi alfa a beta úrovní. Výsledkem je snížení 
neúspěšnosti po prvním ročníku bakalářského studia o 15 %.  
Druhou metodou je užití umělé inteligence.  Metodami stro-
jového učení vytváří Fakulta strojní „na míru“ modely chování 
úspěšného a neúspěšného studenta. Cílem je predikce rizika 
neúspěchu ve studiu a včasné informování ohroženého studen-
ta s nabídkou rad a pomoci (bez snížení úrovně) v době, kdy je 
to ještě možné. Výsledkem je snížení neúspěšnosti po prvním 
semestru o 49 %, což řeší přechod ze střední na vysokou školu. 
Celkovou neúspěšnost tato metoda sníží o 5 %. Kdyby popsa-
né postupy nebyly aplikovány nebo byla přijata jen polovina 
studentů po testech nad rámec maturity z matematiky, tak by 
ročně ukončilo studium přibližně o 100 inženýrů méně. Do bu-
doucna tato fakulta připravuje ještě třetí metodu spočívající 
v osobním tutorství studentů, tedy vlastně v jakémsi osobním 
učiteli, nejlépe představovaném starším studentem. 

Velmi zajímavé byly v roce 2019 i výsledky Fakulty architek-
tury, která dlouhodobě vykazuje velice nízké procento studijní 
neúspěšnosti jak v bakalářských, tak navazujících magisterských 
programech. I přes nízké procento neúspěšnosti tato fakulta or-
ganizuje kondiční výtvarné kurzy pro studenty, kteří se připravují 
na opravnou klauzuru nebo neuspěli při prvním zápisu předmě-
tu, a pořádá vyrovnávací kurzy z matematiky. Vedení fakulty sle-
duje a analyzuje i míru řádného ukončování studia.
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PRAVOMOCNÁ ROZhODNUTÍ  
O VYSLOVENÍ NEPLATNOSTI

V průběhu roku 2019 nebylo na ČVUT v Praze vydáno žádné pra-
vomocné rozhodnutí o vyslovení neplatnosti vykonání státní 
zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby dizertační práce, resp. 
jmenování docentem dle § 47c, § 47f a § 47g, resp. dle § 74a, 
§ 74d a § 74e zákona č. 111/1998 Sb.

OMEZENÍ PRODLUŽOVÁNÍ STUDIA

Studijní neúspěšnost a opatření přijatá pro omezení prodlužo-
vání studia jsou vzájemně provázaná a je patrné, že jednotlivé 
fakulty se dle svých možností zaměřují primárně na zvládnutí 
základů, které následně umožní snadnější dosažení úspěchu při 
studiu. Jak již bylo uvedeno, velmi se osvědčuje využití různých 
forem „tutorů“ či individuální přístup ke studentům. Stále roste 
nabídka různých vyrovnávacích kurzů, které nabízejí studentům 
možnost doplnit si chybějící znalosti pro absolvování povinných 
předmětů, jak je tomu například na Fakultě architektury. Zde jsou 
některé předměty vypisovány v letním i zimním semestru, aby 
si mohl student zapsat neúspěšně absolvovaný předmět hned 
v následujícím semestru.  

Fakulta biomedicínského inženýrství provedla vlastní analý-
zu jednotlivých předmětů. V rámci studijních oborů/programů 
aplikovala některá opatření, například u stěžejních předmětů 
byly sníženy maximální kapacity přítomných na cvičení, aby se 
cvičící mohli individuálně věnovat studentům. V rámci přednášek 
a cvičení byly uváděny typické zkouškové příklady, u některých 
předmětů jsou tyto příklady včetně zadání z minulých let do-
stupné přímo na webové stránce předmětu. Některá témata byla 
doplněna přednáškami odborníků z praxe.

Důležitým opatřením pro omezení prodlužování studia je 
také přístup ke studijním materiálům, takže stále dochází k do-
plňování knihovního fondu a na webových stránkách předmětů 
jsou k dispozici aktualizované prezentace a studijní materiály. 
Nedílnou součástí přístupu ke studijní podpoře je platforma 
MOODLE ČVUT.

Na pomoc studentům, zpracovávajícím závěrečné práce, byly 
pořádány mnohé semináře a další akce, proběhl například tzv. 
„citační čtvrtek“ určený především studentům posledních roč-
níků (konzultace k citování, citačním manažerům a autorskému 
právu). 

STIPENDIA

Stipendium je motivační prvek, kterým jsou na ČVUT podporová-
ni zvláště nadaní nebo jinak vynikající studenti a studentky. Pod-
pora je směřována na účast v zahraničních studijních pobytech 
a na fakultních akcích i jako odměna za výbornou bakalářskou 
či diplomovou práci. Takto  jsou odměněny i  nejlepší ateliéro-
vé projekty. Samozřejmostí je využití stipendijního programu 
i ve složité sociální situaci, aby mohlo být studium úspěšně do-
končeno. Každá fakulta přistupuje k využití stipendijních pro-
gramů různě, ale vždy v souladu se Stipendijním řádem ČVUT. 

Mnoho fakult přistoupilo kromě tradičních výše uvedených od-
měn také k podpoře úspěšných středoškolských studentů nebo 
nejlepších studentů 1. ročníků za výbornou prezentaci oboru či 
fakulty, což celkově přispívá k dobrému jménu ČVUT.

SLUŽBY STUDENTŮM NA ČVUT

ČVUT si je vědomo nutnosti pomoci při řešení různých životních 
situací, do nichž se studenti v průběhu studia dostanou. K tomu 
slouží Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS) 
a Kariérní centrum ČVUT. Tato centra jsou využívána všemi fakul-
tami a je snahou neustále zvyšovat odbornou kvalifikaci zaměst-
nanců těchto center, aby poskytované služby byly co nejkvalit-
nější a v souladu s potřebami studentů.

Centrum informačních  
a poradenských služeb ČVUT (CIPS) 
Veškerou svou činností podporuje centrum studenty ČVUT, aby 
byli úspěšní ve studiu i ve svém profesním a osobním životě.  
Zaměřuje se na studenty 1. ročníků již při zápise, kdy je všem, 
kteří mají nějaký problém při vstupu na univerzitní půdu, po-
skytnuta individuální péče. Všichni získají informaci o tom, že 
v centru naleznou podporu a pomoc při řešení problémů, které 
se vyskytují nejen při studijní a sociální adaptaci na nové pro-
středí, ale i v průběhu dalšího studia.

Všem studentům ČVUT poskytuje individuální studijní, psy-
chologické, sociálně-právní a duchovní poradenství se zvláštním 
důrazem na řešení studijně rizikových situací.

V průběhu celého akademického roku také organizuje akce 
se záměrem poskytnout studentům možnost získat potřebné 
kompetence pro studijní, profesní a osobní život. Během semest-
ru jsou pro studenty pořádány semináře, přednášky a dílny za-
měřené na podporu studijních dovedností, podporu kreativity 
a osobnostní rozvoj.

V rámci institucionálního projektu jsou studentům nabízeny 
další formy poradenství: koučování, řečové poradenství, finanční 
poradenství, podpora studentek na ČVUT, práce ve skupině a se-
mináře pro doktorandy. 

Veškerá činnost centra směřuje k tomu, aby bylo pro stu-
denty ČVUT 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 spo-
lupracuje se Střediskem pro podporu studentů se specifickými 
potřebami – ELSA a se studijními odděleními jednotlivých fakult 
a vysokoškolských ústavů. 

Kariérní centrum ČVUT
Díky svému jedinečnému postavení a vnímání společností, a tedy 
i budoucími zaměstnavateli, je ČVUT v Praze pro své absolventy 
určitou pojistkou pro budoucí uplatnění. Všechny fakulty či vyso-
koškolské ústavy dle svých možností spolupracují se soukromým 
sektorem, a proto studenti mají možnost se hned po ukončení 
studia zapojit do pracovního procesu. Zároveň ale ČVUT díky své-
mu Kariérnímu centru poskytuje služby pro osobní rozvoj stu-
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dentů a jejich přípravu na budoucí profesní úspěšnost. V tomto 
ohledu působí personální poradna, kde je možné se připravit 
na pracovní pohovor, a to s využitím videointerview jako jednoho 
z moderních způsobů pohovoru s psychologickou diagnostikou. 
Samozřejmostí poskytovaných služeb je i poradenství, jak si při-
pravit kvalitní životopis spolu s motivačním dopisem. Důležitou 
službou je kariérní poradna, která doporučí směřování a rozbor 
slabých a silných stránek spolu s doporučeným stylem práce 
a její efektivity 

Obecně lze říci, že centrum pomáhá studentům, aby poznali 
sami sebe a dokázali uplatnit své silné stránky v tom, co dělají. 
Seznamuje studenty s fungováním pracovního trhu a pomáhá 
zvyšovat jejich atraktivitu pro zaměstnavatele, ať už vylepšením 
sebeprezentace nebo získáním praxe. Doplňuje oborové znalosti 
dnes velmi nutnými soft skills, tedy komunikačními dovednostmi 
a dalšími schopnostmi, které jsou v životě potřeba. Dále pomáhá 
nalézt řešení při potýkání se s kariérními, studijními či osobními 
problémy, předává správné kontakty a motivuje studenty, aby 
situaci řešili.

Služby Kariérního centra mohou využívat nejen studenti 
ČVUT, ale i absolventi do tří let po ukončení studia a nově i za-
městnanci ČVUT. V centru se využívají různé metody koučinku, 
mentoringu či osobní testování. V neposlední řadě se centrum 
účastní veletrhů a studentských akcí, spravuje facebook a web, 
na kterém inzeruje pracovní pozice a informuje o svých službách. 
Pro jeho úspěšné fungování je nutná spolupráce s firmami a udr-
žování povědomí o vývoji a potřebách pracovního trhu.  

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Studentům s pohybovým, zrakovým a sluchovým postižením, 
studentům se specifickými poruchami učení včetně ADHD 
(poruchy pozornosti s hyperaktivitou), studentům s poruchou  
autistického spektra a studentům s jinými obtížemi (chronic-
kým onemocněním, psychickou poruchou nebo onemocněním, 
narušenou řečovou a jinou komunikační schopností aj.) posky-
tuje služby Středisko pro podporu studentů se specifickými po-
třebami ELSA jako oddělení odboru pro studium a studentské 
záležitosti Rektorátu ČVUT. 

Servis střediska, který svou povahou překračuje rámec od-
borného poradenství, byl poskytován v souladu s platným doku-
mentem MŠMT, který vymezuje obecné podmínky zajišťování stu-
dia posluchačů 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.

Modifikace studijních podmínek byly realizovány v těsné 
spolupráci s fakultami a ústavy ČVUT především prostřednictvím 
přímé práce vyučujících, kontaktních osob a referentek studijních 
oddělení.

V roce 2019 evidovalo ČVUT 89 studentů, kteří využívali stu-
dijní podporu v oblasti digitalizačního a knihovnického servisu 
pro zajištění studijní literatury v přístupné elektronické podobě. 
Dále byl využit vizualizační a zapisovatelský servis na zajištění 
tlumočení do znakového jazyka, simultánní přepis. Velmi důleži-
tou roli hraje také asistence osobní a studijní spolu s technickým 

servisem, jako jsou zápůjčky asistivních technologií. Nedílnou 
součástí nabízených služeb je funkční diagnostika, diagnostika 
specifických poruch učení a na to navazující režimová modifikace 
průběhu výuky a zkoušek spolu s individuální výukou a časovou 
kompenzací.

Prostřednictvím Střediska pro podporu studentů se specific-
kými potřebami byla realizována spolupráce již během přijíma-
cích zkoušek. Při vyplňování elektronické přihlášky ke studiu měli 
možnost uchazeči o studium se specifickými potřebami požádat 
o úpravu průběhu přijímacích zkoušek a studijních podmínek 
z důvodu svého postižení. 

Vyučující na fakultách a vysokoškolských ústavech jsou pra-
videlně informováni o studentech se specifickými potřebami, 
kteří jsou registrováni ve středisku ELSA, a jsou vybaveni pokyny 
od odborníků ze střediska, jak s takovými studenty komunikovat 
a pracovat. 

Důležitou součástí podpory studentů se specifickými potře-
bami bylo vybudování ateliéru asistivních technologií ATELION. 
V rámci aktivit střediska ELSA tak mohou probíhat i metodická 
školení ve využití asistivních technologií a pomůcek jak pro stu-
denty se specifickými potřebami, tak pro vyučující a další pra-
covníky ČVUT. 

V roce 2019 probíhaly ve středisku i inovace v produkci hma-
tových plánů a map pro osoby se zrakovým postižením, a to včet-
ně speciální produkce map ve spolupráci s Mapy.cz.

MIMOŘÁDNĚ NADANÍ

Excelence je jeden z cílů, které posunují celou univerzitu ve vní-
mání společnosti na vysokou úroveň. ČVUT v Praze si je na všech 
fakultách a ústavech, kde studují mladí lidé, vědomo nutnosti 
podporovat mimořádně nadané studenty, kteří v budoucnu mo-
hou být součástí excelentních vědeckých týmů nejen v ČR, ale 
i v mezinárodním měřítku. 

Samotná podpora a vyhledávání nadaných studentů začíná 
už na středních školách, kde pedagogičtí pracovníci například 
z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské pomáhají organizovat 
matematické, chemické a fyzikální olympiády. Také mnoho fa-
kult, například Fakulta Biomedicínského inženýrství nebo Fa-
kulta informačních technologií, postupně podepisuje smlouvy 
o spolupráci se středními školami, v nichž působí pedagogové 
fakult a tím mají možnost navázat kontakt s nadanými studenty. 
Fakulta elektrotechnická tuto spolupráci upravila na označení 
„Fakultní škola“ a studenti mají možnost své maturitní práce 
ověřovat v laboratořích FEL.   

Druhým krokem, kdy je možné se začít věnovat nadaným stu-
dentům, jsou hned první ročníky, kde jsou nabízena motivační 
stipendia pro nejlepší studenty, jako například na Fakultě strojní. 
Na Fakultě stavební jsou vybraní studenti zařazeni do „výběrové 
studijní paralelky“, kde je možnost rozšířené nabídky výběrových 
předmětů.

Nejvyšší možností podpory a také obrovskou motivací pro 
studenty vyšších ročníků s určitou znalostí jsou zahraniční stáže. 
Je možné zde jmenovat účast v projektech vědeckých pracovišť 
v Evropě a ve světě včetně laboratoří v CERNu pro studenty Fa-
kulty jaderné a fyzikálně inženýrské nebo každoroční půlroční 
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stáž pro studenta Fakulty architektury v některém z prestižních 
evropských architektonických ateliérů. Také Masarykův ústav 
vyšších studií nezůstává pozadu a nabízí vybraným nadaným 
studentům spolupráci v rámci International Office, kde společně 
s mezinárodními experty řeší náročné úkoly internacionalizace.

PODPORA V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 

ČVUT v Praze navštěvuje přes 17 tisíc studentů, kteří v průběhu 
studia procházejí mnoha životními situacemi, s nimiž je jim nut-
né pomoci. Fakulty přistupují individuálně k řešení jednotlivých 
situací každého studenta. Zároveň je možné využít služeb center 
CIPS a ELSA, nabízených studentům všech součástí ČVUT. 

Již bylo uvedeno, že stipendijní programy se využívají ne-
jen pro podporu a ocenění nadaných studentů, ale také právě 
pro překonání určitého socioekonomického znevýhodnění. Sti-
pendium je přiznáno fakultou na základě žádosti a doložených 
dokumentů prokazujících toto znevýhodnění. Následně je dě-
kanem fakulty uděleno individuální sociální stipendium. Fakulty 
většinou na svých studijních odděleních mají osoby v roli koor-
dinátora či konzultanta, který je v úzké spolupráci se střediskem 
ELSA a snaží se najít nejlepší řešení pomoci pro daného studenta. 
Kromě finanční pomoci je to například i úprava studijního plánu 
či jiná zvýhodnění.

STUDENT RODIČEM

Role rodiče je velmi zodpovědná vůči celé společnosti. Role 
studujícího rodiče se násobí a je i na univerzitě, jaké podmínky 
připraví těm, kteří se do této role dostali v průběhu studia nebo 
na školu nastoupili už jako rodiče.  

Na sklonku roku 2018 byla schválena úprava Studijního 
a zkušebního řádu, která byla ve výuce plně aplikována od roku 
2019. V rámci této změny došlo zejména k prodloužení maxi-
mální délky studia a k prodloužení lhůty pro plnění studijních 
povinností pro studenty-rodiče.

ČVUT v Praze je zřizovatelem Univerzitní základní i mateřské 
školy Lvíčata, které umožňují studentům a zaměstnancům ČVUT 
umístění jejich dětí. Ty se v těchto zařízeních vzdělávají se zamě-
řením na podporu technického a přírodovědného nadání. Jsou 
součástí univerzity, jsou zapojeni do jejího života. 

Již v minulých letech byla přijata opatření, která vycházejí 
vstříc rodičům na ČVUT. Tato opatření doplňují jednotlivé fakulty 
individuálním přístupem a poradenstvím či úpravou studijního 
plánu i možností rozhodnutí o přerušení studia, prodloužením 
lhůt či odpočtem uznané doby rodičovství od celkového studia. 
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SPOLUPRÁCE S ABSOLVENTY 

Spolek absolventů a přátel ČVUT (www.absolventicvut.cz) fun-
guje již od roku 2014. V průběhu roku 2019 bylo tak jako každý 
rok organizováno několik společenských a vzdělávacích akcí. 
Jednalo se o přednášky s významnými osobnostmi a dalšími 
zajímavými hosty, exkurze (výzkumné pracoviště FJFI, laboratoř 
Fakulty strojní v Roztokách u Prahy, laserové centrum v Dolních 
Břežanech) a sportovní a společenské aktivity, jako je pravidelný 
závod Dračích lodí, který ČVUT pořádá spolu se závodem Vltava 
Run. Členové spolku byli také pravidelně zváni na akce univerzity 
(ples, koncerty či fakultní akce). Se členy spolku komunikujeme 
prostřednictvím pravidelných e-mailů a webových stránek, je-
jichž novou podobu jsme v roce 2019 spustili. Také jsme pro lepší 
informovanost absolventů založili facebookovou stránku či sku-
pinu na LinkedIn, kde probíhá komunikace mezi ČVUT a našimi 
absolventy. 

Na jednotlivých fakultách se konají různé společenské 
a odborné akce pro udržování vztahů s absolventy. Například 
Fakulta informačních technologií a Fakulta biomedicínského 
inženýrství pravidelně v únoru a listopadu organizují setkání 
absolventů, kteří velmi oceňují možnost se spolu neformálně 
potkat a sdělit si své pracovní zkušenosti. Fakulta strojní vlastní 
systém absolventů spojený s nepravidelným zasíláním elektro-
nického časopisu o novinkách na fakultě. Oproti tomu Fakulta 
stavební v rámci dne otevřených dveří pro zájemce o studium 
pořádá komentované prohlídky pro své absolventy. Další roz-
pracovaný expertní nástroj vnitřního sdílení informací o vědě 
a výzkumu je na Fakultě dopravní, do něhož budou po vyřešení 
otázek spojených s GDPR a kybernetickou bezpečností integro-
váni i absolventi této fakulty. Podobných nástrojů pro komu-
nikaci využívají všechny fakulty, které se snaží udržet kontakt 
se svými absolventy nejen z důvodu zpětného vyhodnocení 
úspěšnosti studia, ale i možnosti jejich zapojení do dění fakul-
ty či prostřednictvím monitoringu tisku informovat o úspěších 
svých absolventů a tím posilovat dobré jméno ČVUT. Velmi sys-
tematické úsilí Fakulty architektury se v této oblasti stává sku-

tečností. V médiích bývá stále častěji automaticky zveřejněna 
informace, že jde o absolventa FA ČVUT.

Velmi specifické obory, a tedy i uplatnění, je pro absolventy Fa-
kulty biomedicínského inženýrství či Kloknerova ústavu. Ti se kromě 
společenských akcí hojně účastní v roli experta z praxe odborných 
konferencí pořádaných fakultou nebo ústavem. Zde je možné uvést 
konferenci WTA pořádanou Kloknerovým ústavem nebo březnový 
mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie, kde se 
účastnili zástupci Fakulty biomedicínského inženýrství. 

Přehled počtu absolventů je v Tabulkové příloze, sekci 4.

ZAMĚSTNATELNOST ABSOLVENTŮ 

Zaměstnatelnost studenů ČVUT je velmi důležitá jak pro zpětnou 
vazbu univerzity o kvalitě studia a jeho provázanost s praxí, tak 
pro uchazeče, kteří svůj zájem o studium posuzují i s vyhodno-
cením následné uplatnitelnosti na trhu. K tomu slouží i národní 
šetření ABSOLVENT 2019, do něhož se ČVUT v Praze pravidelně 
zapojuje, a mezinárodní průzkum EUROGRADUATE, který orga-
nizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a zabývalo 
se názory a zkušenostmi absolventů vysokých škol, a to zejména 
s přechodem na trh práce a s tím souvisejícím hodnocením zís-
kaného vzdělání.  

Zaměstnatelnost je primárně podporována Kariérním cent-
rem ČVUT a jím na stránkách www.kariernicentrum.cz spravova-
nou databází inzerovaných pracovních pozic. Ty jsou pravidelně 
aktualizovány spolu s brigádami a stážemi vhodnými pro stu-
denty a čerstvé absolventy ČVUT. Tradiční program Mentoring je 
dalším způsobem podpory zaměstnatelnosti studentů. V rámci 
tohoto programu studenti získávají zkušenosti z praxe ve svém 
oboru a navazují další spolupráci. V programu Mentoring úzce 
spolupracujeme s absolventy ČVUT, kteří působí jako mentoři 
pro vybrané studenty. 

Dalším způsobem podpory zaměstnatelnosti studentů jsou tra-
dičně i personální poradny, v nichž studenti mohou získat informace 
o pracovním trhu od personalistů z firem technického zaměření.  
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Obecně lze říci, že zaměstnanost absolventů je dlouhodo-
bě vysoká, potvrzována v průzkumech jednotlivých fakult u za-
městnavatelů, kteří jsou spokojeni především s jejich dobrými 
technickými znalostmi. Fakulta informačních technologií se pra-
videlně umisťuje na špičce žebříčku, který porovnává úspěšnost 
absolventů v přechodu do praxe. Většinou se tyto informace ově-
řují na setkání absolventů, kteří zpravidla pracují v oboru, který 
vystudovali.

Na ČVUT v Praze běží celoškolský projekt „Monitoring potřeb 
trhu práce, spolupráce s praxí, posilování vazeb mezi ČVUT a ab-
solventy,“ do něhož je zapojeno mnoho univerzitních součástí. 
Například na Fakultě stavební vzniká dotazníková forma pro 
sledování absolventů na trhu práce. Uplatnitelnost absolventů 
je středem zájmu i mimo tento projet například na Fakultě bio-
medicínského inženýrství s využitím dotazníku pro absolventy. 
Cílem dotazníkového šetření je získat zpětnou vazbu od absol-
ventů zejména v těchto oblastech: hodnocení vysokoškolského 
studia (vztah studia k praxi a pracovnímu uplatnění, hodnocení 
kvality vzdělání), změny ve studijním plánu z hlediska přípravy 
na praxi, míra spokojenosti se studiem apod.

Na všech součástech ČVUT zaznívá, že slabou stránkou je sys-
tematické získávání zpětné vazby od zaměstnavatelů, na čemž je 
nutné ještě velmi intenzivně v rámci rozvoje zapracovat. 

SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI

ČVUT v Praze je svým zaměřením úzce provázáno na vysoce od-
borné oblasti, v nichž experti z praxe mají často úzkou spoluprá-
ci s jednotlivými fakultami. Většina absolventů je zaměstnána 
v oboru, který vystudovali, a jejich uplatnění je velmi dobré. Vzá-
jemné poznání přichází již během studia, kdy studenti i budoucí 
zaměstnavatelé mají možnost setkávání na odborných seminá-
řích či při zapojení do konkrétních projektů, na jejichž řešení se 
podílí jak akademická sféra, tak soukromý sektor. 

Druhý přímý kontakt s nabídkami práce a konkrétními za-
městnavateli probíhá prostřednictvím Kariérního centra ČVUT 
(www.kariernicentrum.cz). To  inzeruje nabídky pracovních pozic 
firem pro studenty a čerstvé absolventy.  

Zároveň již byl zmíněn velmi ceněný program Mentoring, 
v němž odborníci a manažeři z firem nabízejí spolupráci vybra-
ným studentům ČVUT (mentoring.cvut.cz). Studenti tak mají 

možnost poznat firmu a práci daného mentora a navázat kon-
takty již během studia.  

Kromě toho centrum zprostředkovává studentům témata 
diplomových, bakalářských a doktorských prací zadávaná firma-
mi, pokud se to neděje přímo na fakultách. Studenti díky tomu 
mohou pracovat na reálných projektech a jejich konzultanty jsou 
odborníci z firem. 

Na akademickou půdu zveme personalisty z technologických 
firem, aby během pravidelných personálních poraden konzulto-
vali se studenty možnosti uplatnění. Zároveň jsme realizovali 
„personální koutky“ v rámci veletrhu iKariéra (9. a 10. 4. 2019), 
kde se studenti setkávali s personalisty z firem, které zde měly 
své expozice.

Je nutné zde vyzdvihnout jednotlivé přístupy fakult, které 
primárně propojují nabídky bakalářských a diplomových prací 
akademické a aplikační sféry doprovázené mnohdy pracovní 
nabídkou pro studenta/absolventa. Dále pořádají náborové ve-
letrhy, např. „Ulov mě na Jaderce“ na Fakultě jaderné a fyzikálně 
inženýrské.  Z této fakulty se díky úzké spolupráci s ČEZ začleňují 
studenti a následně absolventi na specifické a klíčové pozice 
(např. operátoři jaderných elektráren). Také Kariérní dny orga-
nizované na Fakultě dopravní pomáhají v zapojení absolventů 
do praxe. Dále například Fakulta stavební je partnerem projek-
tu Koordinuj. cz, který organizuje tzv. Arény, což jsou odborná 
setkání vybraných firem a zájemců z řad studentů. V roce 2019 
na fakultě proběhla Aréna – Stavba. Velmi úspěšnou aktivitou 
v oblasti spolupráce se zaměstnavateli jsou tzv. Technické čtvrt-
ky. V roce 2019 se konaly pravidelně každý týden a přinášely ak-
tuální témata z oblasti stavebnictví. 

Partnerské programy a různé formy smluvní spolupráce se 
začínají velmi osvědčovat jako vhodná forma spolupráce s bu-
doucími zaměstnavateli našich studentů. Fakulta informač-
ních technologií zlepšila způsob spolupráce se zaměstnava-
teli a nabízí etablovaný Partnerský a Sponzorský program FIT  
(FIT Partner/ FIT Sponzor), jenž umožňuje firmám a institucím 
ovlivnit zaměření studentů a přímo se tak podílet na formování 
absolventů. Podobně tomu je na Fakultě stavební, která nabízí 
společnostem v oboru smluvní formu spolupráce ve třech kate-
goriích – Strategický partner, Hlavní partner a Partner. Sem také 
patří zmínit i podporu Nadace Preciosa při oceňování diplomo-
vých prací na Fakultě strojní. 
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PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přijímací zkoušky na ČVUT v Praze jsou každoročně organizo-
vány jednotlivými fakultami, které využívají svého pedagogic-
kého zázemí pro nastavení systému ověření znalosti uchazeče 
o studium a následného hodnocení. Do přijímacího řízení bylo 
v roce 2019 podáno celkem 10 870 přihlášek a uchazečů bylo 
9 834. Zatímco počet přihlášek byl skoro stejný jako v roce 2018, 
počet uchazečů byl v roce 2019 vyšší o více než 1 000. Celkový 
počet přijatých studentů v roce 2019 byl nakonec 4 917, což 
bylo o 37 studentů více oproti roku 2018. Tabulková příloha, 
sekce 5 nabízí bližší seznámení prostřednictvím tabulek a grafů 
s počtem zájemců o studium a vývoj tohoto počtu v čase spolu 
s dalšími informacemi o počtu absolventů a podobně.

Přijímací zkoušky do bakalářského studia většiny fakult ČVUT 
v Praze jsou zaměřené na ověření znalosti matematiky, kde ucha-
zeč prokazuje v písemném testu své schopnosti samostatně 
řešit úlohy v rozsahu středoškolské matematiky. Každá fakulta 
a Masarykův ústav vyšších studií si své testy připravuje sama 
a specificky je odborníci z fakult sestavují  dle vlastních potřeb 
pro ověření schopností budoucích studentů pro dané oblasti. 
Většinou jsou přijímací zkoušky jednokolové, výjimkou je Fakul-
ta architektury, jejíž dvoukolové přijímací řízení je složeno z ta-
lentové zkoušky v prvním kole (ověřuje předpoklady výtvarnou 
zkouškou, testem na prostorovou představivost) a další schop-
nosti jsou ověřovány testy z všeobecného přehledu a obecných 
studijních předpokladů. 

Zcela odlišná je též přijímací zkouška na Fakultu biome-
dicínského inženýrství, která pro všechny bakalářské studijní 
programy obsahuje test z biologie a fyziky, kromě programu 
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, kde je test z biologie 
a chemie.

Na některých fakultách je prováděna vlastní zkouška z ma-
tematiky, ekvivalentní maturitní zkoušce, tzv. Matematika+ pro 
přijetí studentů do výběrové studijní skupiny, kterou úspěšně 
realizuje pro nadané a motivované studenty, kterým je následně 
v průběhu studia věnována speciální pozornost.

V případě magisterského studia již dochází k různým for-
mám přijímacích zkoušek, které si stanovují jednotlivé fakulty 
s ohledem na své oborové zaměření. Převážně se opět jedná 
o test, jehož forma je velmi individuální podle fakulty. Například 
na Fakultě architektury probíhá přijímací řízení dvoukolově, kdy 
v prvním kole je vyhodnoceno portfolio a následně prováděn 
ústní pohovor.  

SPOLUPRÁCE SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI 

Den na Jaderce pro skupiny žáků s pedagogem, Staň se na den 
vědkyní, Den reaktorovým fyzikem a například dvakrát ročně Den 
lékařským fyzikem, to je jen malý výčet akcí, které pořádá Fakulta 
jaderná a fyzikálně inženýrská. Letní 14denní kurz programová-
ní Introduction to Computer Science na Fakultě informačních 
technologií pro cca 100 studentů, vedený profesory a student-
skými lektory ze Stanford University, měl za cíl vzbudit zájem 
středoškoláků o programování zábavnou formou. Příkladů spo-
lupráce se středními školami by mohlo být mnohem víc, patří 
sem bezpočet dnů otevřených dveří a akcí pro středoškoláky, 
různé odborné a vzdělávací semináře organizované fakultami či 
například Kloknerovým ústavem ČVUT, a to jak v areálu kampusu, 
tak i účastí přímo ve středních školách. 

ČVUT se snaží svou spolupráci se středními, ale i základními 
školami stále rozvíjet a zdokonalovat s ohledem na vývoj digi-
tálních technologií. O prázdninách se například na Fakultě in-
formačních technologií uskutečnila letní škola IT Czechitas. Tato 
akce nabídla dívkám ve věku 14–19 let možnost seznámit se 
se základy IT technologií a navštívit laboratoře fakulty. Třídenní 
stáže pro středoškoláky s účastí ve výuce, odbornou soutěž Hala 
roku JUNIOR, a fotografickou soutěž Tvýma Očima spolu s exkurzí 
do odborných laboratoří a na unikátní fakultní pracoviště Štola 
Josef nabídla Fakulta stavební.

Kromě rodiny hrají v rozhodování středoškolského studenta 
významnou roli i jeho pedagogové, kteří průběžně různými in-
formačními kanály získali i v roce 2019 informace o dnech ote-
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vřených dveří, o studijních programech a oborech, přípravných 
kurzech na jednotlivých fakultách, dozvěděli se důležité termíny 
pro podávání přihlášek a další informace týkající se atraktivních 
témat vědy, vývoje, výzkumu a uplatnitelnosti absolventů ČVUT 
na trhu práce. Taktéž byly i na středních a základních školách 
prezentovány připravované populárně naučné akce, do kterých 
se ČVUT zapojuje nebo je přímo organizuje, například Festival 
vědy, Noc vědců nebo prezentace ČVUT v Národním technickém 
muzeu v rámci Pražské muzejní noci.  

Nedílnou součástí spolupráce se středními školami je také 
podpora středoškolských soutěží a olympiád (chemická, mate-
matická, fyzikální), Středoškolské odborné činnosti (SOČ), Asoci-
ace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET) či  Turnaje mladých fy-
ziků. Toto je jen část aktivit pedagogů Fakulty jaderné a fyzikálně 
inženýrské. K tomu je možné přidat možnost účasti pro studenty 
středních škol na již šestém ročníku soutěže FIKS – Fiťácký in-
formatický korespondenční seminář, který jim pomohl připravit 
se ke studiu na Fakultě informačních technologií. Nejlepší řeši-
telé se mohli zúčastnit závěrečného soustředění a někteří byli 
přijati na fakultu bez přijímacích zkoušek. Spolupráce několika 
fakult vyústila v roce 2019 již ve 13. ročník konference STRETECH 
(středoškolská technika), která se koná na půdě fakult strojní 
a elektrotechnické.

V roce 2019 bylo také uzavřeno mnoho smluvních vztahů, 
které vyplynuly z dlouhodobé spolupráce například s Gymnázi-
em Arabská v Praze, které jako jedna z prvních středních škol v ČR 
nabízí obor programování/informatika (jeden ze zaměstnanců 
Fakulty informačních technologií zde jako externista vyučuje). 
Také Fakulta stavební uzavřela smlouvu o spolupráci se dvěma 
středními školami – Střední průmyslovou školou stavební v Duš-

ní v Praze a Střední průmyslovou školou stavební J. Gočára v Pra-
ze. A v druhé polovině roku 2019 byla podepsána další smlouva 
o spolupráci mezi Fakultou biomedicínského inženýrství a Gym-
náziem z Roudnice nad Labem. 

Fakulta dopravní si kromě různých kontaktních akcí a aktivit 
vypracovala statistiky počtu studentů a jejich úspěšnosti podle 
středních škol, odkud studenti přišli za posledních deset let a po-
užije je ke zvýšení důrazu jednotlivých aktivit fakulty směrem 
ke konkrétním středním školám.

Samozřejmostí je i každoroční účast ČVUT na evropských ve-
letrzích pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. 
Veletrhy se konaly v lednu v Praze a v říjnu v Brně. ČVUT se zde 
atraktivně prezentovalo na expozici, kde byly kromě informací 
o možnostech studia představovány zajímavé projekty prostřed-
nictvím interaktivních exponátů. Na základě zpětné vazby lze 
konstatovat, že středoškolští studenti vnímají naši univerzitu 
velmi pozitivně, o čemž svědčí i fakt, že ČVUT v roce 2019 získalo  
2. místo v soutěži o nejlepší expozici na veletrhu v Praze  
a 3. místo v Brně. Na těchto veletrzích se dařilo aktivně komuni-
kovat nejen s potenciálními studenty, ale i s výchovnými poradci 
a pedagogy středních škol a navazovat s nimi hlubší spolupráci. 
Taktéž se většina fakult ČVUT prezentovala na veletrhu Gaudea-
mus – Akadémia v Bratislavě.

Také v roce 2019 se konala korespondenční soutěž na pomezí 
matematiky, informatiky, fyziky a logického uvažování s názvem 
Jáma lvová. Výroční desátý ročník opět naplnil svůj cíl – přiblížit 
studium techniky formou zábavné cesty za poznáním. Nejlep-
ší řešitelé se sešli na letním prázdninovém táboře Jáma lvová 
(www.jamalvova.cz).
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Ing. Jiří Boháček / kvestor

„Základem úspěšného fungování univerzity jsou schopní 
lidé a dostatek financí. Vzhledem k situaci veřejných 
zdrojů se musíme především zaměřit na efektivní řízení, 
úspory a hledání nových cest pro rozvoj. Tým, který stojí 
za fungováním spousty dennodenních aktivit na zajištění 
provozu ČVUT, není moc vidět a není o něm nikde slyšet, 
a to je právě ta funkce, za kterou bych rád všem poděkoval.“
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6 Zaměstnanci

hR AWARD

ČVUT v roce 2019 v oblasti rozvoje lidských zdrojů dosáhlo vel-
kého milníku, kterým bylo získání ocenění HR AWARD. Univerzita 
se již v roce 2017 přihlásila k principům zakotveným v Evropské 
chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímá-
ní výzkumných pracovníků. V průběhu roku 2018 vypracovala 
interní GAP analýzu, v rámci které provedla dotazníkové šetření 
mezi zaměstnanci. Na základě výsledků analýzy ČVUT připra-
vilo akční plán (AP), pomocí kterého bude postupně zavádět 
opatření směřující k naplnění principů HRS4R (Human Resour-
ces Strategy for Researchers). Dne 10. září 2019 získalo ČVUT 
v Praze od Evropské komise prestižní ocenění „HR Excellence 
in Research Award“ a v současné době probíhá dvouletá im-
plementační fáze. Ocenění HR Award uděluje Evropská komise 
výzkumným institucím, jejichž personální strategie vycházejí 
z principů Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu 
chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Jde o doporuče-
ní Evropské komise, které zavazuje výzkumné instituce vytvářet 
pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy 
přijímání vědců.

KARIÉRNÍ ŘÁD A MOTIVAČNÍ NÁSTROJE  
PRO AKADEMICKÉ PRACOVNÍKY 

Jasně stanovené principy zakotvené v Etickém kodexu ČVUT jsou 
respektovány napříč univerzitou, a i přes různorodost jednotli-
vých součástí ČVUT se velmi silně promítají i do oblasti řízení 
lidských zdrojů. Každá fakulta či vysokoškolský ústav nese plnou 
odpovědnost v této oblasti. Přijetím výše uvedeného ocenění 
se ČVUT jako celek zavázalo naplňovat cíle vycházející z této 
ceny. Diskuse o přijetí kariérního řádu, který je již rozpracován 
a součástí probíhajících schvalovacích procesů, se již vede dlou-
hou dobu a musí zahrnovat a respektovat jednotlivé nastavené 
podmínky v rámci univerzity. Mezi hlavními body připraveného 
dokumentu je především výrazný vliv na mezinárodní zkušenosti 

pro všechny vědecké pozice a podpora publikační činnosti. Záro-
veň s tím je nutné také stanovit jasné odpovědnosti pro všechna 
pracovní místa. Nedílnou součásti debaty je nutnost podpory 
mladých výzkumníků obecně a zejména na rodičovské dovolené. 
Získáním HR Award se ČVUT zavázalo k přijetí kariérního řádu pro 
akademické pracovníky do dvou let, kdy bude naplněna veškerá 
diskuse k tomuto tématu.

ROZVOJ PEDAGOGICKÝCh DOVEDNOSTÍ  
AKADEMICKÝCh PRACOVNÍKŮ 

Pedagogické dovednosti jsou nedílnou součástí rozvoje celé 
univerzity. V současné době je podpora věnována především 
mladým a začínajícím vyučujícím, kteří si musí osvojit základní 
znalosti, pilíře a praktiky pro přenos znalostí směrem ke stu-
dentům. Klíčovým poskytovatelem kurzů a nabídky pro všechny 
součásti ČVUT je Masarykův ústav vyšších studií. Některé fakulty 
doporučují svým zaměstnancům absolvovat pedagogické a psy-
chologické studium v rozsahu minimálně jednoho semestru. 
Součástí rozvoje akademických pracovníků je také možnost 
účasti na kurzech vědeckého psaní článků a publikování orga-
nizovaných Národní technickou knihovnou (NTK). Většina fakult 
má nastavenou komunikaci mezi garantem předmětu a vyuču-
jícími, kteří mohou využít a získat zkušenosti formou konzultací 
a diskuse nad metodikou výuky. 

Obrovským přínosem je celouniverzitní hodnocení ze strany 
studentů, kteří nastaví zpětnou vazbu svým vyučujícím. Tento 
nástroj probíhá prostřednictvím anketního webového systému 
ČVUT a je oceňován i pedagogy, kteří mají možnost upravit svou 
výuku a přístup tak, aby naplňovala cíle předmětu a zároveň oče-
kávání studentů. 

Nedílnou součástí rozvoje pedagogických dovedností je také 
schopnost prezentační. Možnost představit svůj projekt a svou 
osobu mají akademičtí pracovníci ČVUT na množství konferencí 
organizovaných jak ČVUT, tak těch, na nichž se škola spolupodí-
lí. Prezentace a schopnost komunikace vůči ostatním členům  
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akademické obce, posluchačům či odborné veřejnosti se na ČVUT 
podporuje i u zkušených pedagogů a lektorů. 

Je nutné uvést, že ČVUT má největší podíl akademických, vě-
deckých a ostatních pracovníků ve věkové struktuře od 29 do 49 let. 
Více než polovina všech pracovníků nedosáhla 50 let. V roce 2019 
došlo k mírnému nárůstu celkového počtu pracovníků o cca 2 % 
oproti roku 2018, věková struktura byla zachována. Přesto v rám-
ci rozvoje zaměstnanců existuje nabídka v rámci celoživotního 
vzdělávání zaměřená i na starší akademické pracovníky.

Veškeré informace o struktuře akademických, vědeckých 
a ostatních pracovníků včetně rozdělení mezi jednotlivé vyso-
koškolské součásti a další detaily (včetně grafů) jsou uvedené 
v Tabulkové příloze v sekci 6.

PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI  
A PROBLEMATIKA SEXUÁLNÍhO A GENDEROVĚ  
PODMÍNĚNÉhO OBTĚŽOVÁNÍ

ČVUT je technická univerzita, kde podíl žen je stále nižší než 
mužů. Počet žen mezi zaměstnanci i studentkami narůstá díky 
vysoké aktivitě jednotlivých fakult a pozitivní prezentaci úspěš-

ných žen v těchto oborech. Celkový počet žen oproti roku 2018 
narostl o 56, což jsou 3 % z celkového počtu 5 513 zaměstnanců. 
Tento trend je možné sledovat již dlouhodobě a napříč všemi 
skupinami zaměstnanců. K nárůstu došlo jak u akademických, 
tak vědeckých i ostatních pracovníků. Při dlouhodobém sledová-
ní je možné stejný vývoj prokázat i u akademických a vědeckých 
pracovníků s cizím státním občanstvím. 

Principy ČVUT jsou postaveny na osobní svobodě, rovnosti 
a vzájemném respektu. Mnohokrát zmíněná různorodost oborů 
a univerzitních součástí se jednoznačně shoduje na těchto pra-
vidlech, aniž by byla v jednotlivostech upravována. ČVUT pracuje 
s problematikou sexuálního a genderově podmíněného obtěžo-
vání s cílem odhalit případné negativní náznaky. Nikdo nesmí vý-
konu práva povinností, vyplývajících z pracovněprávních vztahů, 
zneužívat k újmě jiného zaměstnance nebo k ponižování jeho 
lidské důstojnosti, ani k újmě jiných.

Hlavním metodikem nejen pro genderovou rovnost je Rek-
torát ČVUT, kde působí speciálně vyškolená osoba pro tuto pro-
blematiku. Diskriminace pohlavím či věkem by byla prošetře-
na přímo nadřízenými vedoucími zaměstnanci dané součásti 
a pokud by bylo nutné, tak případně řešena s orgány činnými 
v trestním řízení.
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prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. / prorektor pro zahraniční vztahy

„ČVUT je skvělá univerzita uprostřed Evropy a já bych 
si přál, aby byla součástí evropských projektů a úzce 
spolupracovala s excelentními mezinárodními týmy 
na společenských výzvách. Pokusím se využít svých 
schopností a možností pro posílení pozice ČVUT 
v mezinárodním, či dokonce celosvětovém kontextu.“
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7 Internacionalizace

Internacionalizace je cíl, jehož naplnění přináší mnoho pozitivních 
dopadů nejen do vzdělávání a vědy, které jsou základním posláním 
univerzity. Internacionalizace přináší mnoho pozitivního do chování 
a poznání studentů a akademiků a také do postavení ČVUT v Praze 
vůči svým partnerům jak v České republice, tak v zahraničí.

ČVUT v Praze vnímá účast svých studentů a pedagogů na za-
hraničních mobilitních programech jako velmi důležitou součást 
studia a na všech úrovních ji podporuje. Tento přístup vychází 
nejen ze strategie a dlouhodobého záměru ČVUT, ale z podstaty 
univerzity jako takové. Pro podporu, která v roce 2019 dosáhla 
celkové výše 207 620  tis. Kč, je využívána široká škála níže uve-
dených programů. Celkem bylo vysláno do zahraničí 230 studen-
tů a 1 501 akademických a vědeckých pracovníků. Je patrné, že 
ČVUT je zajímavou univerzitou pro zahraniční studenty, kterých 
v rámci mezinárodní spolupráce přijelo 763, z toho 299 v rámci 
komunitárního programu Horizon 2020. Data sbírána a vyhod-
nocována v oblasti internacionalizace a mobility na straně ČVUT 
jsou uvedena v Tabulkové příloze, sekce 7.

PROGRAMY MOBILITY

Podpora účasti studentů  
na zahraničních mobilitních programech
Podpora studentů vychází z priority dlouhodobého záměru ČVUT 
– „Finanční podpora dlouhodobých pobytů studentů v zahraničí“ 
a projevuje se několika způsoby, především prostřednictvím pro-
gramu Erasmus+, celoškolským projektem IP „Mobilita studentů“ 
a několika menšími projekty. Celkové vnímání potřeby zapoje-
ní studentů do mobilitních programů je především postaveno 
na důležitosti vytvoření si zkušenosti ze studia v zahraničí než 
nutnosti formální shody všech předmětů.

Program Erasmus+
Nejvýznamnějším programem mezinárodní spolupráce a nástro-
jem podpory mobility studentů a zaměstnanců ČVUT v Praze byl 
i v roce 2019 program Erasmus+. Tento program Evropské unie 

umožňuje institucím na základě uzavřených vzájemných do-
hod výměnu studentů všech úrovní studia za účelem studijního 
pobytu nebo pracovní stáže a zahraniční pobyty zaměstnanců 
za účelem výukového pobytu. Neakademičtí pracovníci mají 
možnost rozšíření znalostí v rámci svých oborů formou zahranič-
ních školení, stínování kolegů na zahraničních institucích, účasti 
na workshopech atd.  

V rámci programu Erasmus+ ČVUT v Praze pro akademický 
rok 2019/2020 uzavřelo s partnery na 318 zahraničních vysokých 
školách ve 30 zemích celkem 632 bilaterálních smluv s celkovou 
kapacitou umožňující výjezd 1 396 studentů a přijetí 1 395 za-
hraničních studentů. 

Pro výjezdy na studijní pobyty v akademickém roce 
2019/2020 bylo podáno 598 přihlášek. Na jejich základě a ná-
sledného výběrového řízení bylo na ně nominováno celkem  
340 studentů. 

V rámci programu absolvovalo v roce 2019 studijní pobyt 
na partnerských vysokých školách v Evropě 441 studentů ČVUT, 
nejvíce ve Španělsku (25), Německu nebo Finsku (22), Velké Britá-
nii (23) a Švédsku (19). Nejvyšší počty studentů na studijní pobyty 
vyslala v roce 2019 Fakulta stavební (50), Fakulta elektrotechnic-
ká (50) a Fakulta architektury (48). 

Na výukové pobyty vyjelo 26 akademických pracovníků, nej-
častěji na partnerské školy v Německu, Francii a Bulharsku. Ško-
lení na partnerských univerzitách absolvovalo 16 akademických 
a administrativních zaměstnanců ČVUT, a to hlavně ve Španělsku, 
Chorvatsku a Itálii.

ČVUT vyčerpalo v akademickém roce 2018/19 všechny aloko-
vané prostředky ze zdrojů EU: na mobilitu studentů 405 000 EUR, 
na mobility zaměstnanců 15 265 EUR a na organizaci mobilit 
66 800 EUR. Financování ze zdrojů státního rozpočtu, příspěvku 
na podporu mezinárodní spolupráce, dosáhlo v akademickém 
roce 2018/2019 výše 275 740 EUR. Celkový objem prostředků 
na stipendia studentů a příspěvků na mobility zaměstnanců činil 
762 805 EUR. 

V roce 2019 bylo v rámci programu Erasmus+ na ČVUT 
přijato 657 studentů přijíždějících na studijní pobyty v rámci  
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akademických roků 2018/19 a 2019/2020. Nejčastěji šlo o stu-
denty z Francie (201), Španělska (104) a Německa (72). Největší 
počet přijíždějících studentů byl registrován na Fakultě stavební 
(160), Fakultě elektrotechnické (126), Fakultě strojní (123), Fa-
kultě architektury (89) a Fakultě informačních technologií (71). 

Projekt IP „Mobilita studentů“
Tento každoročně se opakující projekt navazuje na dlouhodobě 
osvědčený model vysílání studentů na zahraniční partnerské uni-
verzity na základě uzavřených bilaterálních dohod o výměnách 
studentů, převážně s mimoevropskými institucemi. Obsahem 
projektu je výběr studentů včetně jazykových testů pro jedno 
a dvousemestrální studijní pobyty na zahraničních vysokých 
školách, přidělení stipendia, organizace jejich pobytu a závě-
rečné hodnocení získaných studijních výsledků. Projekt se týká 
studentů všech fakult včetně těch, kteří vyjíždějí na studium typu 
„double degree“.

V roce 2019 vyjelo v rámci projektu 203 studentů na cel-
kem 879,5 studentoměsíců a přijelo 371 studentů na celkem  
1472 studentoměsíců.

Pro vyjíždějící studenty jsou nejzajímavějšími zeměmi Spo-
jené státy americké (9 univerzit, 44 studentů), Taiwan (8 univerzit, 
34 studentů) a Jižní Korea (8 univerzit, 14 studentů). Z ostatních 
zemí potom Singapur (20), Japonsko (8), Austrálie (12), Nový 
Zéland (5), Mexiko (5), Hong Kong (9), Kanada (8), Kostarika (1) 
a Chile (1). Dále studenti vyjeli do Argentiny (8), Peru (3), Ruska 
(2), Číny (6), Thajska (2), Brazilie (1), Izraele (1) a Jižní Afriky (1). 

Celkem 17 studentů vyjelo na studia za účelem získání titulu 
„double degree“ na partnerské univerzity v Německu, Francii, 
Indonésii a v Rusku.

Protože vzájemné dvoustranné vztahy jsou založeny na reci-
procitách, přijíždí nejvíce studentů rovněž z USA (59), Jižní Koreje 
(55) a Taiwanu (46). Vysoké počty přijíždějících studentů (pře-
vyšující naše výjezdy) jsou z Číny (35), Mexika (40), Kanady (27), 
Ruska (22), Singapuru (20) a Indie (13). V menším počtu máme 
také studenty z Austrálie (11), Argentiny (6), Čile (6), Brazílie (5), 
Peru (5) a Nového Zélandu (5). 

Je nutné zdůraznit, že se veškeré přidělené finanční prostřed-
ky (v roce 2019 ve výši 11 000 000 Kč) vždy v plné výši používají 
pouze na stipendia vyjíždějícím studentům a nikdy nejsou čer-
pány žádné mzdové prostředky ani odměny řešitelskému týmu 
ani materiální položky nebo případné související služby. Projekt 
je formálně celoškolský, koordinován přes odbor zahraničních 
vztahů Rektorátu, nicméně benefity (stipendia) jsou přenášeny 
na studenty všech zapojených fakult.

Program AThENS
ČVUT bylo ve spolupráci s VŠCHT jako každoročně zapojeno 
do programu ATHENS. Opět byly realizovány dva běhy týden-
ního výměnného programu v březnu a listopadu na zahranič-
ních univerzitách. V březnovém vyjelo 151 studentů (118 ČVUT  
+ 33 VŠCHT), kteří se zúčastnili 38 kurzů (Itálie 8 kurzů, Španělsko 8, 
Francie 5, Belgie 4, Portugalsko 3, Nizozemí 2, Norsko 2, Německo 
2, Rumunsko 2, Turecko 1 a Řecko 1). Do listopadového bylo zapo-
jeno 132 studentů (116 ČVUT + 16 VŠCHT), jejichž týdenní výuka 
probíhala v 41 kurzech (Francie 11 kurzů, Španělsko 11, Itálie 
5, Portugalsko 3, Belgie 2, Německo 2, Nizozemí 2, Maďarsko 2, 

Polsko1, Rakousko 1 a Turecko 1). Ve srovnání s předchozími lety 
se v obou termínech výrazně navýšil počet vyjíždějících studentů.
Další podpora mobilit studentů

ČVUT rovněž podporuje krátkodobé výjezdy studentů a dok-
torandů do zahraničí, především účast na vybraných mezinárod-
ních vědeckých konferencích. Podmínkou je aktivní příspěvek 
na dané akci a další aktivity vysílaných v zájmu ČVUT, zejména 
příprava nových projektů nebo budoucí smluvní bilaterální spo-
lupráce, prezentace univerzity apod.

V roce 2019 byly v této oblasti finančně podpořeny výjezdy  
192 studentů, účastníků řady mezinárodních sportovních her 
a odborných soutěží, o celkovém finančním objemu 944 000 Kč.

ZAhRANIČNÍ ČLENOVÉ AKADEMICKÉ OBCE  
V ŽIVOTĚ ČVUT

Prohloubení internacionalizace života univerzity a zvýšení kvality 
vzdělávacího procesu je významně ovlivněno také působením 
cizinců na jednotlivých fakultách. Na základě stávajících dohod 
o spolupráci s partnerskými institucemi a podle požadavků fa-
kult jsou průběžně oslovováni zahraniční pedagogové a zváni 
na přednáškové pobyty v rámci standardní výuky na ČVUT pro 
bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy. Finanční 
podpora těchto přednáškových pobytů se uskutečňuje prostřed-
nictvím projektu IP „Mobilita pracovníků“, který je již sedm let 
standardní součástí aktivit pro další prohlubování internacio-
nalizace života na ČVUT. Projekt vychází z priority dlouhodobého 
záměru ČVUT „Navyšování počtu zahraničních pedagogů“ a jeho 
hlavní část je zaměřena na organizaci příjezdu zahraničních pe-
dagogů, jejich pobytu na ČVUT a na úhradu přiměřených poby-
tových nákladů.

Zmíněný projekt představuje zahájení trvalého působení za-
hraničních pedagogů ve výuce u vybraných oborů vzdělávacího 
procesu na ČVUT. To umocní atraktivitu výuky na ČVUT a může 
znamenat také zvýšený zájem studentů-samoplátců o studi-
um na jednotlivých fakultách, a tím získat i dodatečné finanční 
zdroje.

INTERNACIONALIZACE 
AKADEMICKÉhO ŽIVOTA ČVUT

Veškeré aktivity v oblasti internacionalizace vycházejí z priorit 
Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vý-
vojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 
2016–2020 a jeho aktualizace pro rok 2019. Plnění jednotlivých 
úkolů shrnuje následující přehled.

Nadále se rozšiřuje síť mezinárodních partnerů, s nimiž má 
ČVUT uzavřeny bilaterální smlouvy o spolupráci. V současné době 
probíhá kooperace v oblasti výměn studentů se 110 vysokými 
školami z první pětistovky nejlépe hodnocených světových uni-
verzit podle QS World University Rankings 2019. Pro spolupráci 
ve vědě a výzkumu jsou uzavřeny smlouvy s 59 univerzitami to-
hoto uznávaného hodnocení kvality vysokoškolských institucí. 
V roce 2019 byly uzavřeny nové smlouvy o spolupráci s níže uve-
denými univerzitami (řazeno abecedně podle zemí):
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> Universiteit Antwerpen, Antverpy, Belgie
> Zhejiang University, Chang-čou, Čína
> Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, 

Ghana
> Yokohama National University, Jokohama, Japonsko
> University of Seoul, Soul, Jižní Korea
> KEPCO International Nuclear Graduate School, Ulsan, Jižní Korea
> Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá, Panama
> Kazan Federal University, Kazaň, Rusko
> Ural Federal University, Jekatěrinburg, Rusko
> Samara State Technical University – Samara Polytech, Samara, 

Rusko
> Chung Hua University, Sin-ču, Tchaj-wan
> National Taiwan University, Tchaj-pej, Tchaj-wan
> University of Central Florida, Orlando, USA
> University of Vermont, Burlington, USA

Zvýšil se počet zahraničních studentů na jednotlivých fakul-
tách ČVUT, ze stavu 3 725 v roce 2018 na 3 825 v roce 2019, což 
představuje meziroční nárůst o 2,7 % a podíl na celkovém počtu 
studentů ČVUT ve výši 20,13 %. Ve skupině zahraničních studen-
tů bylo v roce 2019 zastoupeno 110 zemí ze všech kontinentů.

ČVUT jako aktivní člen sdružení prestižních univerzit T.I.M.E. 
podepsalo již v roce 2012 „International Doctorate Charter“, v je-
hož rámci průběžně probíhá příprava společných doktorských 
studijních programů především mezi členskými institucemi to-
hoto sdružení. Společné studijní programy jsou již dokončeny 
s TU München (FSv), École Centrale de Nantes (FSv), KTH-Royal 
Institute of Technology (FSv), RWTH Aachen (FSv, FEL a FBMI), Aal-
to University (FEL) a TPU Tomsk (FEL).

V roce 2019 studovalo na ČVUT 621 samoplátců. Také v tomto 
roce probíhaly další kroky k postupnému zvyšování počtu těchto 
studentů, především aktualizace informačních a propagačních 
materiálů včetně nově koncipovaných webových stránek o mož-
nostech a podmínkách studia na ČVUT. V roce 2019 byly v rámci 
projektu Study in Prague zorganizovány pracovní cesty zástupců 
Rektorátu a fakult na náborové vzdělávací veletrhy v Číně, Koreji, 
ve třech zemích Latinské Ameriky, Rusku, na Ukrajině, v Jihoaf-
rické republice, Turecku, Německu, Nizozemsku a Belgii s cílem 
propagovat studium na ČVUT a získávat nové studenty-samo-
plátce. K prohlubování stávající meziuniverzitní spolupráce a na-
vazování nových kontaktů přispívá pravidelná účast zástupců 
ČVUT na třech největších veletrzích pro mezinárodní vzdělávání – 
NAFSA v USA, APAIE v Asii a EAIE v Evropě.

Pozitivní přínos pro získávání zahraničních studentů sa-
moplátců má rovněž účast ČVUT v řadě projektů, navazujících 
na ukončené projekty programu Erasmus Mundus, zaměřených 
na podporu mobilit studentů z tzv. třetích zemí do členských stá-
tů EU. ČVUT bylo aktivní v projektech s účastí latinskoamerických, 
indických a brazilských univerzit. V této souvislosti je třeba uvést, 
že se ČVUT zavázalo nadále spolupracovat s partnerskými uni-
verzitami v konsorciu ukončeného projektu HERITAGE (EU a Indie) 
a také v rámci konsorcia dalšího projektu SmartCities-SmartGrids 
(EU a Brazílie).

Nejvýznamnější součástí mezinárodní spolupráce je dlouho-
době výměna studentů s partnerskými vysokými školami v rámci 
programu Erasmus+ a na základě bilaterálních smluv. Počet vy-

jíždějících a přijíždějících studentů prostřednictvím těchto dvou 
aktivit představuje více než 85 % všech mobilit na ČVUT. Celkový 
zájem o tyto výjezdy trvale roste, ale zvýšení jejich počtu je závis-
lé na objemu disponibilních finančních prostředků. V posledních 
třech letech se na financování mimoevropských mobilit pozitivně 
odráží možnost čerpání prostředků MŠMT z Programu na podpo-
ru mezinárodní spolupráce (Ukazatel D).

Také v roce 2019 proběhly dvě akce „Orientation Week“ pro 
přijíždějící výměnné zahraniční studenty, pořádané členy Inter-
national Student Club za organizační a finanční podpory odboru 
zahraničních styků Rektorátu ČVUT. Obdobné dvě akce proběhly 
díky projektu „Study at CTU“ pro zahraniční studenty samoplátce. 
„Orientation Week“ je významným nástrojem pomoci školy nově 
přijíždějícím zahraničním studentům a je již na ČVUT považován 
za samozřejmost. 

Ve spolupráci s International Student Club byly zahraničním 
studentům nabídnuty dvě desítky jazykových kurzů a několik 
desítek mimoškolních kulturních, společenských a poznávacích 
akcí. Mají možnost se zúčastnit minimálně jedné studentské 
akce týdně, což výrazně přispívá k popularizaci kampusu ČVUT 
v Dejvicích jako příjemného místa pro studium a mimoškolní ak-
tivity. Také díky těmto aktivitám patří Praha dlouhodobě do svě-
tové špičky měst „přívětivých k zahraničním studentům.

Projekt „Study in Prague“
V roce 2014 byl z iniciativy a pod vedením ČVUT připraven spo-
lečný projekt pěti pražských veřejných vysokých škol (UK, ČVUT, 
VŠE, VŠCHT a ČZU) „Study in Prague“, zaměřený na propagaci stu-
dia na těchto univerzitách a na získávání studentů-samoplátců 
z perspektivních cílových oblastí světa. Tento projekt úspěšně 
pokračoval také v roce 2019 v konsorciu rozšířeném o UMPRUM 
a AMU. Jeho cílem bylo především zvýšení propagační a finanční 
efektivity participujících veřejných vysokých škol. V průběhu roku 
byl založen společný web „Study in Prague“ včetně registrova-
ného loga projektu a grafického manuálu. Jsou zde k dispozici 
všechny relevantní informace pro potenciální zájemce o studi-
um některého z nabízených studijních oborů (celkem více než  
300 oborů). Nespornou výhodou je přehledná nabídka anglic-
kých studijních programů s využitím primárních zdrojů, tj. přímo 
ze studijních portálů zúčastněných škol. Finanční výhodnost se 
projevovala průběžně na navštívených veletrzích v cílových ob-
lastech, kdy konsorcium „Study in Prague“ vystupovalo společně 
na jednom výstavním stánku. Náklady na jednu takovou prezen-
taci, přepočtené na jednu univerzitu, pak byly výrazně nižší, než 
by byly v případě účasti jedné školy na stejné akci. Kromě výše 
zmíněných veletrhů byla iniciativa „Study in Prague“ prezentová-
na také na mezinárodní konferenci NAFSA 2019 ve Washingtonu 
i v rámci konference EAIE v Helsinkách. Z projektových prostřed-
ků byly uhrazeny jednotné informační a propagační materiály 
a rovněž propagační video. Informace o studijních programech 
jednotlivých škol a propagační letáky byly vyrobeny v anglické, 
portugalské a čínské verzi. Neodmyslitelnou součástí projektu je 
také propagace na sociálních sítích a online marketingové aktivi-
ty. Projekt je prezentován na zahraničním portálu „Masterstudies“ 
a na webu uznávané instituce QS, zajišťující prestižní hodnoce-
ní vysokých škol QS World Universities Ranking. Hmatatelným 
výstupem projektu je trvalý nárůst počtu studentů samoplátců 
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(celkem 621 v zimním semestru 2019/2020) a rostoucí pozitivní 
povědomí o nabídce studia na pražských veřejných vysokých 
školách, což vyplývá z rozsáhlého mezinárodního dotazníkového 
šetření mezi zájemci o studium v Praze. V žebříčku oblíbenos-
ti světových univerzitních měst se Praha umístila na 35. místě. 
Toto lichotivé umístění je výsledkem mnoha faktorů, především 
nabídkou dostatečného počtu studijních programů v angličtině, 
vysokou úrovní služeb pro zahraniční studenty, relativně nízkými 
pobytovými náklady, atraktivitou Prahy a v neposlední řadě po-
věstí bezpečného místa, což u mnoha konkurenčních evropských 
měst již nejméně čtyři roky neplatí.

K posílení internacionalizace během roku 2019 přispěly nově 
schválené změny ve Studijním a zkušebním řádu ČVUT, podle 
kterých je nyní součástí povinností studenta v doktorském 
studijním programu absolvování studia na zahraniční instituci 
v délce nejméně jednoho měsíce nebo jiné formy přímé účas-
ti na mezinárodní spolupráci, zejména účast na mezinárodním 
tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovaný-
mi v zahraničí.

VÝZNAMNÁ ZAPOJENÍ DO MEZINÁRODNÍCh  
KONSORCIÍ A PROJEKTŮ  
(AKTIVITY POSILUJÍCÍ INTERNACIONALIZACI)

ČVUT se řadí mezi významné technické univerzity. Díky speci-
alizacím jednotlivých fakult a vysokoškolských ústavů probíhá 
intenzivní mezinárodní spolupráce na úrovni mezinárodních 
vědeckých projektů. Prestiž školy dokládá také členství v růz-
ných mezinárodních asociacích a sdruženích. Namátkově lze 
jmenovat institucionální členství Fakulty architektury v Evropské 
asociaci škol architektury (EAAE), Evropské asociaci škol urbani-
smu a prostorového plánování (AESOP) a poslední tři roky též 
organizaci DOCOMOMO International (International Committee 
for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and 
Neighbourhoods of the Modern Movement). Významné je také 
zapojení ČVUT do mezinárodní normalizace (CEN a ISO) a do me-
zinárodního výzkumu zaměřeného na materiálové inženýrství 
a spolehlivost konstrukcí (RILEM, IABSE, fib, WTA či JCSS). V ne-
poslední řadě pro posílení internacionalizce jsou i mezinárodní 
konference, které ČVUT pořádalo nebo spolupořádalo, kde se 
účastní naši přední odborníci. 
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prof. Ing. Zbyněk Škvor / prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium 

„Podle nejnovějších výsledků oborových hodnocení 
publikací je ČVUT nad průměrem České republiky takřka 
ve všech disciplínách, kterým se věnuje, a to i tam, kde je 
to trošku překvapivé. Jsme jen malým kousíčkem světové 
vědy, proto mne těší, že se zapojení našich pracovníků 
do mezinárodní spolupráce s vynikajícími pracovišti 
postupně stává normou. Roste i zájem firem o spolupráci. 
ČVUT se někdy účastní na vývoji konečných produktů pro 
trh, mnohem častěji však jeho role spočívá v tom, že přijde 
s něčím úplně novým a po překonání zásadních problémů 
ponechá konečnou komercializaci firmě. Je to model 
vyzkoušený i ve světě. Zejména jsem pak potěšen tím, 
že na většině univerzitních pracovišť máme talentované 
a nadšené mladé vědce.“
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8 Výzkumná, vývojová, 
umělecká a další tvůrčí činnost

OPATŘENÍ K POSÍLENÍ PROPOJENÍ  
TVŮRČÍ ČINNOSTI S ČINNOSTÍ VZDĚLÁVACÍ

„ČVUT v Praze bude posilovat svoje místo v čele technických uni-
verzit České republiky a své postavení mezinárodně uznávané 
výzkumné univerzity rozvíjející talent a schopnosti studentů, 
akademických a ostatních pracovníků.“ První věta vize ČVUT jasně 
deklaruje, že oblast výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí 
činnosti je základem pro všechny fakulty a vysokoškolské ústavy 
ČVUT a je důležitý pro výzkum na univerzitě. Vzájemná spolupráce 
a z ní vzniklé výsledky tvoří výsledek univerzity, který má jedno-
značný vliv na činnost vzdělávací. Propojení vědecké a vzdělávací 
činnosti se uskutečňuje zejména na úrovni doktorského studia, 
ale často se týká i magisterského a bakalářského stupně. Studenti 
jsou pravidelně zapojováni do výzkumu na ČVUT a velká většina 
programů zahrnuje v učebních osnovách předměty vycházející ze 
zaměření tvůrčí činnosti příslušných pedagogů. Rozvoj vědeckých 
osobností na ČVUT souvisí se zkvalitňováním výchovy studentů 
a doktorandů a dále s odborným růstem školitelů či celého vě-
decko-pedagogického sboru. Doktorské studium předpokládá 
zapojování do prestižních úspěšných týmů při řešení projektů 
a také finanční motivaci pro jejich práci (formou zaměstnávání 
na částečný úvazek ve vědeckých projektech, případně formou 
účelového stipendia) a zvýšení počtu zahraničních pobytů v rámci 
vědecké spolupráce apod. Pro detailnější analýzu je možné využít 
data uvedená v Tabulkové příloze v sekci 8 věnující se právě vý-
zkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti.

Významná je podpora výzkumu doktorandů prostřednictvím 
Studentské grantové soutěže (SGS), která formou účelové pod-
pory specifického výzkumu vytváří podmínky pro realizaci teore-
tického i experimentálního výzkumu. SGS probíhá jedenkrát roč-
ně, a to ve dvou oblastech. První je podpora grantových projektů 
v oborech architektura a urbanismus, architektura a stavitelství, 
stavební inženýrství, geodézie a kartografie, strojní inženýrství, 
technika a technologie v dopravě a spojích, logistika, informatika, 
elektrotechnika a informatika, inženýrská informatika, aplikace 
přírodních věd, biomedicínská a klinická technika, ekonomické 

a manažerské obory, kvantitativní metody v ekonomii a historie 
techniky. Druhou oblastí je podpora projektů zaměřených na or-
ganizaci studentských vědeckých konferencí.

V roce 2019 se ČVUT stalo kolektivním členem Asociace pra-
covníků univerzit (APUA), profesního nezávislého a nepolitického 
sdružení odborníků působícího v prostředí vysokých škol ČR. Tím 
bude umožněno zaměstnancům podpořit jejich profesní a od-
borné znalosti účastí na seminářích, workshopech a pracovních 
setkání ( http://apua.cz/).

Zároveň je nutno uvést, že v roce 2019 ČVUT pořádalo nebo 
spolupořádalo 63 mezinárodních konferencí, což je více než pět 
mezinárodních konferencí za kalendářní měsíc, a dalších 57 kon-
ferencí s počtem účastníků nad 60 osob. Z tohoto údaje je patr-
né, že odbornost i aktivita členů akademického sboru je vysoká 
a poptávaná odbornou veřejností. Aktivní účast na konferencích 
je také jedním z motivačních prvků užívaných jednotlivými fakul-
tami pro studenty doktorských programů.

Metoda výuky „learning by doing“ probíhá již několik let 
na Fakultě architektury a zapojuje se do ní pravidelně několik 
ateliérů, v nichž pracují studenti všech tří stupňů programů, 
od bakalářského po doktorský. V roce 2019 byla touto metodou 
realizována v ateliéru Seho konstrukce Rolling House světozná-
mého sochaře českého původu Johna Hejduka. Rolling House 
je nyní umístěn na piazzettě před budovou fakulty. Dalším pří-
kladem propojení tvůrčích aktivit a vzdělávacích činností jsou 
vyhlašované soutěže, například Digitální továrna. Jedná se o akci 
ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu společně 
s Fakultou architektury ČVUT a společností PET-MAT z.ú. v květ-
nu 2019 pro výtvarné dílo vzniklé technologií 3D tisku z recyk-
lovaných materiálů. V této soutěži zvítězila studentka Fakulty 
architektury Ekin Ünlü z Turecka, která zde působila ve výměn-
ném programu Erasmus. Její socha Kaleidoskop byla slavnostně 
vydražena na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 2019 
za účasti místopředsedy vlády Karla Havlíčka. Fakulta architek-
tury rovněž pořádá tvůrčí workshopy, ať již každoročně se opaku-
jící, například letní školu stavění, tak i exkluzivní, jakou byl v roce 
2019 například Lego Architecture Workshop & Inspirelli Awards 
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nebo workshop prof. Mirko Bauma z univerzity RWTH Aachen 
navazující na jeho dvanáctidílný přednáškový cyklus na téma 
konstrukční logiky v architektuře. 

ZAPOJENÍ STUDENTŮ BAKALÁŘSKÝCh  
A MAGISTERSKÝCh PROGRAMŮ  
DO TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT

Jednotlivé fakulty a součásti ČVUT mají, díky svým specifikacím, 
velmi rozdílný přístup a možnosti zapojení do tvůrčí činnosti pro 
studenty bakalářských a magisterských, resp. navazujících ma-
gisterských studijních programů. Paleta je velmi pestrá a široce 
využívána s velmi dobrou zpětnou vazbou jak od studentů, tak 
externích partnerů. Tvůrčí výsledky a informace studenti aktivně 
využívají při zpracování svých seminárních, bakalářských, diplo-
mových i dizertačních prací. Vypisovaná témata kvalifikačních 
prací jsou průběžně koordinována s ohledem na aktuální pro-
blémy v daném oboru a vždy tak reflektují soudobé významné 
otázky a problémy, řešené v rámci výzkumné a vývojové činnosti 
akademických pracovníků jednotlivých fakult. Studenti se podí-
lejí jako členové výzkumných týmů fakult na řešení dílčích úloh 
v projektech Studentské grantové soutěže, bezpečnostního vý-
zkumu, GA ČR, TA ČR a dalších mezinárodních projektů.

V oblasti propojení vědecko-výzkumné činnosti se vzdě-
láváním je Fakulta stavební zapojena do výzkumných aktivit 
Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCE-
EB). V rámci této spolupráce se vědečtí pracovníci a studenti 
podílejí na řešení společných projektů s využitím potenciálu 
špičkově vybavené experimentální základny UCEEB. Toto pro-
pojení se projevuje následně i zapracováváním nových poznatků 
do přednášek a cvičení. Účast studentů na výzkumné činnosti 
jednotlivých kateder a pracovišť je podporována také v rámci 
systému studentských vědeckých sil a přímého zapojení poslu-
chačů bakalářského a magisterského programů do výzkumných 
projektů. Účastní se soutěží jednotlivých pracovišť (Rektorysova, 
Bažantova, Vyčichlova soutěž) a oborově členěné SVOČ, kde se 
mohou měřit s konkurenty z celé republiky. V této soutěži Fakulta 
stavební trvale získává velice dobré umístění.

V rámci realizace vědecko-výzkumných projektů se vytvářejí 
podmínky, např. relevantně a kvalitně vybavené laboratoře, jichž 
studenti využívají ve svých projektech. Bez intenzivní účasti vět-
šiny doktorandů a části magisterských i bakalářských posluchačů 
by přitom tyto aktivity nebyly zvládnutelné. V rámci povinných 
studentských projektů byly podporovány praxe v průmyslu 
na základě dlouhodobě dobrých zkušeností z mezinárodního 
programu Master of Automotive Engineering, kde je projektu 
v průmyslu nebo výzkumu věnován celý semestr zaměřený 
na zpracování diplomové práce. Na druhé straně se průmysloví 
partneři zapojili do blokové výuky prakticky orientovaných před-
mětů (obvykle konstrukčních), následované praktickými projekty. 
Na Fakultě strojní proběhla v dubnu 2019 konference Studentské 
tvůrčí činnosti (STČ), kde posluchači bakalářských, navazujících 
magisterských a doktorských programů prezentují výsledky 
své práce v průběhu akademického roku v různých kategoriích 
a sekcích. Velkým studentským i technickým projektem fakulty je 
účast týmu CTU CarTech ve studentských formulích (SAE), v rámci 

něhož se prezentují na mezinárodních soutěžích technická ře-
šení. Obdobně se tým studentů Fakulty elektrotechnické eFor-
ce FEE Prague Formula zapojil do mezinárodní soutěže Formula 
Student.  Současně se ti nejlepší z Fakulty strojní mohou již od 
2. semestru zapojit do projektů vypisovaných a podporovaných 
jednotlivými ústavy, které mají za cíl zařadit zájemce z řad stu-
dentů do vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých ústavů. Pro 
témata těchto projektů je na webu fakulty zřízen samostatný 
portál, který usnadňuje orientaci v této nabídce.

Na Fakultě architektury kromě probíhající a již zmíněné me-
tody „learning by doing“, která primárně posiluje propojení tvůrčí 
činnosti se vzdělávací, je část bakalářských a diplomových prací 
zadávána jako variantní řešení reálných veřejných staveb, jejichž 
návrh původně vznikl v ateliérech vyučujících. Tento přístup je ze 
strany studentů velmi vítán, protože je patrný reálný výsledek, 
který zvyšuje celkovou motivaci.

Další fakulty jako například Fakulta elektrotechnická či Fakul-
ta jaderná a fyzikálně inženýrská poskytují prvotřídní vzdělávání 
ve svých programech, které jsou úzce vázány na výzkumné aktivi-
ty. Semestrální projekty a závěrečné práce jsou zpravidla součás-
tí výzkumného nebo vývojového projektu, na kterém se podílejí 
studenti a akademičtí pracovníci. Studenti se věnují výzkumu 
v rámci projektů Studentské grantové soutěže a nezanedbatel-
nou měrou se podílejí na řešení projektů Grantové agentury ČR 
či Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání atd. Témata 
prací nejenom na těchto fakultách jsou současně formulována 
s ohledem na aktuální problémy v daném oboru a reflektují tak 
otázky řešené v rámci výzkumné a vývojové činnosti akademic-
kých pracovníků. Studenti se podíleli na projektech zakázkového 
výzkumu, měření, testování a expertních konzultacích zejména 
pro zdravotnické instituce a pro podniky vyrábějící a distribuující 
zdravotnickou techniku.

Na Fakultě dopravní se uskutečňuje projektově orientovaná 
výuka, do které se zapojují také externí odborníci z oblasti sil-
niční, železniční a letecké dopravy a informaticko-telekomuni-
kační nadstavby. Jednotlivá pracoviště dlouhodobě spolupracují 
s partnery z aplikační sféry při řešení výzkumných i praktických 
úkolů. Doktorandi se též zapojují do specifického výzkumu pře-
devším prostřednictvím projektů Studentské grantové soutě-
že. Nadaní studenti jsou zapojováni do odborné a vědecko-
-výzkumné činnosti, a to buď jako pomocné vědecké síly, nebo 
svou přímou účastí na projektech, grantech a experimentech. 
Prostřednictvím projektově orientované výuky dochází v rámci 
studentských projektů ke spolupráci s řadou zaměstnavatelů – 
např. s firmami PUDIS a.s. a Správou železnic, nebo některými 
státními organizacemi, jako například koordinátorem veřejné 
dopravy v Libereckém kraji KORID LK, spol. s r.o., ROPID, Institutem 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy. MEPS 2019. Tým studentů baka-
lářských oborů se pravidelně účastní mezinárodního studentské-
ho dopravně-inženýrského projektového semináře MEPS (Middle 
European Planning Seminar) konaného střídavě v České repub-
lice, Rakousku a Maďarsku, kde během jednoho týdne studenti 
řeší v rámci mezinárodních týmů vybrané dopravně-inženýrské 
problémy hostujícího města. V roce 2019 probíhal v Rakousku, 
ve městě Sankt Veit an der Glan. Za Fakultu dopravní se podíleli 
na organizaci tři akademičtí pracovníci a dvanáct studentů. Fa-
kulta se od roku 2001 pravidelně účastní i dalšího mezinárodního 



101 <

Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost < 8 >

projektového studentského semináře International Workshop 
City & Traffic („C&T“), jenž je zaměřen na dopravní projektová-
ní ve městech, zklidňování komunikací a organizaci a regulaci 
dopravy. Na semináři se podílí devět univerzit, v červenci 2019 
se seminář konal v polském Krakově, za fakultu přijíždí jeden 
akademický pracovník a čtyři studenti.

Nejnovější výsledky a zkušenosti z výzkumné, vývojové 
a další tvůrčí oblasti biomedicínského inženýrství a zdravotnic-
kých oborů pravidelně získávají také posluchači jak od interních 
akademických pracovníků, tak i od externích odborníků z pra-
xe, kteří se na Fakultě biomedicínského inženýrství velmi hojně 
podílejí na výuce. Pomáhali rovněž organizovat řadu společen-
ských a kulturních akcí (např. Týden vědy a techniky, Gaudeamus, 
Festival vědy, Studentský železný hasič, dny otevřených dveří, 
Kladenský Majáles, Den integrovaného záchranného systému, 
Běh míru Kladno–Lidice). Dále se  zapojili do různých soutěží 
a aktivně vystupovali na vědeckých konferencích určených pro 
studenty. Dne 15. 5. 2019 uspořádala FBMI již V. ročník Memoriálu 
Jana Lewinského – „studentského železného hasiče ČVUT FBMI“. 
Účastí na této akci žáci středních a vysokých škol uctili památ-
ku Jana Lewinského, studenta programu Ochrany obyvatelstva, 
který zahynul při plnění pracovních povinností v rámci HZS ČR.

Mimo již uvedené granty a vědecké konference mají studenti 
možnost zapojit se do aplikovaného výzkumu prostřednictvím 
laboratoří nebo specializovanách skupin působících na Fakul-
tě informačních technologií. Zároveň se mohou zúčastnit let-
ní akce Výzkumné léto (VýLet), kdy se svými mentory pracují 
na společných projektech, ze kterých mohou vzniknout vědecké 
články. Velmi důležitým nástrojem je fakultní portál Spolupráce 
s průmyslem, jenž umožňuje, aby se studenti zapojili do řešení 
problémů zadaných od partnerů z praxe jak mimovzdělávací 
činnost, tak i v rámci absolvování některých předmětů, např. 
ve formě semestrální práce.

Vysokoškolské ústavy ČVUT jako např. Kloknerův ústav za-
pojují řešitele výzkumných projektů přímo do výuky a umožňují 
účast i studentům bakalářského, magisterského a doktorského 
stupně. Nejedná se přitom jen o studenty ČVUT, ale i ostatních 
českých univerzit, jak je tomu např. v Ústavu technické a expe-
rimentální fyziky. Jeho pracovníci, včetně studentů vykonávají-
cích v ÚTEF odbornou část svého studia, se v roce 2019 podíleli 
zejména na řešení pokročilých projektů ve spolupráci s CERN 
(ATLAS, MOEDAL, LUCID, Medipix), projektů v neutrinové fyzice 
(experimenty SuperNEMO a TGV v podzemní laboratoři LSM 
ve Francii, experiment Baikal-GVD v Rusku, experiment LEGEND) 
a detekci neutralina – možného nositele temné hmoty ve vesmí-
ru (experiment PICO v podzemní laboratoři SNOLAB v Kanadě), 
projektů z jaderné fyziky (sledování exotických jader ve spolu-
práci s ILL Grenoble a SÚJV Dubna) a kosmického výzkumu (spo-
lupráce s ESA a NASA – pixelové detektory na družici PROBA-V 
a na mezinárodní vesmírné stanici ISS, spolupráce s japonskou 
kosmickou agenturou JAXA – pixelové detektory na družici RIS-
ESAT, experiment GROND).

Důležitou roli hraje také studentská vědecká konference Albí-
na Bráfa, kterou pořádá Masarykův ústav vyšších studií. Její čtvrtý 
ročník proběhl 29. 5. 2019. Velmi zajímavé je zapojení velkého 
podílu studentů Masarykova ústavu vyšších studií do projektu 
Technologické agentury ČR s názvem Integrace dětí z dětských 

domovů do společnosti a jejich adaptace na trhu práce, jenž za-
čal již v roce 2018 a měl by pokračovat do roku 2022.

ČVUT v roce 2019 disponovalo celkovou částkou účelových 
finančních prostředků získaných ze státního rozpočtu na výzkum, 
vývoj a inovace ve výši 1 735 762 048 Kč. Z této částky ČVUT plně 
využila 1 457 552 806 Kč na řešení grantů a projektů přímo. Zbylá 
část byla v souladu s podmínkami řešení projektů a příslušnými 
smlouvami převedena mezi spoluřešitele či dodavatele. Podíl, 
s nímž se realizovaly projekty přímo na ČVUT, byl necelých 84 % 
a zbylé prostředky byly přijaty dalšími subjekty v rámci projektů. 
Tento podíl ukazuje, že ČVUT je schopno realizovat mnoho pro-
jektů samostatně a zároveň je otevřenou organizací pro spolu-
práci s dalšími expertními týmy.

PODPORA STUDENTŮ DOKTORSKÝCh PROGRAMŮ  
ZE STRANY ČVUT

Prvním a základním způsobem podpory doktorandů za strany 
ČVUT je nabídka kvalitních disertabilních témat prací zajištěných 
školiteli, kteří jsou nejen odborníky v daném oboru , ale i osob-
nostmi ochotnými a schopnými vést své doktorandy po cestě 
vědy, včetně jejich prvních publikací v kvalitních časopisech. 

Ke zkvalitnění pracovního prostředí na ČVUT v roce 2019 
především přispělo získání ocenění Evropské komise „HR Ex-
cellence in Research Award“ v oblasti lidských zdrojů, kterým 
se přijímají zásady Evropské charty pro výzkumné pracovníky 
a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. V rámci 
implementační fáze se připravují interní předpisy a procesy, kte-
ré zohlední a podpoří začínající vědce a post-doktorandy, např. 
Strategie mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje 
a Kariérní řád ČVUT. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole věnující se studentům v roli 
rodiče, je zde nabídka umístění dětí do vzdělávacích zařízení – 
školky a školy, jejichž žáci mají možnost navštěvovat odborná 
pracoviště ČVUT a specialisté z jednotlivých fakult i studenti se 
podílejí na výuce.

Cílem ČVUT je také podpora internacionalizace v oblasti vědy, 
např. je podporováno získávání individuálních grantů typu ERC či 
Marie Skłodowska-Curie Actions Evropské komise a další mobi-
litní programy. Směřování spolupráce, zejména výběr zahranič-
ních partnerů a způsob její realizace, vyrůstá obvykle organicky 
z aktivit a odborných potřeb konkrétních pracovišť a pracovníků 
a z jejich odborných zájmů. S přihlédnutím též k velikosti a hete-
rogenitě ČVUT je i do budoucna plánována podpora posilováním 
zejména strategických oblastí odpovídajících připravovaným vel-
kým projektům ze strukturálních fondů na centrální nebo fakultní 
úrovni (Centrum průmyslových technologií, Inovativní centrum 
dopravních technologií, Letecké a kosmické technologie v ČR, 
Light technologies for 21st century energetics – LIGHTEN, UCEEB 
20+, Výzkumné centrum umělé inteligence a strojového učení – 
AIML). Klíčová je rovněž účast ČVUT v síti „European Universities 
Initiative“ Evropské unie. 

K zajištění zahraničních pobytů doktorandů se primárně vy-
užívají účelové programy podpory z vnějších zdrojů – program 
ERASMUS+, operačních programů EU, na podporu mezinárodní 
spolupráce a účasti ČR v mezinárodních organizacích, grantové 
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projekty vč. Studentské grantové soutěže, která je hojně využí-
vána všemi fakultami a ústavy. Současně ČVUT podporuje vznik 
a rozvoj společných doktorských studijních programů se zahra-
ničními univerzitami ve formě tzv. dvojích či společných dokto-
rátů s odborně blízkými mezinárodními institucemi.

Zároveň byla v roce 2019 podporována univerzitní informač-
ní infrastruktura, např. aplikace Anlupa.cz, za účelem zajištění 
včasné a dostatečné informovanosti o možnostech financování 
národních a mezinárodních projektů.  ČVUT ve svých záměrech 
digitálního rozvoje podporuje princip Open Access publikování 
preprintů např. využitím univerzitního repozitáře D-Space anebo 
oborových repozitářů v rámci arXiv.org.

Dále je nutné uvést, že jednotlivé fakulty se snaží o vytvá-
ření podmínek pro perspektivní mladé pedagogické a vědecké 
pracovníky (na pozici postdok). Jednou z nejčastějších forem je 
zapojení jako řešitelé do vědecko-výzkumných projektů v řadě 
národních a mezinárodních programů včetně využití již uvedené 
Studentské grantové soutěže a programů mobility. Pro zlepše-
ní podmínek na pozici postdok jsou využívány i další nástroje, 
například Fakulta stavební založila Iniciační fond s cílem pod-
porovat a stabilizovat perspektivní mladé vědecké pracovníky 
(do deseti let po získání titulu Ph.D.) a podpořit jejich aktivitu 
při usilování o mezinárodní projekty a navazování mezinárodní 
spolupráce. Studenti doktorského studia jsou členy výzkumných 
týmů a podílejí se na řešení tuzemských i zahraničních projek-
tů základního i aplikovaného výzkumu a smluvního výzkumu. 
Jejich vědecko-výzkumná práce je podporována rovněž granty 
v rámci Studentské grantové soutěže financované z prostředků 
určených na specifický výzkum či zapojením v rámci smluvního 
výzkumu do spolupráce s průmyslovými partnery, jak tomu vloni 
bylo především na Fakultě strojní. Zde se také využívají finanční 
prostředky založené na darech, například ze Zvoníčkovy nadace.

Děkan Fakulty elektrotechnické za výjimečné výsledky tvůrčí 
či pedagogické činnosti nebo na podporu studia cizinců v ČR 
přiznává jednorázové účelové stipendium. Také Fakulta infor-
mačních technologií zavedla možnost získat přímou finanční 
podporu pro studenty prezenční formy doktorského studia. 
Fakulta elektrotechnická mimo jiné v rámci svého doktorského 
studijního programu velmi úzce spolupracuje s ústavy Akademie 
věd ČR, které mají s fakultou akreditovány obory pro výchovu 
doktorandů, a také s dalšími pracovišti (například s lékařskými 
fakultami a fakultními nemocnicemi), na kterých probíhá expe-
rimentální činnost doktorandů. Velmi významný byl i nárůst od-
borných vztahů se státní správou a průmyslovým sektorem, který 
se projevuje napříč všemi součástmi ČVUT v Praze.

Studenti doktorských programů a pracovníci na post-dok-
torandských pozicích na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské 
a Fakultě biomedicínského inženýrství jsou vedeni k aktivní 
účasti na vědeckých konferencích, k vlastní publikační činnosti 
a k účasti na vědeckých grantech. Výraznější prezentace na kon-
ferencích je dána především specializací těchto fakult, čímž roz-
víjí své komunikační a prezentační schopnosti. 

Velmi důležitou roli pro mnoho fakult hraje spolupráce s nej-
významnějšími zaměstnavateli v oboru. Například Fakulta sta-
vební zajišťuje rozvoj svých doktorandů propojením s předními 
zaměstnavateli v oblasti dopravy, ale také významnými výzkum-
nými ústavy, univerzitami a společnostmi v zahraničí. Zástupci 

firem se aktivně podílejí na stanovení témat dizertačních prací 
a jsou nominováni do komisí pro obhajobu dizertační prací stejně 
jako u jiných fakult.

Jedinečnou platformou pro mladé talenty je pak eClub, který 
na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT 
(CIIRC) vede Jan Šedivý. Hlavním cílem platformy je podpora 
inovativních nápadů studentů a uvádění jejich podnikatelských 
záměrů do praxe. Jejich práce je podporována formou stipen-
dia z nadace ČVUT Media Lab, do níž jsou zapojeny partnerské 
průmyslové firmy (např. Certicon, Seznam.cz, Cybex atd.), které 
tento vědecký inkubátor sponzorují. CIIRC podporuje studenty 
doktorského studia a postdoktorandy také organizováním před-
nášek předních odborníků z různých oborů.

PŘENOS TEChNOLOGIÍ A KOMERCIALIZACE 

Studijní programy na ČVUT v Praze jsou silně zaměřeny na pří-
pravu pro jejich budoucí povolání v odvětvích, která navštěvují. 
Všechny fakulty jsou různými způsoby dle svého zaměření velmi 
úzce provázány s odborníky z aplikační sféry, kteří se podílejí 
na formulaci zajímavých úkolů, které jsou následně odměňo-
vány průmyslovými partnery. Fakulty pro spolupráci s výrob-
ním sektorem využívají svá oddělení  transferu jako kontaktní 
místa pro řešení potenciální komercializace jak pro studenty, 
tak pro zaměstnance fakult. U většiny fakult nebo vysokoškol-
ských ústavů jde především o užití inovačního potenciálu pro 
průmysl. Partneři jsou zapojeni do inovačních brainstormingů, 
kde se hledají náměty pro nové výrobky, aplikace a následnou 
spolupráci. Zatímco fakulty stavební, strojní, elektrotechnická, 
dopravní a informačních technologií jsou přímo ve spolupráci 
s průmyslem v daném odvětví, tak Fakulty jaderná a fyzikálně 
inženýrská či Fakulta architektury spolupracují nejčastěji s veřej-
nou správou či státními podniky, jako je například ČEZ, a.s. Zcela 
specifičtí partneři jsou pro Fakultu biomedicínského inženýrství, 
která primárně zapojuje významné odborníky z praxe do vědec-
ké rady fakulty a zároveň je zde významnou součástí spolupráce 
povinná odborná praxe studentů.

Všechny fakulty, Masarykův ústav vyšších studií i Kloknerův 
ústav zapojují do svých akreditovaných studijních programů ex-
terní odborníky z aplikační sféry a někteří z nich se ujímají role 
školitele v doktorském studiu. Fakulty i ústavy navíc neustále 
prohlubují svou spolupráci s průmyslovými partnery v rámci 
smluvní činnosti, zkušebnictví a soudně znaleckých posudků. 

Ochrana duševního vlastnictví a transfer technologií jsou 
na ČVUT považovány za důležité, proto má ČVUT vlastní paten-
tové centrum, oddělení transferu technologií a inkubátor InQBay. 
Licenční fond ČVUT poskytoval i v roce 2019 podporu úhrady ná-
kladů na ochranu duševního vlastnictví v zahraničí. 

V roce 2019 dosáhly celkové příjmy z transferu znalostí a vý-
sledků výzkumu do praxe 391 150 043 Kč. Tato částka je získána 
převážně ze smluvního výzkumu a konzultací a poradenství. Jen  
z nově uzavřených licenčních smluv byl příjem ve výši 22 064 000 Kč. 
Oproti roku 2018 došlo k nárůstu o více než 20 mil. Kč v abso-
lutní hodnotě a výraznému nárůstu celkového počtu 5 866 nově 
uzavřených licenčních smluv a smluvního výzkumu, konzultací, 
poradenství a placených kurzů pro zaměstnance subjektů apli-
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kační sféry z 3 596 v roce 2018. Nutno ale také uvést, že průměrný 
příjem na jednu zakázku se snížil ze 103 tisíc v roce 2018 na 
66,7 tisíc Kč v roce 2019.

PODPORA hORIZONTÁLNÍ MOBILITY

Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací a jejich 
komercializace je jedna z otázek, kterým je stále nutno věnovat 
velkou pozornost i na ČVUT v Praze. Smluvní zajištění přechodu 
autorských práv a další široké spektrum odborných služeb zamě-
řených na administraci komercializace výsledků vědy a výzkumu 
a podporu začínajících firem zajišťuje odbor pro transfer techno-
logií Rektorátu. Ten má za cíl také případně zajistit patentovou 
ochranu v rámci úspěšných projektů nejen v Evropě, ale také 
v zemích Ameriky, Asie a Afriky.

Na některých fakultách vznikly různé předměty zabývající 
se podporou inovačních podnikání jak v rámci bakalářského, 
tak magisterského studia. Například výzkumná skupina „Cent-
rum bussiness informatiky“ na Fakultě informačních technologií 
pomáhá studentům s otázkami spojenými s podnikáním právě 
vytvářením business modelů a business casu. 

Řada fakult využívá dlouhodobých kontaktů s mnoha zahra-
ničními univerzitami a výzkumnými ústavy, které mnohdy sdílejí 
nejlepší příklady pro přenos výsledků vědy a vývoje do praxe.

Zároveň je nutno zmínit, že například Fakulta architektury je 
již z podstaty architektonické profese multiooborovým prostře-
dím, k horizontální mezisektorové mobilitě studentů proto do-
chází jak v rámci výuky (studenti ji absolvují ve třech základních 
oblastech, tj. společenskovědní, technické a umělecké, z nichž ka-
ždá je zastoupena přibližně stejným dílem), tak v rámci účasti stu-
dentů a akademických pracovníků na výzkumu, ať již základním 
(GA ČR), nebo aplikovaném (TA ČR, NAKI, smluvní výzkum). Tento 
přístup lze dokumentovat výzkumem v oblasti národní a kulturní 

identity (NAKI), do něhož jsou akademičtí pracovníci a studenti 
FA zařazováni i v sesterských součástech ČVUT (např. Klokne-
rův ústav – NAKI DG16P02M050 Optimalizace sledování a hod-
nocení informací o památkových stavbách, Fakulta stavební – 
NAKI DG16P02M055 Vývoj a výzkum materiálů, postupů a tech-
nologií pro restaurování, konzervaci a zpevňování historických 
zděných konstrukcí a povrchů a systémů preventivní ochrany 
historických a památkově chráněných objektů ohrožených an-
tropogenními a přírodními riziky nebo NAKI DG18P02OVV033 
Metody pro zajištění udržitelnosti ocelových mostních konstrukcí 
industriálního kulturního dědictví).

Kloknerův ústav je dobrým příkladem mezisektorové mo-
bility studentů a zaměstnanců v oblastech stavebnictví, mate-
riálového inženýrství, chemie, dopravy, energetiky nebo výše 
uvedené památkové péče. Také Univerzitní centrum energeticky 
efektivních budov je jako interdisciplinární pracoviště ČVUT mís-
tem profesního setkávání a spolupráce výzkumných pracovníků 
a studentů z různých fakult, oborů a pracovišť. Intenzivní pro-
hlubování další spolupráce v rámci univerzity, vnější spolupráce 
jak s tuzemskými výzkumnými institucemi, tak průmyslovým 
sektorem a se zahraničními průmyslovými i akademickými sub-
jekty je jedním z hlavních strategických cílů tohoto centra. Vytváří 
zázemí ke společným projektům a studentské práci, k čemuž 
má jako součást ČVUT bez vlastních akreditovaných studijních 
programů větší možnosti a předpoklady než jednotlivé fakul-
ty. V roce 2019 centrum řešilo celkem přes 90 dotačních grantů 
a 100 zakázek smluvního výzkumu. Významným výsledkem bylo 
například testování prototypu zařízení S.A.W.E.R., které je určeno 
pro získávání vody ze vzduchu v pouštních podmínkách a které 
bude součástí pavilonu České republiky na EXPO 2020 v Dubaji. 
Například Fakultě informačních technologií se v roce 2019 po-
dařilo téměř zdvojnásobit objem smluvního výzkumu, kdy se 
z prostého dodavatele kvalitních juniorních pracovníků stává 
i dodavatelem inovací. 



> 104 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE



105 <

Internacionalizace < 7 >

9



> 106 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Ing. Radek Holý, Ph.D. / prorektor pro informační systém

„Systém vyhodnocování kvality se dá nastavit pouze 
za předpokladu dostatku relevantních dat, dobré 
metodiky a správného nastavení indikátorů. Na začátku je 
ovšem nutné definovat strategický záměr, kam směrujeme 
ČVUT v horizontu několika let. V oblasti sledování kvality 
máme ještě hodně před sebou. Rada pro vnitřní hodnocení 
ve svých závěrech potvrdila, že jsme již udělali počáteční 
dílčí kroky k dlouhodobě excelentním výsledkům.“
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9 Zajišťování kvality  
a hodnocení vzdělávací,  
tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností

Mezi tradiční hodnoty ČVUT potvrzené jeho dlouhou historií pa-
tří heterogenita a značný stupeň autonomie vzdělávací i tvůrčí 
činnosti jednotlivých fakult a vysokoškolských ústavů. Tomu od-
povídá i struktura systému dosažení a kontroly kvality.

Kvalitou vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ro-
zumí ČVUT naplňování a navyšování standardů hlavních činností 
ČVUT v souladu s evropským pojetím úrovně univerzitního vzdě-
lávání a výzkumu a v souladu se svým posláním a s cíli, které jsou 
popsány ve Statutu ČVUT, ve strategickém záměru a dalších vnitř-
ních předpisech ČVUT. Systém vychází ze zaměření, střednědobé 
orientace a záměrů ČVUT a navazuje na koncepci rozvoje ČVUT 
formulované ve Strategickém záměru ČVUT, Plánu strategického 
rozvoje ČVUT a v jeho každoročních aktualizacích – Plánech rea-
lizace strategického záměru ČVUT.

Hodnocení na ČVUT je založeno na datech vycházejících z in-
formací kvalitativního a kvantitativního charakteru uložených 
v informačním systému a validovaných jednotlivými součástmi 
ČVUT. Příkladem významného zdroje pro oblast tvůrčí činnosti je 
aplikace https://v3s.cvut.cz (dále jen „Aplikace V3S“), kde jsou 
evidovány například výsledky publikační činnosti, aplikovaného 
výzkumu a další aktivity tvůrčích pracovníků ve vědecké komu-
nitě. Aplikace V3S slouží k odesílání výsledků ČVUT do Rejstříku 
informací o výsledcích (RIV), expertům pro statistické analýzy 
i k interním hodnocením. Bližší informace v oblasti vyhodno-
cování kvality tvůrčí činnosti jsou uvedeny ve Zprávě o vnitřním 
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících čin-
ností vysoké školy.

hLAVNÍ ČINNOSTI  
V KONTEXTU DLOUhODOBÉ STRATEGIE 

Posláním ČVUT je poskytovat svým studentům hodnotné vzdělá-
ní dle zaměření jednotlivých fakult tak, aby se uplatnili ve svých 
oborech jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Systém zajiš-
tění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností na ČVUT (dále jen „Systém“) je dlouhodobě motivován 

snahou o udržení a soustavné zlepšování pozice nejlepší tech-
nické univerzity v České republice a zvyšování pozice v meziná-
rodních žebříčcích.

Přestože mnohé prvky dosavadního Systému zatím nejsou 
explicitně kodifikovány, daří se na ČVUT jako celku dosaho-
vat dobré úrovně všech činností. Toto lze dokumentovat po-
stavením ČVUT ve světových žebříčcích univerzit s uvážením 
nízké výše státního příspěvku v porovnání se srovnatelnými 
světovými univerzitami. V mezinárodním žebříčku QS World 
University Ranking dosahuje ČVUT dlouhodobě nejlepších 
umístění z českých technických vysokých škol a druhé mís-
to za Univerzitou Karlovou ze všech českých univerzit. V celo-
světovém hodnocení univerzit QS 2018 je ČVUT na 491.–500. 
místě ze 4 388 hodnocených univerzit (tj. těsně za deseti 
procenty z nejlépe hodnocených univerzit). V oborovém hod-
nocení se ČVUT umístilo v Engineering and Technology na  
220. místě (nejlepší v ČR), Natural Sciences na 220. místě (3. nej-
lepší v ČR za UK a AV ČR) a užších oborech v Civil & Structural 
Engineering na 101.–150. místě, v Architecture, Physics & Astro- 
nomy a Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering 
na 151.–200. pozici, v Electrical & Electronic Engineering a Com-
puter Science & Information Systems na 201.–250. místě.

Pozitivní vývoj v naplňování kvality z pohledu dlouhodobého 
rozvoje v oblasti lidských zdrojů bylo naplnění požadavků pro 
udělení HR Award. Spolu s tím je úzce spojena i systematická 
práce na přípravě Kariérního řádu a Metodiky pro hodnocení pra-
covníků v oblasti práce s lidskými zdroji.

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST  
V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIU

Systém řízení kvality v oblasti vzdělávací činnosti je založen 
na primární zodpovědnosti děkana vůči vědecké radě a aka-
demickému senátu fakulty i sekundární zodpovědnosti vůči 
orgánům univerzity. Uskutečňování všech studijních programů 
řídí jejich garanti ve spolupráci s vedoucími příslušných kateder 
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nebo fakultních ústavů. Součinnost jednotlivých studijních pro-
gramů, respektive doktorských studijních programů koordinují 
proděkani pro bakalářské a magisterské studium, respektive 
proděkani pro tvůrčí činnost a doktorské studium. 

Studijní programy jsou akreditovány a následně při usku-
tečňování průběžně aktualizovány tak, aby pokryly nejnovější 
požadavky na odborné profily technicky vzdělaných vysokoško-
láků na národní i mezinárodní úrovni. O tom, že o absolventy 
ČVUT v Praze je velký zájem, svědčí fakt, že dlouhodobě poža-
davky trhu práce převyšují počty absolventů ČVUT. Převážná 
většina absolventů je zaměstnána v oborech, které vystudovali, 
nebo blízkých. U všeobecně zaměřených programů je širší škála 
uplatnění absolventů očekávaná a svědčí o kvalitě poskyto-
vaného vzdělání z hlediska atributu jeho všeobecnosti a tím 
i univerzálnosti.

Pro hodnocení kvality vzdělávací činnosti se na všech fa-
kultách využívá celouniverzitní elektronická studentská Anketa 
ČVUT, na většině fakult má zásadní roli. V rámci této aplikace si 
mohou fakulty definovat svoje specifické požadavky na sběr 
a vyhodnocování anketních lístků. Studenti mohou buď zůstat 
v anonymitě, nebo mají možnost svou identitu odhalit. Dále 
mají možnost své hodnocení známkou doplnit i slovním ko-
mentářem.

V roce 2019 byla pro posílení kvality vzdělávání přijata někte-
rá rozhodnutí a opatření. Jako klíčová byla vyhodnocena potře-
ba získání institucionální akreditace. Bylo doporučeno připravit 
rozvojové projekty na vytvoření informační podpory pro zpra-
cování dat v sledovaných ukazatelů tak, aby s nimi vedení ČVUT 
a Rada pro vnitřní hodnocení (RVH) mohly pracovat a začlenit je 
do systému zajišťování a hodnocení kvality. Dalším významným 
nástrojem je vytvoření vnitřního mechanismu systémové pod-
pory výuky v anglickém jazyce pro samoplátce s cílem zvýšit její 
podíl na ČVUT. 

DOKTORSKÉ STUDIUM 

Vzdělávací a tvůrčí činnost v doktorském studiu vychází svým 
principem ze soudobých poznatků mezinárodní úrovně. ČVUT 
preferuje, aby všechny výstupy tvůrčí činnosti doktorandů (od-
borné studie, publikace, dizertační práce atd.) byly realizovány 
v angličtině.

Doktorandi v technických oborech musí prezentovat výsled-
ky své tvůrčí činnosti formou publikací v časopisech a ve sborní-
cích konferencí, preferovaně zařazených do citačních databází 
WoS nebo SCOPUS. Rozhodující výsledky své dizertační práce 
mají doktorandi publikovat formou článků uveřejněných v im-
paktovaných časopisech. V případě aplikovaného výzkumu jsou 
kromě publikací za nejvýznamnější považovány patenty a jejich 
licenční využití v aplikační a komerční praxi.

Kvalitu a obsah nové vědecké skutečnosti návrhů témat di-
zertačních prací hodnotí oborové rady doktorských studijních 
programů, návrhy podléhají schválení touto radou. Při posuzo-
vání se přihlíží mimo jiné k tomu, zda školitel vykazoval v posled-
ních letech kvalitní publikační výsledky související s vypsaným 
tématem. Za úroveň dizertační práce ručí školitel. 

TVŮRČÍ ČINNOST 

Klíčovými kritérii pro hodnocení kvality tvůrčí činnosti jsou pub-
likační činnost a výsledky aplikovaného výzkumu ve využívaných 
udělených užitných vzorech a vynálezech uvedených v databázi 
V3S, ve které jsou prezentovány výsledky výzkumných a dalších 
tvůrčích aktivit včetně smluvního výzkumu.  Charakter výsledků 
se liší podle oborového zaměření na jednotlivých součástech 
ČVUT. Pro technicky zaměřené fakulty a VŠ ústavy je jedním z roz-
hodujících kritériích kvality tvůrčích výsledků publikování v im-
paktovaných časopisech, preferovaně nejlepších v daném oboru, 
tj. v Q1 (tj. časopisy patřící mezi 25 % nejcitovanějších ve svém 
oboru). ČVUT používá aplikaci V3S, která kromě vyhledávání pu-
blikačních výsledků umožňuje analytické porovnání výsledků 
pracovníků, kateder/ústavů a fakult. Tyto analýzy jsou využívány 
vedoucími pracovníky pro vyhodnocování kvality tvůrčí činnosti, 
které se následně promítají do institucionální podpory excelent-
ních výsledků a podpory mladých pracovníků. 

ČVUT využívá výstupů expertních panelů RVVI ve II. pilíři Hod-
nocení výsledků výzkumných organizací. Nový systém externího 
posouzení naběhne na ČVUT s přechodem na Hodnocení 2017+.

V oblasti tvůrčí činnosti byly učiněny kroky podporující pa-
rametry se zaměřením na zvyšování podílu zahraničních opo-
nentů dizertačních prací, zajištění podpory zapojení kvalitních 
zahraničních postdoků (s min. H-2) do výzkumných týmů. Byla 
zvýšena motivace akademické pracovníky pro strávení alespoň 
šesti měsíců na významném zahraničním pracovišti. Dalším bo-
dem byla příprava metodiky rozdělování institucionálních pro-
středků za rozvoj výzkumné organizace podporující excelenci 
tvůrčí činnosti. 

SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI

Na jednotlivých součástech ČVUT jsou znalecké ústavy zajišťující 
soudně znaleckou činnost v oborech, pro které jsou jmenovány. 
Jejich odborná činnost je dokumentována ve znaleckých dení-
cích vedených na těchto jednotlivých pracovištích. 

ČVUT přikládá značnou důležitost práci s lidskými zdroji, 
především motivaci mladých perspektivních pracovníků. Na ně-
kterých součástech ČVUT byl zaveden kariérní řád, který se týká 
akademických a dalších tvůrčích pracovníků. Vzdělávací a tvůrčí 
činnost je periodicky hodnocena příslušnými vedoucími. 

V roce 2019 se ČVUT stalo zakládající institucí prg.ai (Prague 
Artificial Intelligence). Jde o spojení sil ČVUT v Praze, Univerzity 
Karlovy, Akademie věd České republiky a hlavního města Prahy 
za účelem přeměny naší metropole na centrum umělé inteligen-
ce evropského významu.

Pro posílení kvality v oblasti související činnosti bylo v roce 
2019 nutné dokončit probíhající diskusi na přípravě zásad kari-
érních řádů součástí ČVUT, zahájit práce na Generelu ČVUT nebo 
vypracovat dlouhodobou koncepci zvyšování úrovně ubytovacích 
služeb jednotlivých kolejí. Dále je nutné vypracovat dlouhodo-
bou strategii rozvoje a integraci informačních systémů ČVUT 
na úrovni ČVUT a fakult.
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ZhODNOCENÍ SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ A VNITŘNÍhO 
hODNOCENÍ KVALITY JAKO CELKU

Struktura systému zajištění a kontroly kvality je tradičně na ČVUT 
založena na principu respektování pravomocí jednotlivých fakult, 
vysokoškolských ústavů a dalších součástí s jejich různorodým 
zaměřením. I při této autonomii vzdělávací a tvůrčí činnosti, 
historicky uplatňované na jednotlivých fakultách a součástech 
ČVUT, se daří držet kvalitu na dobré úrovni, a to i v mezinárod-
ním srovnání, ve kterém se ČVUT dlouhodobě umísťuje v jed-
notlivých technických oborech nejvýše z českých technických 
univerzit. Nicméně ambicí ČVUT by mělo být dosahování ještě 
lepších umístění a postupně se zařadit mezi špičkové světové 
výzkumné univerzity. 

Aby mohlo být dosaženo tohoto cíle, musí ČVUT naplňovat 
a postupně zvyšovat úroveň standardů hlavních činností v soula-
du s evropským pojetím kvality univerzitního vzdělávání. 

RADA PRO VNITŘNÍ hODNOCENÍ

Systém řízení kvality je na úrovni ČVUT koordinován Radou pro 
vnitřní hodnocení (RVH). Tento akademický samosprávný or-
gán řídí průběh vnitřního hodnocení úrovně vzdělávací, tvůrčí 
a s nimi souvisejících činností ČVUT. Schvaluje návrh pravidel 
systému zajišťování kvality veškerých činností, zpracovává 
zprávu o vnitřním hodnocení těchto činností a její dodatky 
a vykonává další související činnosti vedoucí k zajištění úrov-
ně všech procesů na ČVUT. Rektor do procesu řízení kvality 

vstupuje jako předseda Rady pro vnitřní hodnocení a dále 
v případě stížností nebo odvolání studentů nebo jiných zá-
važných problémů.

Rada pro vnitřní hodnocení ČVUT má 15 členů. V uplynulém 
období došlo k výměně externího člena – prof. P. Noskieviče, 
z důvodu jeho jmenování do rady Národního akreditačního úřadu 
a tím potencionálního konfliktu zájmů. Do RVH byl za něj jmeno-
ván nový externí člen prof. B. Kratochvíl z VŠCHT, který se aktivně 
zapojil do její činnosti. 

Rada pro vnitřní hodnocení zasedala v průběhu roku cel-
kem jedenáctkrát. Zápisy z jednání i usnesení jsou zveřejněny 
ve veřejné části webu ČVUT. Kromě toho se scházely pracovní 
panely pro jednotlivé oblasti – vzdělávací činnost, tvůrčí činnost 
a související činnosti. Tyto panely projednávají aktualizaci Zprávy 
o vnitřním hodnocení a připravují její dodatky. 

Klíčovým tématem jednání rady byla příprava podkladů 
a vnitřních předpisů pro podání žádosti o Institucionální akre-
ditaci. Šlo především o přípravu Akreditačního řádu, Standar-
dů akreditace a Sebehodnotících zpráv pro jednotlivé oblasti 
vzdělávání. Pro jednotlivé oblasti vzdělávání byly v rámci rady 
nastaveny příslušné panely. Původně plánovaný termín podání 
žádosti o Institucionální akreditaci na Národní akreditační úřad 
byl s ohledem na rozsah podkladů posunut do dalšího roku. 

Dalším klíčovým problémem pravidelně projednávaným 
na jednáních RVH byla příprava Kariérního řádu ČVUT. Vlastní 
zpracování probíhalo v rámci aktivit HR Award. Na základě široké 
diskuse napříč všemi součástmi ČVUT a po vypořádání řady připo-
mínek bylo dosaženo konsensu a je reálný předpoklad, že Kariérní 
řád bude v následujícím období schválen jako vnitřní předpis. 
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10  Mezinárodní a významná 
excelence vysoké školy

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÁ,  
VÝVOJOVÁ A TVŮRČÍ ČINNOST

ČVUT v Praze je velmi hrdé, že se může pochlubit alespoň čás-
tečným výčtem aktivit a výsledků z rozsáhlé tvůrčí činnosti stu-
dentů i zaměstnanců univerzity. Tento spíše namátkový přehled 
dokládá vysokou kvalitu vědy prováděné ve všech oborech ČVUT 
a jeho vnímání ve společnosti jak na národní, tak i na meziná-
rodní úrovni.

Na prvním místě je nutné zdůraznit stále rostoucí zapojová-
ní do mezinárodních projektů, kde vědecké týmy ČVUT mají jak 
vedoucí a řídící role, tak naplňují některé z částí svým expertním 
výzkumem. Mnoho z nich je realizováno v komunitárním pro-
gramu Horizon 2020, jako například projekt Evolving Language 
Ecosystems (ELE), kde se účastní MSc. Jan Vítek, Ph.D., z Fakulty 
informačních technologií. Patří sem projekty Univerzitního cen-
tra energeticky efektivních budov (UCEEB), jež ve spolupráci se 
špičkovými institucemi, jako je např. finské Technické výzkumné 
středisko VTT (Technical Research Centre of Finland), Katolická 
univerzita v Lovani, Technická univerzita Drážďany či Dánská 
technická univerzita, se podílelo na společné přípravě projektů 
H2020. Další výzkum z programu H2020 – Penetrating Particle 
ANalyser (PAN), jehož členem je Ústav technické a experimen-
tální fyziky spolu s University of Geneva (Švýcarsko) a Istituta 
Nazionale Di Fisica Nucleare (Itálie), má za cíl vyvinout unikátní 
částicový detektor pro vesmírné mise.

Dalšími mezinárodními projekty, na nichž se účastní věd-
ci z Fakulty informačních technologií, jsou například CELSA – 
Dynamically Reconfigurable Architectiures for Side Channel 
Analasys Protection of Cryptographic Iplementations za účasti 
Dr. Ing. Martina Novotného nebo Research Center for Informatics 
(RCI) s týmem složeným ze zástupců FEL a FIT prof. Dr. MSc. Mi-
chala Pěchoučka, prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc., prof. Ing. Róberta 
Lórencze, CSc. a prof. Ing. Jana Holuba, Ph.D. Fakulta dopravní kla-
de důraz na prohloubení interdisciplinární spolupráce pracovišť, 
modernizaci společných laboratoří, spolupráci se zahraničními 
partnery a výchovu mladých výzkumníků a Ph.D. studentů. Podílí 

se na řešení excelentního projektu INAFYM s důrazem na inter-
disciplinární spolupráci pracovišť ČVUT (ÚTEF, FBMI, FD, CIIRC),  
3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty elektrotech-
nické Západočeské univerzity v Plzni, Státního ústavu radiační 
ochrany, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie 
věd ČR, kde je výzkum soustředěn na progresivní technologie de-
tekce ionizujícího záření a jejich aplikací ve vesmíru, hadronové 
terapii, zobrazování v medicíně, biologii, materiálovém výzkumu, 
radioekologii a fundamentálních fyzikálních experimentech. 

Velmi důležité je i řešení globální otázky nedostatku vody, 
na kterém se podílí Fakulta strojní zapojením se do návrhu 
a realizace zařízení S.A.W.E.R., které umožňuje získávat vodu ze 
vzduchu i v pouštních podmínkách a bude hlavním exponátem 
národní expozice ČR na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji.

Mezinárodní výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost se zároveň 
projevuje ve spolupráci a integraci do mezinárodních asociací 
a odborných platforem. Díky své odbornosti a jedinečnosti se 
Fakulta biomedicínského inženýrství stala členem The Europe-
an Alliance for Medical and Biological Engineering and Sciences 
(EAMBES), Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských 
zdravotnických profesí v České republice. Toto členství umož-
ňuje FBMI aktivní účast v činnosti Asociace, blíže se seznámit 
s poznatky ostatních fakult v České republice, na kterých jsou 
rovněž akreditovány studijní programy zaměřené na zdravot-
nickou problematiku a současně se podílet na změnách vyplý-
vajících z novely zákona o vysokých školách (zákon č. 137/2016 
Sb.). Dále je FBMI také členem International Police Academy  
Association (INTERPA), která se dlouhodobě ve své činnosti za-
měřuje na zkvalitňování vzdělávání policejních a bezpečnostních 
sborů a prohlubování spolupráce a na organizaci výměnných 
pracovních a studijních programů mezi národními univerzita-
mi členských států. Členy INTERPA (http://www.interpa.org/
member-states.html) je v současnosti 73 vzdělávacích institucí  
z 57 zemí světa.

UCEEB v rámci mezinárodní výzkumné, vývojové a tvůrčí 
činnosti dále například intenzivně spolupracuje s Německem 
na energeticky plusových budovách a již od roku 2017 je prvním 
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zahraničním členem sítě Netzwerk Effizienzhaus Plus, která sdru-
žuje nejvýznamnější německé firmy z oblasti stavitelství a přední 
německé univerzity.

Platforma CLAIRE (Confederation of Laboratories for Artificial 
Intelligence in Europe) je významným krokem pro ČVUT, ke kte-
ré se prostřednictvím CIIRC v březnu 2019 univerzita připojila 
a tím otevřela další prostor pro spolupráci v oblasti Průmyslu 4.0 
a umělé inteligence.

Ústřední Knihovna ČVUT se může pochlubit významnými 
členstvími v mezinárodních asociacích, například je členem 
CrossRef USA, International Association of University Libraries 
(IATUL),  Spojené království, člen Ligue des Bibliothèques Europé-
ennes de Recherche (LIBER), Nizozemsko, člen MDPI - Publisher 
of Open Access Journals ve Švýcarsku, ORCID (Open Research 
and Contributor ID) v USA a SCOAP3  Sponsoring Consortium 
for Open Access Publishing in Particle Physics, Švýcarsko a sa-
mozřejmě na národní úrovni členem předsednictva Asociace 
knihoven vysokých škol ČR z. s. (AKVŠ).

NÁRODNÍ VÝZKUMNÁ,  
VÝVOJOVÁ A TVŮRČÍ ČINNOST

Na národní úrovni dochází k rozvoji výzkumné, vývojové a tvůr-
čí činnosti především projekty, jako jsou v rámci Fakulty in-
formačních technologií Laboratoř zpracování obrazu vedená 
doc. RNDr. Ing. Marcelem Jiřinou, Ph.D., Laboratoř Inteligentních 
vestavných systémů vedená Ing. Miroslavem Skrbkem, Ph.D., 
nebo BigCode – škálovatelná analýza rozsáhlých bází progra-
mů pod vedením MSc. Jana Vítka, Ph.D., a mnoho dalších, finan-
covaných v rámci VRR44 (Podpora rozvoje studijního prostředí 
na ČVUT v Praze), TA ČR, GA ČR a MŠMT. Dále je možné zmínit Ná-
rodní centra kompetence, kde na 7 ze 13 těchto center se napří-
klad podílí Fakulta strojní. Tatáž fakulta v roce 2019 podstatným 
způsobem postoupila v budování ekosystému s GEAC. V roce 
2019 plně dokončila a uvedla do provozu druhou (vrtulovou) 
pozemní zkušebnu leteckých motorů v Hradci Králové, poslední 
dvě pozemní zkušebny byly postaveny a jsou před uvedením 
do provozu. Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd 
(CAAS) je vedeno Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou. Cí-
lem je vytvořit efektivní prostředí pro mezioborový výzkum.

NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ ČVUT

Rok 2019 přinesl tak jako ty předchozí mnoho mezinárodních 
ocenění za výzkumnou, tvůrčí a společenskou činnosti studentů 
i akademických pracovníků ČVUT. Níže jsou uvedena jen skutečně 
ta nejlepší mezinárodní a národní ocenění napříč širokým spek-
trem oblastí až po sportovní umístění. 

Mezinárodní vědecká ocenění
> Ing. Martin Ševeček, Ph.D., získal 2. místo a cenu Becquerel 

2019 za svůj doktorský výzkum oceněný Francouzskou am-
basádou v ČR. Ocenění předával držitel Nobelovy ceny Jean-
-Marie Lehn na slavnostním vyhlášení v Národním muzeu. 

> Ing. Martin Cesnek obsadil 3. místo a obdržel cenu Becquerel 

2019 za svůj doktorský výzkum od Francouzské ambasády 
v ČR. Ocenění předával držitel Nobelovy ceny Jean-Marie Lehn 
na slavnostním vyhlášení v Národním muzeu.

> Tým studentů Ing. Lukáš Brchl, Bc. Karel Čech, Bc. Marián Hla-
váč a Ing. Adam Podroužek získal hlavní cenu se svou Start-
-upovou firmou Dronetag v nejprestižnější evropské soutěži 
Galileo Masters, zaměřené na satelitní navigaci.

> Tým studentů J. Ács, J. Havránek, V. Souček a I. Trummová byl 
oceněn 3. místem v soutěži Capture the Flag od společnosti 
Accenture zaměřené na informační bezpečnost.

> Bc. Marek Kordík získal 2. místo s „Assessment of Tidal Volume 
in High-frequency Oscillatory Ventilation“ na mezinárodní 
konferenci POSTER v sekci Biomedicínské inženýrství.

> Prof. Milan Jirásek z Fakulty stavební obdržel cenu Most Pro-
mising Textbook Award 2019 udělenou americkou společ-
ností TAA za knihu Creep and Hygrothermal Effects in Con-
crete Structures.

> Prof. Jiří Matas z Fakulty elektrotechnické získal zvláštní ocenění 
projektu AI Awards 2018.

Mezinárodní soutěže
V mezinárodní kreativní studentské soutěži The Trail by Vinci 
Construction, která je zaměřena na inovace a nové technologie 
ve stavebnictví, vyhrál v konkurenci 1259 účastníků z 58 zemí 
tým studentů Fakulty stavební s návrhem robota na úklid sta-
veniště.

Lucie Horáková z Fakulty architektury se stala celkovou vítěz-
kou a zároveň získala 1. místo v kategorii Product design za ná-
vrh interiérového osvětlení TUBO v mezinárodní soutěži Best in 
Design, která je určena designérům do 30 let.

Národní soutěže
Je skutečně široká škála soutěží a mnoho ocenění z nich, který-
mi se může ČVUT pochlubit. Na mnoha těchto akcích se podílejí 
pedagogičtí pracovníci jako odborní poradci či organizátoři. Ale 
tato část je určena vítězům z řad studentů, kteří reprezentovali 
své fakulty.  

Libor Bukata z Fakulty elektrotechnické získal za svou dizer-
tační práci 1. místo a cenu Wernera von Siemense v kategorii 
práce zabývající se konceptem Průmysl 4.0. 

Mezinárodní sportovní ocenění
Je nutno také vyzdvihnout účast na sportovních kláních, která 
byla organizována jednotlivými součástmi nebo se jich naši 
studenti účastnili. Ústav tělesné výchovy a sportu úzce spolu-
pracuje s fakultami a zajišťuje také sportovní reprezentaci školy. 
V soutěži vysokých škol získalo ČVUT celkově 31 medailí, z toho 
7 zlatých. Nejprestižnější ocenění získal Ing. Vít Přindiš, dokto-
rand katedry biomedicínské techniky FBMI, který obdržel první 
individuální titul. Po loňské stříbrné medaili z kontinentálního 
šampionátu v Praze se ve francouzském Pau stal poprvé mistrem 
Evropy ve vodním slalomu, a to na stejné trati, kde před dvěma 
lety získal titul vicemistra světa.

V roce 2019 v rámci soutěže nejlepší sportovec ČVUT pod 
záštitou rektora byla vyhlášena Martina Satková, česká reprezen-
tantka ve sjezdu a vodním slalomu na divoké vodě s celkovým 
ziskem 17 medailí na MS a ME.
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MEZINÁRODNÍ hODNOCENÍ VYSOKÉ ŠKOLY  
NEBO JEJÍ SOUČÁSTI VČETNĚ ZAhRANIČNÍCh  
AKREDITACÍ

ČVUT v Praze se již několik let účastní mezinárodního hodnocení 
univerzit QS World University Ranking, kde se v roce 2019 umís-
tilo na 498. místě, čímž zlepšilo své pořadí o 40 míst oproti roku 
předchozímu a dostalo se mezi 500 nejlepších univerzit světa. 
Hodnocení QS World University Ranking patří mezi nejprestiž-
nější mezinárodní srovnání vysokých škol. Hodnotí se na základě 
šesti kritérií: akademická reputace, reputace mezi zaměstna-
vateli, relace mezi počtem akademických pracovníků a studen-
tů, počet publikovaných citací akademických pracovníků, podíl 
zahraničních akademiků a podíl zahraničních studentů. Kvalitní 
základní, aplikovaný i inovační výzkum jsou jádrem posunu ČVUT 
v mezinárodní reputaci spolu se snahou o zkvalitňování studia 

a rozšiřování mezinárodní spolupráce v pedagogické i výzkumné 
oblasti, výměny studentů a akademických pracovníků. Nedílnou 
součástí podmínek pro tento pozitivní vývoj je zvýšení zahranič-
ních akademických a výzkumných pracovníků a úspěch základ-
ního a aplikovaného výzkumu na ČVUT v Praze.

Další z respektovaných žebříčků vysokých škol, The Times 
Higher Education World University Rankings uvádí v roce 2019 
ČVUT v Praze v rozmezí 801.–1000. místo. Pořadí v tomto žeb-
říčku je založeno na 13 ukazatelích, kde dva z indikátorů tvoří 
dohromady celou jednu třetinu celkového hodnocení a jsou za-
loženy na výsledcích každoročního hodnocení.

Podněty, vycházející z mezinárodního srovnání a hodnocení, 
se ČVUT a jeho součásti snaží průběžně promítat do své vzdě-
lávací a tvůrčí činnosti, aby docházelo k neustálému zlepšování 
především podmínek pro studium a výzkum a následně také 
zlepšování pozic v těchto hodnoceních.
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Ing. Lucie Orgoníková / kancléřka

„Význam univerzity stále roste v čase. Rychlost vývoje 
technologií posiluje roli ČVUT v celé společnosti, která 
se obrací ke svým vědeckým kapacitám s důvěrou 
a očekáváním. Dělá mi radost, když vidím malé 
průzkumníky, jak poznávají svět techniky v Univerzitní 
základní a mateřské škole Lvíčata a na Dětské univerzitě, 
a zároveň slyším zpětnou vazbu od externích partnerů 
o skvělé spolupráci s ČVUT.“
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11 Třetí role vysoké školy

Od konce 19. století v USA a od 60. let 20. století v Evropě sílí 
důraz na působení univerzit ve svém okolí – především ve městě 
a v regionu, ve kterém sídlí. Předpokládá se pozitivní vliv univer-
zit na zaměstnanost, rozvoj průmyslu a služeb pomocí inovací, 
kulturního potenciálu (kulturní aktivity, popularizující předná-
šky), kapacit sociální péče apod. Od 70. let roste tlak na socio-
-ekonomický přínos vysoké školy pro udržení či zvýšení ekono-
mické konkurenceschopnosti země, a to především v souvislosti 
s přechodem ke znalostní společnosti.

ČVUT spolupracuje se zaměstnavateli na několika úrovních, 
jako je výchova studentů pro průmysl, služby, státní správu a sa-
mosprávu, či při profilaci studijních programů. Dále se jedná 
o vztahy ve vědě a výzkumu a o transfer technologií ve vědec-
kých parcích, inkubátorech a start-upech. Zaměstnavatelé 
vysílají odborníky z praxe, aby předali své znalosti ve výuce 
a podíleli se na sociálních a socio-kulturních aktivitách včetně 
přednášek, výstav a dalších, určených pro širokou veřejnost. Na-
opak akademičtí pracovníci vystupují v médiích a předávají tak 
své znalosti nejen odborné, ale i laické veřejnosti. To vše zvyšuje 
kredibilitu univerzity a ovlivňuje společnost. V současné době 
má třetí role univerzit stále rostoucí význam, který oceňují i ti, 
kteří se nad tímto posláním univerzit dříve ani nezamýšleli. 

Správní rada ČVUT je orgán složený z představitelů veřejného 
života, územní samosprávy a státní správy. Je to nejbližší orgán, 
který dává zpětnou vazbu, jakou roli vůči svému okolí zastává uni-
verzita. V roce 2019 se z jedné třetiny obměnilo složení Správní 
rady ČVUT, a to právě i s ohledem na společenské působení. Jako 
noví členové byli do ní rektorem univerzity navrženi předseda Po-
slanecké sněmovny Parlamentu České republiky a starosta Prahy 
6, v jejímž obvodu škola sídlí a má tak velký vliv na život v této 
městské části. Neopomíjíme ani oblast průmyslu, která je zastou-
pena reprezentantem evropského železničního sektoru a předsta-
vitelem smart průmyslových řešení. Jako zástupce univerzit byl 
navržen bývalý rektor a současný prorektor Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně. V závěru roku bylo zvoleno nové vedení Správní rady ČVUT, 
jehož předsedou je nyní prof. Ing. Petr Sáha, CSc., a místopředsedy 
Ing. Dana Drábová, Ph.D., DrSc., a Mgr. František Bureš, MBA, LL.M.

ČVUT v Praze je také zřizovatelem Univerzitní základní a ma-
teřské školy Lvíčata, která je součástí univerzitního dejvického 
kampusu. Přispívá tak mimo jiné k posílení třetí role univerzity. 
Mateřská škola umožňuje rodičům-zaměstnancům vrátit se dříve 
do práce a rodičům-studentům v klidu studovat.

Základní škola se mimo oblastí, které jsou specifikované 
v rámcovém vzdělávacím programu pro první stupeň základní 
školy, zaměřuje na technické vzdělávání. Ve výuce jsou posílené 
i hodiny matematiky, informatiky a dále je zde navíc ve čtvrtém 
a pátém ročníku předmět Věda, který buduje základy takto ori-
entovaných předmětů, které pak na něj mohou navazovat. Škola 
pracuje též na některých přírodovědně zaměřených projektech. 
Cílem těchto aktivit je zpřístupnění širokého spektra technic-
kého vzdělávání již pro děti mateřských škol a žáky prvního 
stupně ZŠ. Škola má ambice spolupracovat i s ostatními ško-
lami a případně jim předávat své zkušenosti a postupy v této 
oblasti vzdělávání.

Žáci se účastní celé řady soutěží, mezi které patří například 
Logická olympiáda, Matematický klokan, Pangea, Matematický 
proud a další, v nichž dosahují vynikajících výsledků. I v roce 
2019 byla pro žáky ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gym-
názií připravena formou příměstského tábora Dětská univerzita. 
Během týdenního interaktivního a zážitkového programu byly 
dětem představeny jednotlivé fakulty a technické obory ČVUT 
a měly možnost podívat se do unikátních technických laboratoří 
či se seznámit s fyzikálními experimenty.

Věříme, že se nám tato investice do dětí vrátí a setkáme se 
s nimi opět už jako se studenty naší technické univerzity. 

PŮSOBENÍ A VÝSLEDKY V OBLASTI PŘENOSU  
POZNATKŮ DO PRAXE

Přenos výsledků a poznatků  výzkumu a vývoje do praxe se 
na ČVUT v Praze stále intenzivně rozpracovává a řeší především 
pro své technologické zaměření, které je úzce provázané s apli-
kační sférou. Již v několika předchozích kapitolách bylo zmí-
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něno zapojení expertů z aplikační sféry do přípravy studijních 
programů, vysoký podíl při zadávání a následném hodnocení 
bakalářských, diplomových a dizertačních prací a možnost účasti 
studentů v projektech řešících konkrétní problémy vycházející 
z praxe. Vysoký podíl expertů z průmyslu napomáhá studentům 
k pochopení fungování reálné praxe. Zároveň je ale nutný syste-
matický monitoring a metodické vyhodnocování, které probíhá 
v rámci systému hodnocení kvality nově schválených studijních 
programů. Je v zájmu všech fakult a vysokoškolských ústavů za-
pojovat mladé vědecké pracovníky do projektů výzkumu, vývoje 
a inovací. Značný podíl na spolupráci s podnikatelským sektorem 
nebo veřejnou správou má také smluvní výzkum.

V roce 2018 byl zahájen provoz podnikatelského inkubátoru 
ČVUT InQbay, který v roce 2019 provedl mnoho vzdělávacích akcí 
a workshopů v oblasti podnikatelských dovedností a nabídl co-
-workingové prostředí s odpovídajícím zázemím a technickým 
vybavením. V rámci InQbay je možné využít i on-line eAcademy, 
která nabízí programy v rozvoji finančních a obchodních doved-
ností, komunikace a marketingu či ochraně duševního vlastnictví.

Úspěšně běží akcelerační program CIPA (Czech-Izrael Part-
nership Accelerator), který zapojuje studenty do mezinárodních 
studentských týmů, v nichž řeší problémy definované průmys-
lem. Vše probíhá za odborného mentoringu komercializačních 
specialistů z Izraele a ČR. Spolupráce s Izraelem je také obsa-
hem projektu s inkubátorem PATRIC (Prague Advanced Techno-
logy and Research Innovation Center, a.s.), kde dochází k přenosu 
zkušeností partnerství externího subjektu a univerzity za podpo-
ry soukromého kapitálu.

Na úrovni konkrétních projektů je možno zmínit například 
konsorcium Nanocem, složené z výzkumných a průmyslových 
partnerů zabývajících se základním výzkumem cementů a beto-
nů, kde je zastoupena Fakulta stavební. Také Fakulta biomedicín-
ského inženýrství nezanedbává téma přenosu poznatků do pra-
xe a snaží se nacházet cestu v různých inovačních konceptech, 
pořádá dny a setkání s průmyslovými a dalšími odbornými part-
nery. FBMI své transformační aktivity nachází též v prodeji mo-
nografií, studií a analýz, patentování a prodeji patentů či licencí 
nebo know-how, zakládá nové vztahy a spolupracuje s již exis-
tujícími spin-off společnostmi. Dále přímo spolupracuje s ko-
merčními subjekty, tj. poskytuje služby, konzultace a výzkum 
na zakázku, realizuje společné výzkumně-vývojové projekty. 
Velmi dobře si v této oblasti vede Univerzitní centrum energe-
ticky efektivních budov, které je primárně zaměřeno na spo-
lupráci s praxí, 95 % jeho obratu připadá na společné projekty 
s průmyslovými partnery. Maximální povolená zákonná výše 
20 % je pak smluvní spolupráce, která představuje přes 100 in-
dividuálních zakázek s více než 70 partnery. Na trhu lze nyní 
najít zhruba 20 různých výrobků (např. senzor pro monitoring 
školních učeben, spojovací prvky pro dřevostavby nebo střeš-
ní okna pro pasivní budovy), které byly vyvinuty v roce 2019 
v tomto centru.

Významnou součástí ČVUT přispívající k prohlubování přeno-
su výsledků do praxe je Český institut informatiky, robotiky a ky-
bernetiky (CIIRC), který v roce 2019 po intenzivní přípravě zahájil 
činnost centra RICAIP, zaměřeného na pokročilou průmyslovou 
produkci. Tento projekt je jedinečný svými významnými průmys-
lovými partnery a také rekordní alokací pro ČR ve výši 1,2 mld. Kč. 

Čestné ocenění agentury TA ČR za dlouholeté vynikající vý-
sledky aplikovaného výzkumu podporující pro ČR klíčové auto-
mobilové průmyslové odvětví a uznání odborné poroty v projek-
tu Vizionáři 2019 udělené za komplexní podporu společensky 
prospěšného aplikovaného výzkumu a implementaci inovací 
v oblasti strojírenství prokazuje, že Fakulta strojní dlouhodobě 
výborně působí v oblasti přenosu poznatků do praxe.

PATENTY

Zcela samostatnou, ale velmi důležitou otázkou pro spolupráci 
se soukromým sektorem je i patentová ochrana. Fakulta strojní 
spolu s UCEEB v roce 2019 získala patent „Zařízení pro získání 
vody z okolního vzduchu s možností autonomního provozu“, kte-
rý je základem unikátního zařízení S.A.W.E.R. Druhým Evropským 
patentem získaným Fakultou strojní je „Method of controlling 
spherical motion of a body“. Rostoucí trend v podávání nových 
patentových přihlášek a užitných vzorů je vidět i na Fakultě elektro- 
technické, která získala v roce 2019 devět národních a deset me-
zinárodních patentů.

PŮSOBENÍ V REGIONU

ČVUT má významné postavení nejen na území hlavního města 
Prahy, kde sídlí největší část univerzity, ale také ve Středočes-
kém kraji, kde působí Fakulta biomedicínského inženýrství. 
V Ústeckém kraji má ČVUT studijní středisko Fakulty jaderné 
a fyzikálně inženýrské a Fakulty dopravní. V Buštěhradě u Klad-
na má své sídlo také UCEEB, jež díky svému umístění umožňuje 
a přispívá k rozvoji lidských zdrojů v tomto regionu. Na tom se 
podílí i Fakulta stavební, která je ve velmi úzké interakci s UCEEB. 
Spolupracuje také s Prahou 6 a hlavním městem Prahou. Fakulta 
strojní má své motorové a automobilové zkušebny v Roztokách 
u Prahy. Hlavní město Praha využívá experty napříč ČVUT, napří-
klad Kloknerův ústav hodnotil životnost významných staveb 
s památkovou hodnotou jako jsou Libeňský či Hlávkův most. Ex-
pertní posudky nejen Kloknerova ústavu jsou využívány i další-
mi orgány a subjekty veřejného sektoru, například ministerstvy, 
Ředitelstvím silnic a dálnic, Správou železnic apod.

Působení v regionu není jen otázkou lokality a dostupnos-
ti, ale má i význam a postavení ve vnímání lidí ve společnosti. 
Díky mnoha akcím a službám, které nabízí kampus ČVUT, včetně 
jeho součástí, se univerzita stále hlouběji zapisuje do vědomí 
nejen občanů Prahy 6, ale i rodičů nadaných dětí, kteří navštěvu-
jí laboratoře a pracoviště při dnech otevřených dveří, Festivalu 
vědy a Noci vědců. Podstatnou míru na celkovém vnímání ČVUT 
jako významné součásti života hlavního města hrají také Archiv 
a Ústřední knihovna. Tyto dvě, na první pohled nenápadné insti-
tuce, zorganizovaly v roce 2019 mnoho kulturních a odborných 
akcí jako například výstavy „Ponurý podzim 1939 – Osudy ČVUT 
a jeho osobností po uzavření vysokých škol“ a „Sametový podzim 
Českého vysokého učení technického“, ale i akce pro děti nižších 
školních ročníků „Dětská knihovna“, kde se Ústřední knihovna 
ČVUT představila prvňákům až třeťákům v 1,5hodinovém pro-
gramu.
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Další aktivitou poukazující na význam ČVUT je spolupráce 
s veřejnou správou na rozvoji pražské lokality Budějovická. Tento 
projekt zahrnoval zpracování studentských ateliérových prací 
v dané lokalitě, třídenní ateliérový workshop ve spolupráci s Čes-
kou spořitelnou s prezentací připravených konceptů v budově 
na Budějovickém náměstí v Praze 4 a také výstavu prací studentů, 
kteří řešili urbanistické koncepce rozvoje této lokality ve třech 
měřítkových úrovních s důrazem na veřejná prostranství a pro-
věření setrvání významné bankovní instituce v místě.

NADREGIONÁLNÍ PŮSOBENÍ A VÝZNAM

Význam ČVUT v Praze je v každém případě nadregionální ze 
všech úhlů pohledu. Jedním z nich je množství získaných mezi-
národních ocenění v roce 2019 pro studenty, akademiky, vědec-
ké týmy a mnoho mezinárodních konferencí, které ČVUT v Praze 
organizuje nebo spolupořádá či na nich vystupují univerzitní 
vědecké kapacity a experti. 

Druhým úhlem pohledu je zapojení ČVUT do naplňování 
vládních strategií a připravovaných dokumentů spojených s ří-
zením technologického vývoje České republiky. Na tomto místě 
je nutné zmínit zapojení expertů ČVUT z Fakulty elektrotech-
nické a CIIRC v oblasti umělé inteligence do přípravy a schvá-
lení Národní strategie umělé inteligence či vysoký podíl jejich 
zapojení do programu Digitální Česko. Jedinečná expertíza je 
také nabízena skupině ČEZ, a.s. v oblasti jaderné energie a ener-
getiky obecně, a to Fakultou strojní, Fakultou elektrotechnickou 
a Fakultou informačních technologií. Fakulta architektury a Fa-
kulta stavební mají významné postavení při územním rozvoji 
napříč ČR. 

Posledním, ale zcela určitě ne svým významem, je role spo-
lečenská, kterou ČVUT v Praze zastává. Pořádá mnoho koncertů 
a aktivit,  jako například výstavy. ČVUT také v roce 2019 udělila 
čestný titul Doctor honoris causa architektce a profesorce Evě 
Jiřičné jako poctu a výraz úcty k její celoživotní architektonické 
tvorbě a mnohaleté pedagogické činnosti v oblasti architektury.

ČVUT v Praze v roce 2019 realizovalo unikátní projekt pro-
střednictvím PET-MAT z.ú. Ve spolupráci se společností Karlovar-
ské minerální vody se zaměřila na podporu výzkumu a inovací 
recyklátu PET pro architekturu a stavebnictví. Také se ve spolu-
práci s Ministerstvem průmyslu a obchodu podílela na meziná-
rodní soutěži studentů „Digitální továrna“, jejímž výsledkem byla 
3D socha, vytištěná desítkami 3D tiskáren po celé ČR a násled-
ně vydražená na Brněnském strojírenském veletrhu ve stánku 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V tomto projektu se spojila 
podpora udržitelného rozvoje s moderními technologiemi při 
využití fungování cirkulární ekonomiky. 

Další z významných projektů roku 2019, poukazující 
na nadregionální význam ČVUT v Praze, je  Analýza kolizních ná-
kladů – zpráva z výzkumu 2019, která shrnuje výsledky a úspěchy 
projektu Škoda Auto Collission Cost Analysis, v němž byla zapo-
jena Fakulta architektury. Cílem bylo vyvinout podpůrný nástroj 
pro architekty Škoda Auto, který usnadní proces hledání umístění 
nových budov v továrně.

Zcela nadregionální působení ČVUT je od července 2019 
možné sledovat i na oběžné dráze, kde se pohybují unikátní 
detektory vyvinuté na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské.  
Detektory vynesla ruská raketa Sojuz 2.
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prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. / prorektorka pro výstavbu

„Pro optimální využití potenciálu univerzity musíme 
stále zlepšovat infrastrukturu pro výuku a výzkum. 
Rekonstrukce stávajících objektů v souladu s aktuálními 
potřebami vysoké školy a možnostmi jejího financování 
tvoří hlavní podíl investiční činnosti.“ 
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12  Zázemí vysoké školy  
a investice do jeho vylepšování

ČVUT není jen věda, studium a mezinárodní spolupráce. ČVUT 
jsou také budovy, vybavení a prostředí, v němž probíhají všechny 
činnosti spojené s technickou univerzitou. Je velkou snahou vy-
budovat moderní kampus s laboratořemi a posluchárnami spolu 
s poskytovanými službami pro studenty a akademické i neaka-
demické pracovníky. 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Samozřejmostí vysokoškolských služeb je kvalitní ubytování 
a stravování. Celková kapacita kolejí ČVUT je 7 954 lůžek. V prů-
běhu roku 2019 bylo v menzách ČVUT vydáno přes milion pokrmů 
studentům, okolo 100 tis. zaměstnancům ČVUT a přes 600 tis. 
hotových jídel ostatním strávníkům.

ÚSTŘEDNÍ KNIhOVNA, JEJÍ FONDY A SLUŽBY

Přírůstek Ústřední knihovny ČVUT (ÚK) v roce 2019 činil 4 928 knihov- 
ních jednotek. V posledních dvou letech se fond mimořádně roz-
rostl o 606 titulů e-knih a dvě rozsáhlé kolekce odborných e-knih 
pro výuku dle požadavků pedagogických pracovníků z projektu 
OP VVV Podpora rozvoje studijního prostředí na ČVUT v Praze. 
Byla vytvořena webová stránka Průvodce e-knihami na ČVUT 
s přehlednými informacemi o platformách dostupných e-knih 
pro ČVUT. Portfolio stávajících stěžejních elektronických infor-
mačních zdrojů (EIZ) bylo v roce 2019 rozšířeno o databázi vě-
deckých časopisů American Society of Mechanical Engineers 
(ASME), byl zajištěn přístup k českým normám na platformě ASPI 
a k normám Society for Automotive Engineering (SAE) na plat-
formě IHS. Veškeré informační zdroje ČVUT jsou prohledatelné 
discovery systémem Summon.

V souvislosti s nárůstem aktivit a služeb v oblasti informační 
podpory vědy, výzkumu a publikování bylo v rámci ÚK v roce 2019 
založeno oddělení podpory vědy. Oddělení zajišťuje agendu bi-
bliometrie, správu a opravy dat v citačních databázích včetně 

správy institucionálního profilu ČVUT, sleduje problematiku Open 
Access a Open Science, ukládání plných textů publikací do DK, 
zahrnuje redakci vědeckých časopisů Acta Polytechnica a Acta 
Polytechnica CTU Proceedings a správu publikačních standardů 
(DOI, Similarity Check, ORCID) a publikační platformy (OJS) pro 
celé ČVUT. V řadě témat probíhá úzká spolupráce se zahraničními 
univerzitami a aktivní účast v zahraničních pracovních skupinách.

ÚK spolupracuje s autory při přípravě jejich habilitačních či 
profesorských řízení, zpracovává podklady k výkazu publikač-
ních výstupů a citačních ohlasů. Ve spolupráci s V3S a s ohledem 
na hodnocení RVVI, hodnocení ČVUT i jednotlivých autorů ÚK 
zajišťuje s producenty citačních databází jednodušší i složitější 
opravy dat v záznamech či přiřazených citacích.

ÚK v roce 2019 realizovala 73 vzdělávacích akcí (seminá-
ře, školení, výuka, kurzy pro doktorandy, exkurze pro studenty 
prvních ročníků), kterých se zúčastnilo celkem 1 467 studentů. 
Nejúčinnější způsob informačního vzdělávání studentů předsta-
vuje pozvání do výuky předmětů na katedrách a ústavech fakult. 
Jde obvykle o předměty týkající se přípravy závěrečných prací, 
metodologie vědecké práce a akademického psaní. Přednášky 
a školení u počítačů studentům pomáhají vyhledat a zhodnotit 
literaturu k tématům jejich prací, jak správně citovat a nedopouš-
tět se plagiátorství a jiných prohřešků proti autorské etice. Před-
nášky a školení jsou doplňovány individuálními konzultacemi 
(114 konzultací za rok 2019).

Podrobné informace jsou v Tabulkové příloze, sekci 12.

INVESTIČNÍ AKTIVITY

Výše uvedené služby jsou poskytovány v nových, ale i starších bu-
dovách, které leckdy vyžadují vysoké investice na opravy a údrž-
bu. Snaha o proměnu nemovitého majetku v moderní prostory 
je významně omezena finančními prostředky.

Prioritou roku 2019 bylo naplnění plánu končícího programu 
obnovy a rozvoje 133221D MŠMT, neboť pro úspěšné financování 
musely být zařazené akce dokončeny k 31. 12. 2019. Realizová-
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ny byly sanace a rekonstrukce: FEL – Úprava vnitrobloku – dvůr 
E3 na Karlově náměstí, FEL – Sanace spodní stavby objektu G, 
Karlovo náměstí, FSv – Rekonstrukce náhradního zdroje energie 
v budovách fakulty v Dejvicích, FS – Rekonstrukce vjezdové brány 
objektu Karlovo náměstí, FD – Byty v budově FD na Albertově – 
změna užívání pro potřeby školy, a také Rektorát ČVUT – Od-
stranění původního objektu ÚTEF na Albertově. Celkový objem 
přesahoval 48 mil. Kč.

Souběžně byla v témže roce zahájena příprava a realizace 
akcí nově otevřeného programu MŠMT 133 220D. Plán zahrnoval 
objekty s činnostmi, jako jsou projektové a přípravné práce re-
konstrukce velkých poslucháren budovy B Fakulty stavební, pro-
jektové práce na přestavbě bývalé kotelny na Strahově na nový 
Archiv ČVUT, projektové a přípravné práce na rekonstrukci obvo-
dového pláště halových laboratoří v Dejvicích a příprava výbě-
rového řízení na obnovu památkově chráněné stavby školicího 
střediska v Kruhu u Jilemnice.

Pro Fakultu stavební Odbor výstavby a investiční činnosti 
(OVIČ) řídil a zajišťoval technický dozor investora stavební části 
rekonstrukce vodohospodářských laboratoří financované z pro-
jektu OP VVV. V rámci vlastního subprogramu v roce 2019 Správa 
účelových zařízení zpracovala ve spolupráci s OVIČ kompletní 
přípravu rekonstrukce Bubenečské koleje. 

Z vlastních prostředků ČVUT bylo financováno zpracování 
koncepce a přípravné projektové práce rekonstrukce Betlém-

ského paláce a podobně byla zpracována koncepce, projektové 
a přípravné práce pro rozšíření prostor univerzitní školy Lvíča-
ta ve Studentském domě. Proběhla příprava a výběrové řízení 
na zhotovitele pro výměnu lávky pro pěší u objektu v Podě-
bradech. Byla provedena také koncepční příprava pro budoucí 
přesun ÚTEF, Kloknerova ústavu a záložního datového úložiště 
ČVUT do Motola. Všechny jmenované akce přesahují do roku 
2020 a dalšího období. 

Odbor výstavby a investiční činnosti často intenzivně spolu-
pracuje při přípravě investičních akcí financovaných jednotlivými 
součástmi a vykonává funkci technického dozoru investora při 
stavební činnosti jak ČVUT jako celku, tak i pro součásti. Dalšími 
aktivitami je především správa majetku a majetková agenda, 
například dislokace a evidence. 

Součástí výše uvedených činností je technologická podpo-
ra prostřednictvím metody BIM, která tvoří samostatný důležitý 
segment pro výstavbu a investice. Zahrnuje vytváření koncepce 
a následné zavedení metody do praxe (příprava investičních zá-
měrů, vlastní realizace staveb, správa objektů, facility manage-
ment). V roce 2019 byla provedena analýza podmínek na ČVUT 
pro zavedení metody BIM. Veškerá koordinace projektu je v sou-
ladu s metodikou pro MŠMT. V nastávajícím období bude zahá-
jena příprava pilotního projektu ČVUT zajišťovaného kompletně 
touto metodou.
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Ing. Veronika Kramaříková, MBA / prorektorka pro rozvoj a strategie

„Rozvoj je potřeba snad každého z nás. Malé dítě se vyvíjí 
od narození, společnost prochází změnami na základě 
časů dobrých i horších a v důsledku nepředpokládaných 
událostí. Univerzita je významným hybatelem vývoje celé 
společnosti a je důležité, jak se staví ke změnám sama. 
ČVUT je lídrem v oblasti technologií a je mojí snahou 
pomoci využít všech možností pro celkový rozvoj školy 
správným směrem.“
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13  Rozvoj a strategie

Rok 2019 byl obecně významný vzhledem k množství událostí, 
které se svou společenskou vahou podstatně dotkly ČVUT jako 
jednoho z důležitých technologických subjektů v ČR. Evropská 
komise vyhodnotila své postavení vůči ostatním technologickým 
lídrům a nastavila nové nástroje a postupy zaměřené na zvýšení 
konkurenceschopnosti Evropy. Je velmi dobře, že ČVUT svými 
kroky a rozvojovými projekty naplňuje vizi směřovat své úsilí 
k naplnění funkce respektované autority právě v oblasti nových 
technologií a aktivně se snaží nastavit systémy pro posílení této 
funkce.

V rámci 33 rozvojových projektů byly naplněny jednotlivé cíle 
dlouhodobého záměru ve všech stanovených oblastech a bylo 
v nich dosaženo určitého pokroku. Finanční prostředky ve výši 
77 376 tis. Kč byly zcela vyčerpány.

ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY

Zajišťování kvality se dotýká všech oblastí a subjektů v rámci 
kampusu a působení ČVUT. Je nutnou podmínkou pro institucio-
nální akreditaci všech studijních programů ČVUT v Praze. V roce 
2019 bylo více jak 30 procent finančních prostředků na insti-
tucionální projekty věnováno naplnění prioritního cíle „Zajiš-
ťování kvality“. V rámci této priority došlo k realizaci čtrnácti 
projektů, které byly zaměřeny na oblast kvality a zahrnovaly 
i rozvoj přístrojové základny. V rámci této priority došlo k rea-
lizaci čtrnácti projektů, které byly zaměřeny na zlepšení síťo-
vých soustav v oblasti kvality a zahrnovaly i rozvoj přístrojové 
základny. Na Fakultě strojní byla například pořízena laboratorní 
3D tiskárna, telemetrická souprava a kvalitní mikroskop, a to vše 
především pro výukové účely studentů nejen této fakulty. Další 
prostředky byly věnovány na rozšíření, modernizaci a obnovu 
přístrojového vybavení pro zajištění vědecké i pedagogické 
činnosti. Investováno bylo i do zařízení pro zvyšování fyzické 
zdatnosti studentů a podpory zdravotně postižených studentů. 
Veškeré projekty v rámci této priority měly silnou vazbu na spo-
lupráci s průmyslem.  

DIVERZITA A DOSTUPNOST

Dvě zcela rozdílné, ale zároveň velmi provázané oblasti, ve kte-
rých se nachází velký potenciál pro další rozvoj univerzity, je 
na jedné straně péče o nadané studenty a proti tomu podpora 
studentů v prvních ročnících, kteří nastupují s rozdílnou znalos-
tí pro studium. V roce 2019 byly podpořeny dva z IP projektů 
v těchto oblastech s tím, že této oblasti je nutno věnovat více 
úsilí.

Jeden z projektů, který byl v roce 2019 podpořen, byl zamě-
řen na ohodnocení studentů ČVUT, kteří mají výjimečné schop-
nosti a nadání. Formou mimořádných účelových stipendií je mo-
tivuje ke zvyšování jejich kompetencí. V tomto projektu, který se 
týkal pouze bakalářských a navazujících magisterských studií, 
byly zapojeny všechny součásti ČVUT. 

Druhý projekt měl zlepšit administraci Celoživotního vzdě-
lávání (CŽV) s ohledem na novou metodiku řízení kurzů a nově 
vybudovaný přístup k CŽV.

INTERNACIONALIZACE

Zapojení do mezinárodních struktur a možnost získávání zku-
šeností ze zahraničí je jednou z nejdůležitějších oblastí rozvoje 
každého pracovníka i celé instituce. V rámci naplnění cíle interna-
cionalizace byly podpořeny dva projekty zaměřené na mobilitu 
studentů a pracovníků, které se podílely skoro 17 % na celkových 
výdajích v rámci Institucionálního plánu 2019.

Navázaly na dlouhodobě osvědčený model vysílání studentů 
na zahraniční partnerské univerzity na základě uzavřených bila-
terálních dohod o výměnách studentů. Prohlubování internacio-
nalizace života univerzity a zvýšení kvality vzdělávacího procesu 
je významně ovlivněno také působením zahraničních pracovníků 
na jednotlivých fakultách. V rámci tohoto projektu byly podpořeny 
jak výjezdy pedagogů z ČVUT do zahraničí, tak přijíždějící zahra-
niční osobnosti. Úspěšný je i projekt „Study in Prague“, podpořený 
v rámci Centralizovaných rozvojových projektů (CRP). 
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RELEVANCE

Tomuto prioritnímu cíli byl věnován jeden projekt s podílem 0,6 % 
na celkové výši finančních prostředků v rámci Institucionální-
ho plánu 2019. Byl zaměřen na zkvalitnění a rozvoj poradenství 
na ČVUT, realizované Centrem informačních a poradenských slu-
žeb ČVUT (CIPS). Cílovou skupinou byli studenti ČVUT, doktorandi 
podílející se na výuce a zaměstnanci studijních oddělení ČVUT. 
Zaměření aktivit bylo na prevenci předčasného ukončování stu-
dia a podpora úspěšnosti ve studiu a profesní kariéře.

KVALITNÍ A RELEVANTNÍ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

Účast v Programu C.E.L.S.A. je pravidelně podporovaná aktivita, 
která si klade za cíl pomoci internacionalizaci vědy na ČVUT, a to 
podporou přípravy mezinárodních vědeckých projektů. Využívá 
k tomu především členství ČVUT v mezinárodním sdružení CELSA 
(Central Europe Leuven Strategic Alliance) vedeném Katolickou 
univerzitou v belgické Lovani.

ROZhODOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA DATECh

Úplná a uživatelsky dostupná datová infrastruktura je klíčem pro 
zajištění kvality a vyhodnocování navržených opatření v rámci 
strategického řízení. Její budování musí respektovat veškeré 
požadavky na ochranu osobních údajů spolu se zajištěním ce-
lého systému proti vnějšímu působení. Celý systém postavený 
na provázání a komunikaci všech zapojených částí vyžaduje 
vysokou časovou, odbornou a finanční investici. Z toho důvodu 
bylo do této priority věnováno téměř 23 % finančních prostředků 
určených pro Institucionální plán roku 2019 a zahrnovala celkem 
12 dílčích projektů, zaměřených na implementaci legislativních 
změn v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR) či kyberbezpeč-
nosti, přes projekty, jejichž cílem bylo zkvalitnit uživatelské pro-
středí díky přístupům API (Application Programming Interface). 
Další velkou oblastí realizace je rozvoj funkcionalit v jednotlivých 
aplikacích jako např. Mobility nebo studijním informačním systé-
mu zvaném KOS. Dalším z podpořených projektů byla implemen-
tace nové verze systému Anketa ČVUT, která v budoucnu zajistí 
zpětnou vazbu fungování a řízení ČVUT.

Prioritní cíl Rozhodování založené na datech byl podpořen 
i v rámci Centralizovaných rozvojových projektů 2019, kde se 
ve spolupráci s dalšími univerzitami realizovala datová podpora 
pro hodnocení ukazatelů kvality studijních programů a zaváděla 

se pokročilá elektronizace studijních a správních agend v pro-
středí VŠ se zřetelem k nové národní i evropské legislativě.

EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ

Oblast efektivního financování stále roste na svém významu 
vzhledem ke klesajícím finančním zdrojům a nutnosti připra-
vit se v rámci nového finanční období na operační a komunitár-
ní programy EU. Zároveň je nezbytně nutná příprava projektů 
a detailní znalost stavu, ze kterého se vychází. Proto byl v roce 
2019 realizován projekt Podpora pasportizace objektů GTF, který 
slouží k zachycení současného stavu objektů a je nástrojem pro 
hospodaření s majetkem a tím i podporou pro vytvoření gene-
relu. Musí proto umožnit zpracování datových vstupů do různých 
softwarových aplikací.

Podpora priority efektivního financování byla také jedním 
z Centralizovaných rozvojových projektů 2019. Celkem 24 vyso-
kých škol se zde ve spolupráci dělilo o poznatky v oblasti čerpá-
ní finančních prostředků z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (OP VVV), při realizaci procesu HR Award nebo me-
zinárodních projektů Horizon 2020.  Současně také byly mezi 
školami sdíleny zkušenosti o postupu a prokazování při násled-
ných auditních procesech těchto projektů především v rámci 
programu OP VVV.  

BUDOUCNOST ČVUT

V současné době nastává okamžik změny a příprav pro budoucí 
finanční období Evropské unie, a tedy i vyhodnocení dosavadních 
cílů a nástrojů rozvoje celé Evropy. Věda, výzkum, inovace a nové 
technologie jsou oblasti středu pozornosti všech rozvinutých 
zemí, které mají za cíl být nezávislým lídrem. Univerzity proto 
musí být připraveny se zúčastnit a stát se součástí určování smě-
ru. ČVUT na tento trend přistoupilo a velmi operativně se zapojilo 
do podpory a využití nových technologií, jako je umělá inteligen-
ce či digitalizace. Zároveň stále myslí na udržitelný rozvoj a velmi 
intenzivně ve svých vědeckých týmech kromě jiného řeší i otázku 
nedostatku vody či efektivní výstavbu budov.

V roce 2020 končí platnost současných strategických doku-
mentů ČVUT. Je nutné provést revizi a připravit nové dokumenty, 
které budou postaveny především na vzájemné shodě všech 
součástí univerzity. Hlavním cílem by mělo být posílit excelenci 
a stát se součástí technologického směřování ČR spolu se zlep-
šováním skvělého postavení na mezinárodní úrovni.
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1.1 Základní údaje

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 
(odloučené 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 
(odloučené 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

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT (ÚTEF), Husova 240/5, 110 00 Staré Město

oStatní SoučáSti čVut

Výpočetní a informační centrum (VIC), Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

Ústřední knihovna ČVUT (ÚK), technická 6, 160 80 Praha 6

ÚčeloVá zařízení

Rektorát ČVUT (RČVUT), Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

Správa účelových zařízení (SÚZ), Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6

Česká technika – nakladatelství ČVUT (ČTN), thákurova 1, 160 41 Praha 6
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Prorektoři

Sekretariát rektora

Právní odbor

Odbor interního auditu 
a kontroly

Sekretariát  
Akademického senátu ČVUT

Odbor rozvoje

Akademický senát ČVUT Rektor

Fakulta stavební Kloknerův ústav

Odbor pro studium  
a studentské záležitosti

Fakulta strojní Masarykův ústav vyšších studií

Odbor pro vědeckou  
a výzkumnou činnost

Fakulta elektrotechnická Ústav tělesné výchovy a sportu

Odbor pro transfer technologií

Fakulta jaderná  
a fyzikálně inženýrská

Univerzitní centrum  
energeticky efektivních budov

Odbor strukturálních fondů

Fakulta architektury
Český institut informatiky,  

robotiky a kybernetiky

Odbor zahraničních vztahů

Fakulta dopravní
Ústav technické  

a experimentální fyziky ČVUT

Odbor pro kvalitu  
a informační systém

Fakulta biomedicínského  
inženýrství

Odbor výstavby  
a investiční činnosti

Fakulta informačních  
technologií

1.2 Organizační schéma ČVUT
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Kvestor

Kancléř

Správní rada ČVUT

Vědecká rada ČVUT

Rada pro vnitřní hodnocení ČVUT

Disciplinární komise ČVUT

Výpočetní a informační  
centrum ČVUT

Odbor PR a marketingu

Sekretariát kvestora

Rektorát ČVUT Odbor ekonomický a finanční

Ústřední knihovna ČVUT

Etická komise

Odbor ekonomického řízení  
a  controllingu

Správa účelových zařízení ČVUT

Akademické poradní sbory ČVUT

Archiv ČVUT

Česká technika –  
nakladatelství ČVUT

Odbor správy budovy  
Jugoslávských partyzánů

Odbor hospodářské správy
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1.3 Orgány ČVUT 

Tab. 1.3.1: Vedení ČVUT

Rektor doc. RNDr. Vojtěch PETRÁČEK, CSc.

Prorektoři

pro bakalářské a magisterské studium doc. Dr. Ing. Gabriela ACHTENOVÁ

pro informační systém Ing. Radek HOLÝ, Ph.D.

pro rozvoj a strategie doc. Ing. arch. Petr KORDOVSKÝ

pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium prof. Ing. Zbyněk ŠKVOR, CSc.

pro výstavbu prof. Ing. Alena KOHOUTKOVÁ, CSc.

pro zahraniční vztahy prof. Ing. Zbyněk ŠKVOR, CSc.

Kvestor Ing. Jiří BOHÁČEK

Předseda AS ČVUT doc. Ing. Jan JANOUŠEK, Ph.D.

Kancléř Ing. Lucie ORGONÍKOVÁ
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Tab. 1.3.2: Správní rada ČVUT

Předseda prof. Ing. Petr SÁHA, CSc. (od 2. 12. 2019)
prorektor pro tvůrčí činnosti  
Univerzity Tomáše bati ve Zlíně

Místopředseda

Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D. (od 2. 12. 2019) předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Mgr. František BUREŠ, MBA, LL.M (od 2. 12. 2019)
člen představenstva  
a technický ředitel Ukrajinské Železnice

Ing. Eduard PALÍŠEK, Ph.D., MBA (do 24. 9. 2019) generální ředitel Siemens, s.r.o.

Členové

Ing. Vladimír DLOUHÝ, CSc. prezident Hospodářské komory České republiky

Ing. Jaroslav DOLEŽAL, CSc., dr.h.c.  
(do 24. 9. 2019)

konzultant, emeritní zástupce společnosti Honeywell 
pro Českou republiku

Ing. Petr DVOŘÁK, MBA generální ředitel České televize

Ing. arch. Jan FIBIGER, CSc. (od 2. 12. 2019)
předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury 
a stavebnictví (Nadace AbF)

Ing. Dan JIRÁNEK (do 24. 9. 2019)
výkonný ředitel Svazu měst a obcí České republiky,  
člen Evropského výboru regionů

Ing. arch. Jan KASL
JK ARCHITEKTI s.r.o.,  
předseda České komory architektů (ČKA)

Mgr. Ondřej KOLÁŘ (od 8. 11. 2019) starosta Prahy 6

Mgr. Karel KOMÁREK, st. (od 11. 10. 2019) manažer a jednatel ve společnosti Smart brain, s. r. o.

Ing. Jaroslav MÍL, MBA (od 2. 12. 2019)
vládní zmocněnec pro jadernou energetiku,  
předseda dozorčí rady Elektrárna Temelín II, a. s. 
a Elektrárna Dukovany II, a. s.

Ing. Vlastimil PICEK starosta města brandýs nad labem – Stará boleslav

Ing. Jiří RUSNOK guvernér České národní banky

RNDr. Jiří SLOVÁK nezávislý expert jaderného palivového cyklu

Ing. Michaela ŠOJDROVÁ poslankyně Evropského parlamentu

Mgr. Radek VONDRÁČEK (od 15. 5. 2019) předseda Poslanecké sněmovny PČR

Tajemník Ing. Lucie ORGONÍKOVÁ kancléř ČVUT v Praze
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Tab. 1.3.3: Vědecká rada ČVUT

Předseda doc. RNDr. Vojtěch PETRÁČEK, CSc. FJFI, rektor ČVUT

Interní členové

prof. Ing. Petr HÁJEK, CSc. FSv

prof. Ing. Jiří MÁCA, CSc. FSv, děkan

prof. Ing. František WALD, CSc. FSv

prof. Ing. Tomáš JIROUT, Ph.D. FS

prof. Ing. Jan MACEK, DrSc. FS

prof. Ing. Michael VALÁŠEK, DrSc. FS, děkan

prof. Ing. Jiří MATAS, Ph.D. FEl

prof. Ing. Pavel RIPKA, CSc. FEl, děkan (do 30. 6. 2019)

prof. Ing. Zbyněk ŠKVOR, CSc. FEl, prorektor pro VaV

prof. Ing. Helena JELÍNKOVÁ, DrSc. FJFI

prof. Ing. Igor JEx, DrSc. FJFI, děkan

prof. Ing. arch. Ladislav LÁBUS, Hon. FAIA FA, děkan

doc. Dr. Ing. Martin POSPÍŠIL, Ph.D. FA

prof. Ing. arch. Zdeněk ZAVŘEL, dr. h. c. FA

doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D. FD, děkan

prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D. FD

doc. Ing. Jaroslav MACHAN, CSc. FD

prof. MUDr. Ivan DyLEVSKÝ, DrSc. FbMI, děkan

prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc., MBA FbMI

doc. RNDr. Ing. Marcel JIŘINA, Ph.D. FIT, děkan

doc. Ing. Hana KUBÁTOVÁ, CSc. FIT

prof. Ing. Pavel TVRDÍK, CSc. FIT

prof. Dr. Ing. Zdeněk HANZÁLEK CIIRC

Externí členové

prof. RNDr. Miroslav DOUPOVEC, CSc., dr. h. c., VUT brno

Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D., dr.h.c. SÚJb, předsedkyně 

prof. Ing. Rostislav DROCHyTKA, CSc., MBA VUT brno

prof. Ing. Jiří HOMOLA, CSc., DSc. ÚFE AV ČR

prof. RNDr. Jan KRATOCHVÍL, CSc. MFF UK, děkan

Dr. František KRAUS, Dr. Sc. Wiss Adjunkt ETH Zurich

prof. Ing. Alois MATERNA, CSc., MBA VŠb TUO

prof. Ing. Petr NOSKIEVIČ, CSc. VŠb TUO

prof. Ing. Ivo PROVAZNÍK, Ph.D. VUT brno

prof. Ing. arch. Jaroslav ŠAFER Česká komora architektů

doc. Ing. Libor ŠVADLENKA, Ph.D. DF UPCE, děkan

prof. Dr. Ing. Pavel ZEMČÍK VUT brno

>>>
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Tab. 1.3.3: Vědecká rada ČVUT

Mimořádní členové

prof. Dr. ir. Henri Hubertus ACHTEN FA

prof. Ing. Zdeněk BITTNAR, DrSc. FSv

prof. Dr. Ing. Vladimír BLAŽEK RWTH Aachen

doc. PaedDr. Jiří DRNEK, CSc. ÚTVS, ředitel

doc. Ing. Lukáš FERKL, Ph.D. UCEEb, ředitel

prof. Ing. František HRDLIČKA, CSc. FS

prof. Ing. Stanislava HRONOVÁ, CSc. VŠE v Praze

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

prof. RNDr. Bohumil KRATOCHVÍL, DSc. VŠCHT

prof. Ing. Karel MELZOCH, CSc. VŠCHT

RNDr. Michael PROUZA, Ph.D. FÚ AV ČR

prof. RNDr. Karel ŠAFAŘÍK, CSc. FJFI

doc. Ing. Ivan ŠTEKL, CSc. ÚTEF, ředitel

doc. Ing. Lenka ŠVECOVÁ, Ph.D. MÚVS, ředitelka

prof. Ing. Petr KONVALINKA, CSc., FEng. FSv, emeritní rektor

prof. Ing. Václav HAVLÍČEK, CSc. FEl, emeritní rektor

prof. Ing. Jiří WITZANy, DrSc. FSv, emeritní rektor

prof. Ing. Petr ZUNA, CSc., D.Eng. h. c., FEng. FS, emeritní rektor
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Tab. 1.3.4: Akademický senát ČVUT

Předseda doc. Ing. Jan JANOUŠEK, Ph.D. FIT

Místopředsedkyně (zaměstnankyně) Ing. arch. Dana MATĚJOVSKÁ, Ph.D. FA

Místopředseda (student) Ing. Michal FARNÍK FJFI (od 30. 1. 2019)

Předseda legislativní komise RNDr. Petr OLŠÁK FEl 

Předseda hospodářské komise prof. Ing. František HRDLIČKA, CSc. FS

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

Předseda komise pro pedagogické 
záležitosti

RNDr. Jiří ŠRUBAŘ, Ph.D. FA

Předseda komise pro SÚZ Ing. Tomáš DRÁBEK FEl

Předseda studentské komise
Bc. Jozef ŠEBÁK MÚVS (od 30. 1. 2019)

Ing. Michal FARNÍK FJFI (1. 1. 2019 – 29. 1. 2019)

Předseda komise pro informační 
strategii

prof. Dr. Ing. Jan KyBIC FEl

Předseda komise pro vědu, tvůrčí 
činnost a doktorské studium

doc. Dr. Ing. Ivan RICHTER FJFI

Členové AS

prof. Ing. Zdeněk BITTNAR, DrSc. FSv

Ing. arch. Robert BOUŠKA FSv

doc. Ing. Jiří CAJTHAML, Ph.D. FSv

Ing. Michal MÁRA FSv

prof. Ing. Jan TyWONIAK, CSc. FSv

doc. Ing. Václav BAUMA, CSc. FS

prof. Ing. František HRDLIČKA, CSc.
FS, předseda hospodářské komise 
AS ČVUT

prof. Ing. Jiří NOŽIČKA, CSc. FS

Ing. Kryštof ŠULC FS

Ing. Jiří VOLECH FS

Bc. Jakub BEGERA FEl (do 30. 1. 2019)

RNDr. Ilona Ali BLÁHOVÁ, Ph.D. FEl

Ing. Tomáš DRÁBEK FEl, předseda komise pro SÚZ AS ČVUT

prof. Dr. Ing. Jan KyBIC
FEl, předseda komise pro informační 
strategii AS ČVUT

RNDr. Petr OLŠÁK
FEl, předseda legislativní komise 
AS ČVUT

Ing. Michal FARNÍK FJFI, místopředseda AS ČVUT

Ing. Kateřina CHyTRÁ FJFI

doc. Ing. Jiří MIKyŠKA, Ph.D. FJFI

doc. Ing. Petr PRŮŠA, Ph.D. FJFI

doc. Dr. Ing. Ivan RICHTER
FJFI, předseda komise pro vědu, tvůrčí 
činnost a doktorské studium AS ČVUT

Bc. Josef HOLEČEK FA

doc. Ing. arch. Dalibor HLAVÁČEK, Ph.D. FA

Ing. arch. Dana MATĚJOVSKÁ, Ph.D. FA, místopředsedkyně AS ČVUT

RNDr. Jiří ŠRUBAŘ, Ph.D.
FA, předseda komise pro pedagogické 
záležitosti AS ČVUT

Bc. Marek WAGNER FA

>>>
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Tab. 1.3.4: Akademický senát ČVUT

Členové AS

Ing. Bc. Vladimír FALTUS, Ph.D. FD

Ing. Mgr. Jan FEIT FD

Ing. Tomáš DOKTOR FD

Ing. Šárka HULÍNSKÁ FD (do 30. 4. 2019)

Bc. Michal ŠUPEJ FD

Mgr. Pavel BÖHM, MBA FbMI

Ing. yulia ČUPROVÁ, Ph.D. FbMI

Ing. Jan KAŠPAR FbMI

Ing. Tomáš POKORNÝ FbMI

Mgr. Veronika VyMĚTALOVÁ, Ph.D. FbMI

PhDr. Ing. Tomáš EVAN, Ph.D. FIT (od 1. 6. 2019)

Ing. Magda FRIEDJUNGOVÁ FIT

doc. Ing. Jan JANOUŠEK, Ph.D. FIT, předseda AS ČVUT

Ing. Stanislav JEŘÁBEK FIT

Ing. Zdeněk MUZIKÁŘ, CSc. FIT (do 31. 5. 2019)

Ing. Radomír POLÁCH FIT

prof. Ing. Václav HLAVÁČ, CSc.
CIIRC, předseda komise pro rozvoj 
a kvalitu AS ČVUT

Ing. David ČÍTEK KÚ

Ing. Bc. Pavel ANDRES, Ph.D., ING.PAED.IGIP MÚVS

Bc. Jozef ŠEBÁK
MÚVS, předseda studentské komise 
AS ČVUT

PhDr. Jaroslav SCHMID, CSc. ÚTVS
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Tab. 1.3.5: Disciplinární komise ČVUT

Předseda Ing. Petr TEJ, Ph.D. (KÚ)

Členové komise

Akademičtí pracovníci

doc. Ing. Petr BOUŠKA, CSc. (KÚ)

doc. Ing. Vít POŠTA, Ph.D. (MÚVS)

doc. Ing. Martin ZRALÝ, CSc. (MÚVS)

Studenti

Ing. Martin KRyŠTOV (KÚ)

Anna POŽÁROVÁ (MÚVS)

Jakub ŠTOREK (MÚVS)

Náhradníci

Akademičtí pracovníci
Ing. Dagmar ČÁMSKÁ, Ph.D. (MÚVS)

Ing. Petr TEJ, Ph.D. (KÚ)

Studenti
Bc. Veronika KOUTNÍKOVÁ (MÚVS)

Ing. Lucie VOŠAHLÍKOVÁ (KÚ)

Tab. 1.3.6: Etická komise

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

Členové komise

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

prof. Ing. Jan HOLUB, Ph.D. (FIT)

doc. Ing. Jitka VAŠKOVÁ, CSc. (FSv)
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Tab. 1.3.7: Rada pro vnitřní hodnocení ČVUT

Předseda doc. RNDr. Vojtěch PETRÁČEK, CSc. (FJFI, rektor ČVUT)

Místopředseda prof. Ing. Petr HÁJEK, CSc. (FSv)

Členové

doc. Ing. Miroslav ČECH, CSc. (FJFI)

prof. Ing. František HRDLIČKA, CSc. (FS)

doc. Ing. Jiří JAKOVENKO, Ph.D. (FEl)

doc. Ing. Jan JANOUŠEK, Ph.D. (FIT)

prof. Ing. Josef JÍRA, CSc. (FD)

prof. RNDr. Bohumil KRATOCHVÍL, DrSc. (VŠCHT)  
(od 19. 6. 2019)

prof. Ing. Vladimír KUČERA, DrSc., dr. h. c. (CIIRC)

prof. Ing. Jan MACEK, DrSc. (FS)

doc. Ing. Daniel MüNICH, Ph.D. (FEl)

doc. Ing. Antonín POKORNÝ, CSc. (FA)

prof. MUDr. Jozef ROSINA, Ph.D., MBA (FbMI)

Ing. Tomáš SMEJKAL (FJFI)

prof. Ing. Pavel TVRDÍK, CSc. (FIT)

Tajemník Ing. Bc. Josef SVOBODA, Ph.D.
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1.4 Zastoupení ČVUT v reprezentaci českých vysokých škol

Česká konference rektorů
rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Zastoupení ČVUT v Radě vysokých škol
Předsednictvo RVŠ
Ing. Michal FARNÍK, ČVUT
RNDr. Petr OLŠÁK, ČVUT

Členové Sněmu RVŠ Delegovaný
RNDr. Petr OLŠÁK čVut
doc. Ing. Jiří CAJTHAML, Ph.D. čVut
prof. Ing. arch. Michal KOHOUT Fakulta architektury
prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc. Fakulta biomedicínského inženýrství
Ing. Jakub HOSPODKA, Ph.D. Fakulta dopravní
doc. Ing. Hana KUBÁTOVÁ, CSc. Fakulta informačních technologií
doc. Mgr. Milan KRBÁLEK, Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
prof. Ing. Michal POLÁK, CSc. Fakulta stavební 
prof. Ing. Zbyněk ŠIKA, Ph.D. Fakulta strojní

Pracovní komise legislativní
Bc. Barbora KULTOVÁ
RNDr. Petr OLŠÁK

Pracovní komise ekonomická
doc. Ing. Jiří CAJTHAML, Ph.D.

Pracovní komise pro vzdělávací činnost
doc. Ing. Jiří CAJTHAML, Ph.D.

Pracovní komise pro vědeckou činnost
prof. Ing. arch. Michal KOHOUT
doc. Mgr. Milan KRBÁLEK, Ph.D.
prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc.
prof. Ing. Michal POLÁK, CSc.
prof. Ing. Zbyněk ŠIKA, Ph.D.

Pracovní komise pro strategii a rozvoj ve vysokém školství
Bc. Barbora KULTOVÁ

Pracovní komise pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení
prof. Ing. arch. Michal KOHOUT
doc. Ing. Hana KUBÁTOVÁ, CSc.
prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc., MBA

Pracovní komise pro vnější a zahraniční styky
doc. Jakub HOSPODKA, Ph.D.

Studentská komora Rady vysokých škol
Ing. Michal FARNÍK, delegát
Bc. Barbora KULTOVÁ, náhradnice
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Tab. 2.1: Akreditované studijní programy (počty)*

ČVUT v Praze
Bakalářské 

studium
Magisterské 

studium
Navazující 

magisterské studium
Doktorské 

studium CELKEM
P K/D P K/D P K/D P K/D

Fakulta stavební**

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 8 8 13 7 36

Fakulta celkem x 8 8 13 7 36

Fakulta strojní**

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Informační a komunikační technologie 06 1 1 2

Technika, výroba a stavebnictví 07 3 3 10 6 1 1 24

Fakulta celkem x 3 3 11 7 1 1 26

Fakulta elektrotechnická**

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Obchod, administrativa a právo 04 1 1 2

Přírodní vědy, matematika a statistika 05 1 1

Informační a komunikační technologie 06 3 1 3 4 11

Technika, výroba a stavebnictví 07 9 1 13 2 5 3 33

Fakulta celkem x 12 2 16 2 11 4 47

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská**

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Přírodní vědy, matematika a statistika 05 1 1 1 1 4

Informační a komunikační technologie 06 1 1

Technika, výroba a stavebnictví 07 1 1 2

Zdravotní a sociální péče, péče 
o příznivé životní podmínky

09 1 1

Fakulta celkem x 2 2 2 2 8

Fakulta architektury**

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Umění a humanitní vědy 02 2 2 1 1 6

Společenské vědy, žurnalistika 
a informační vědy

03

Technika, výroba a stavebnictví 07 3 2 1 1 7

Fakulta celkem x 5 4 2 2 13

Fakulta dopravní**

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 1 1 2

Služby 10 1 1 1 1 1 2 7

Fakulta celkem x 1 1 1 1 2 3 9

>>>
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Tab. 2.1: Akreditované studijní programy (počty)*

ČVUT v Praze
Bakalářské 

studium
Magisterské 

studium
Navazující 

magisterské studium
Doktorské 

studium CELKEM
P K/D P K/D P K/D P K/D

Fakulta biomedicínského inženýrství**

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Informační a komunikační technologie 06 1 0 1 1 3

Technika, výroba a stavebnictví 07 1 1 1 1 1 1 6

Zdravotní a sociální péče, péče 
o příznivé životní podmínky

09 2 2 1 1 1 7

Služby 10 1 1 2 2 1 2 9

Fakulta celkem x 4 2 6 4 4 5 25

Fakulta informačních technologií**

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Informační a komunikační technologie 06 1 1 2 2 3 9

Fakulta celkem x 1 1 2 2 3 9

Masarykův ústav vyšších studií**

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Vzdělávání a výchova 01 1 1 2

Umění a humanitní vědy 02 1 1 2

Obchod, administrativa a právo 04 3 3 1 1 1 9

Celkem x 4 1 3 1 2 2 13

Kloknerův ústav**

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 1 1 2

Celkem x 0 0 0 0 1 1 2

ČVUT v Praze

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Vzdělávání a výchova 01 1 1 2

Umění a humanitní vědy 02 2 2 2 2 8

Obchod, administrativa a právo 04 3 3 1 2 2 11

Přírodní vědy, matematika a statistika 05 1 1 2 1 5

Informační a komunikační technologie 06 4 2 8 1 7 4 26

Technika, výroba a stavebnictví 07 24 5 34 9 24 16 112

Zdravotní a sociální péče, péče 
o příznivé životní podmínky

09 3 2 1 1 1 8

Služby 10 2 2 3 3 2 4 16

VŠ celkem x 40 10 53 15 40 29 188

Pozn.: * Počty studijních programů, ve kterých jsou zapsáni studenti.

Pozn.: ** Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční



149 <

 TAbUlKOVá PřÍlOHA < SEKCE 2 >

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY – Bc., NMgr., Ph.D. STUDIUM (POČTY)  

Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2015 2016 2017 2018 2019

STUDIJNÍ PROGRAMY V CIZÍM JAZYCE (POČTY)

Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium



> 150

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Tab. 2.2: Studijní programy v cizím jazyce (počty)*

ČVUT v Praze
Bakalářské 

studium
Magisterské 

studium
Navazující 

magisterské studium
Doktorské 

studium CELKEM
P K/D P K/D P K/D P K/D

Fakulta stavební**

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 1 1 4 1 7

Fakulta celkem x 1 1 4 1 7

Fakulta strojní**

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 2 2 1 5

Fakulta celkem x 2 2 1 5

Fakulta elektrotechnická**

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Obchod, administrativa a právo 04 1 1

Přírodní vědy, matematika a statistika 05 1 1

Informační a komunikační technologie 06 2 2 4

Technika, výroba a stavebnictví 07 2 6 1 1 10

Fakulta celkem x 2 8 4 2 16

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská**

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Informační a komunikační technologie 06 1 1

Technika, výroba a stavebnictví 07 1 1 2

Fakulta celkem x 1 1 1 3

Fakulta architektury**

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 1 1 1 3

Fakulta celkem x 1 1 1 3

Fakulta dopravní**

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 1 1 2

Fakulta celkem x 1 1 2

Fakulta biomedicínského inženýrství**

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 1 1 2

Zdravotní a sociální péče, péče 
o příznivé životní podmínky

09 1 1

Fakulta celkem x 1 2 3

>>>
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Tab. 2.2: Studijní programy v cizím jazyce (počty)*

ČVUT v Praze
Bakalářské 

studium
Magisterské 

studium
Navazující 

magisterské studium
Doktorské 

studium CELKEM
P K/D P K/D P K/D P K/D

Fakulta informačních technologií**

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Informační a komunikační technologie 06 1 1 1 3

Celkem x 1 1 1 3

Masarykův ústav vyšších studií**

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Obchod, administrativa a právo 04 1 1 2

Celkem x 1 1 2

ČVUT v Praze

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Obchod, administrativa a právo 04 1 1 1 3

Přírodní vědy, matematika a statistika 05 1 1

Informační a komunikační technologie 06 1 4 2 1 8

Technika, výroba a stavebnictví 07 7 12 8 4 31

Zdravotní a sociální péče, péče 
o příznivé životní podmínky

09 1 1

Služby 10

VŠ celkem x 9 18 11 6 44

Pozn.: * Počty studijních programů, ve kterých jsou zapsáni studenti.

Pozn.: ** Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
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Tab. 2.3: Joint/Double/Multiple Degree studijní programy realizované se zahraniční VŠ

ČVUT v Praze

Fakulta stavební – program 1
Study program Civil Engineering, Advanced Master's in 
Structural Analysis of Monuments and Historical 
Constructions 

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

Přidružené organizace Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Multiple Degree

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

navazující magisterský

Počet aktivních studií k 31. 12. 12

Fakulta stavební – program 2
Study program Civil Engineering,  
Double Degree Master Program in Civil Engineering

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

Přidružené organizace nejsou

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree

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

navazující magisterský

Počet aktivních studií k 31. 12. 1

Fakulta stavební – program 3
Study program Civil Engineering,  
Double Degree Master Program in Civil Engineering

Partnerské organizace
Technische Universität München, Německo 
Fakultät für bauingenieur- und Vermessungswesen, Německo

Přidružené organizace nejsou

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree

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

navazující magisterský

Počet aktivních studií k 31. 12. 0

Fakulta stavební – program 4
Study program Civil Engineering,  
Double degree Master Program in Civil Engineering

Partnerské organizace École Centrale de Nantes, Francie

Přidružené organizace nejsou

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree

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

navazující magisterský

Počet aktivních studií k 31. 12. 0

>>>
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Tab. 2.3: Joint/Double/Multiple Degree studijní programy realizované se zahraniční VŠ

ČVUT v Praze

Fakulta stavební – program 5
Study program Civil Engineering, Sustainable Constructions 
under Natural Hazard and Catastrophic Events 

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

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Multiple Degree

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

navazující magisterský 

Počet aktivních studií k 31. 12. 0

Fakulta stavební – program 6
Stavební inženýrství,  
Double Degree Master Program in Civil Engineering

Partnerské organizace KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

Přidružené organizace nejsou

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree

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

navazující magisterský

Počet aktivních studií k 31. 12. 1

Fakulta stavební – program 7
Study program Civil Engineering,  
Double degree Master Program in Civil Engineering

Partnerské organizace RWTH Aachen, Aaachen, Germany, Faculty of Civil Engeneering

Přidružené organizace nejsou

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree

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

navazující magisterský

Počet aktivních studií k 31. 12. 4

>>>
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Tab. 2.3: Joint/Double/Multiple Degree studijní programy realizované se zahraniční VŠ

ČVUT v Praze

Fakulta strojní – program 1 Master of Automotive Engineering

Partnerské organizace
Ensta bretagne, Francie, TU Chemnitz, Německo, IT bandung, 
Indonésie, HAN, Holandsko

Přidružené organizace IFP, Francie

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree

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

navazující magisterský

Počet aktivních studií k 31. 12. 56

Fakulta elektrotechnická – program 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

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree

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

navazující magisterský

Počet aktivních studií k 31. 12. 13

Fakulta elektrotechnická – program 2 Power Generation and Transportation

Partnerské organizace Tomsk Polytechnic University (TPU), Ruská federace

Přidružené organizace nejsou

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree

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

navazující magisterský

Počet aktivních studií k 31. 12. 16

Fakulta elektrotechnická – program 3
Double degree program s National Taiwan University 
of Science and Technology

Partnerské organizace
National Taiwan University of Science and Technology), 
DECE (Department of Electronic and Computer Engineering

Přidružené organizace nejsou

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree

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

navazující magisterský

Počet aktivních studií k 31. 12. 2

>>>
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Tab. 2.3: Joint/Double/Multiple Degree studijní programy realizované se zahraniční VŠ

ČVUT v Praze

Fakulta elektrotechnická – program 4 Double degree s RWTH Aachen

Partnerské organizace RWTH Aachen

Přidružené organizace nejsou

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree

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

navazující magisterský

Počet aktivních studií k 31. 12. 1

Fakulta elektrotechnická – program 5 Double degree s Kazan Federal University

Partnerské organizace Kazan Federal University

Přidružené organizace nejsou

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree

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

navazující magisterský

Počet aktivních studií k 31. 12. 7

Fakulta elektrotechnická – program 6 Double degree program EURECOM, Francie

Partnerské organizace
Graduate School and Research Center in Digital Sciences, bIOT, 
Sophia Antipolis, France

Přidružené organizace Mobile Computing Systems

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree

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

navazující magisterský

Počet aktivních studií k 31. 12. 4

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – program 1 Jaderné inženýrství

Partnerské organizace Univerzita Gent

Přidružené organizace ÚFP AV ČR,v.v.i.

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree

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

doktorský

Počet aktivních studií k 31. 12. 0

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – program 2 Matematické inženýrství

Partnerské organizace Univerzita v Kanazawě

Přidružené organizace nejsou

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree

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

navazující magisterský

Počet aktivních studií k 31. 12. 0

Fakulta dopravní Technika a technologie v dopravě a spojích

Partnerské organizace
linköpings universitet, Švédsko 
UAS Fachhochschule Technikum Wien, Rakousko

Přidružené organizace nejsou

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Joint Degree

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

navazující magisterský 

Počet aktivních studií k 31. 12. 7

>>>
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Tab. 2.3: Joint/Double/Multiple Degree studijní programy realizované se zahraniční VŠ

ČVUT v Praze

Fakulta biomedicínského inženýrství
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 

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree 

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

navazující magisterský

Počet aktivních studií k 31. 12. 3

Masarykův ústav vyšších studií – program 1 Economics and Management

Partnerské organizace Wuhan University of Technology (WUT)

Přidružené organizace nejsou

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree

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

bakalářský

Počet aktivních studií k 31. 12. 0

Masarykův ústav vyšších studií – program 2 Innovation Project Management

Partnerské organizace Wuhan University of Technology (WUT)

Přidružené organizace nejsou

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree

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

navazující magisterský

Počet aktivních studií k 31. 12. 0

Souhrnné informace k tab. 2.3

ČVUT v Praze
Bakalářské 

studium
Magisterské 

studium
Navazující magisterské 

studium
Doktorské 

studium
Celkem

Počet studijních programů 1 0 18 1 20

Počet aktivních studií 
v těchto programech

0 0 127 0 127
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Tab. 2.4: Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou  
nebo s veřejnou výzkumnou institucí* se sídlem v ČR

ČVUT v Praze

Fakulta strojní – program 1 Mechatronika

Široce vymezený obor ISCED-F 0714

Partnerská vysoká škola/instituce* JU České budějovice

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

bakalářský

Počet aktivních studií k 31. 12. 0

Fakulta elektrotechnická – program 1 Biomedicínské inženýrství a informatika

Široce vymezený obor ISCED-F 0688

Partnerská vysoká škola Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta

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

navazující magisterský

Počet aktivních studií k 31. 12. 20

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – program 1 Matematické inženýrství

Široce vymezený obor ISCED-F 0541

Partnerská vysoká škola/instituce* AV ČR, v.v.i.

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

doktorský

Počet aktivních studií k 31. 12. 17

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – program 2 Matematické inženýrství

Široce vymezený obor ISCED-F 0541

Partnerská vysoká škola/instituce* AV ČR, v.v.i.

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

doktorský

Počet aktivních studií k 31. 12. 7

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – program 3 Fyzikální inženýrství

Široce vymezený obor ISCED-F 0533

Partnerská vysoká škola/instituce* AV ČR, v.v.i.

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

doktorský

Počet aktivních studií k 31. 12. 29

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – program 4 Jaderné inženýrství

Široce vymezený obor ISCED-F 0588

Partnerská vysoká škola/instituce* AV ČR, v.v.i.

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

doktorský

Počet aktivních studií k 31. 12. 23

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – program 5 Jaderná chemie

Široce vymezený obor ISCED-F 0531

Partnerská vysoká škola/instituce* AV ČR, v.v.i.

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

doktorský

Počet aktivních studií k 31. 12. 9

>>>
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Tab. 2.4: Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou  
nebo s veřejnou výzkumnou institucí* se sídlem v ČR

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – program 6 Radiologická fyzika

Široce vymezený obor ISCED-F 0533

Partnerská vysoká škola/instituce* AV ČR, v.v.i.

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

doktorský

Počet aktivních studií k 31. 12. 4

Fakulta architektury Krajinářská architektura

Široce vymezený obor ISCED-F 0731

Partnerská vysoká škola/instituce* Česká zemedělská univerzita

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

bakalářský

Počet aktivních studií k 31. 12. 1

Souhrnné informace k tab. 2.4

ČVUT v Praze
Bakalářské 

studium
Magisterské 

studium
Navazující magisterské 

studium
Doktorské 

studium
Celkem

Počet studijních programů 2 0 1 6 9

Počet aktivních studií  
v těchto programech

1 0 20 89 110
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Tab. 2.6: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů)

ČVUT v Praze

Kurzy orientované  
na výkon povolání

Kurzy zájmové
U3V CELKEM

do 
15 hod

od 16 do 
100 hod

více než 
100 hod

do 
15 hod

od 16 do 
100 hod

více než  
100 hod

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Programy a kvalifikace – 
všeobecné vzdělání

00 5 18 23

Vzdělávání a výchova 01 3 4 2 9

Umění a humanitní vědy 02 7 5 5 61 28 14 120

Společenské vědy, žurnalistika 
a informační vědy

03 1 7 1 56 65

Obchod, administrativa a právo 04 1 1

Přírodní vědy, matematika a statistika 05 2 23 1 10 2 8 46

Informační a komunikační technologie 06 2 1 3

Technika, výroba a stavebnictví 07 2 84 1 12 99

Zemědělství, lesnictví, rybářství 
a veterinářství

08 0

Zdravotní a sociální péče, péče 
o příznivé životní podmínky

09 4 4

Služby 10 0

CELKEM x 5 131 12 15 85 28 94 370
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Tab. 2.7: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků)

ČVUT v Praze
Kurzy orientované na výkon povolání

do 15 hod od 16 do 100 hod více než 100 hod

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání 00 225 123

Vzdělávání a výchova 01 57 66

Umění a humanitní vědy 02 53 231 43

Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy 03 2 168

Obchod, administrativa a právo 04 9

Přírodní vědy, matematika a statistika 05 59 32

Informační a komunikační technologie 06 114

Technika, výroba a stavebnictví 07 83

Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství 08

Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky 09

Služby 10

CELKEM* x 280 835 150

Pozn.: * Jelikož jsou vykazovány fyzické osoby, které se mohou účastnit i více kurzů není údaj celkem součtem předcházejících řádků  
či sloupců, ale odráží stav reálného celkového počtu účastníků kurzů.
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Kurzy zájmové
U3V CELKEM*

Z toho počet účastníků, jež byli přijímaní do akreditovaných 
studijních programů podle § 60 zákona o vysokých školáchdo 15 hod od 16 do 100 hod více než 100 hod

170 518 5

29 152 4

136 610 430 734 2 237 215

2 787 959

9

194 66 169 520 51

27 141 12

194 277

0

93 93

0

330 904 430 1 977 4 906 287
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Tab. 3.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií)

ČVUT v Praze
Bakalářské 

studium
Magisterské 

studium
Navazující magisterské 

studium
Doktorské 

studium CELKEM
P K/D P K/D P K/D P K/D

Fakulta stavební*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 1 999 908 218 180 3 305

Fakulta celkem x 1 999 908 218 180 3 305

Z toho počet žen na Fakultě 1 X 793 368 79 68 1 308

Z toho počet cizinců na Fakultě 1 X 299 102 22 11 434

Fakulta strojní*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 1 322 83 749 44 160 116 2 474

Fakulta celkem x 1 322 83 749 44 160 116 2 474

Z toho počet žen X 114 9 79 2 24 20 248

Z toho počet cizinců X 157 5 149 2 23 16 352

Fakulta elektrotechnická*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Obchod, administrativa a právo 04 2 1 3

Přírodní vědy, matematika a statistika 05 6 6

Informační a komunikační 
technologie

06 722 8 298 25 1 053

Technika, výroba a stavebnictví 07 966 33 472 18 144 123 1 756

Fakulta celkem x 1 688 41 770 18 177 124 2 818

Z toho počet žen X 248 6 127 1 14 23 419

Z toho počet cizinců X 366 4 195 0 48 27 640

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Přírodní vědy, matematika a statistika 05 612 5 6 2 625

Informační a komunikační 
technologie

06 190 190

Technika, výroba a stavebnictví 07 162 103 265

Zdravotní a sociální péče, péče 
o příznivé životní podmínky

09 16 16

Fakulta celkem x 628 195 168 105 1 096

Z toho počet žen X 227 74 39 23 363

Z toho počet cizinců X 141 33 26 18 218

Fakulta architektury*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Umění a humanitní vědy 02 99 47 8 154

Technika, výroba a stavebnictví 07 836 460 69 51 1 416

Fakulta celkem x 935 507 77 51 1 570

Z toho počet žen X 592 300 42 24 958

Z toho počet cizinců X 223 128 11 6 368

>>>
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Tab. 3.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií)

ČVUT v Praze
Bakalářské 

studium
Magisterské 

studium
Navazující magisterské 

studium
Doktorské 

studium CELKEM
P K/D P K/D P K/D P K/D

Fakulta dopravní*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 9 21 30

Služby 10 787 52 206 77 48 42 1 212

Fakulta celkem x 787 52 206 77 57 63 1 242

Z toho počet žen X 159 16 78 24 21 15 313

Z toho počet cizinců X 226 7 38 9 7 8 295

Fakulta biomedicínského inženýrství*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Informační a komunikační 
technologie

06 6 6 2 14

Technika, výroba a stavebnictví 07 268 8 101 19 26 36 458

Zdravotní a sociální péče, péče 
o příznivé životní podmínky

09 562 29 33 12 7 643

Služby 10 66 68 70 125 6 35 370

Fakulta celkem x 896 76 206 177 50 80 1 485

Z toho počet žen X 633 17 135 76 21 29 911

Z toho počet cizinců X 90 1 19 12 2 6 130

Fakulta informačních technologií*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Informační a komunikační 
technologie

06 1 553 130 412 28 24 2 147

Fakulta celkem x 1 553 130 412 28 24 2 147

Z toho počet žen X 208 18 42 2 3 273

Z toho počet cizinců X 456 21 92 1 5 575

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Vzdělávání a výchova 01 1 223 224

Umění a humanitní vědy 02 2 9 11

Obchod, administrativa a právo 04 492 246 91 1 2 832

Technika, výroba a stavebnictví 07 6 19 25

Celkem x 493 223 246 91 9 30 1 092

Z toho počet žen X 284 94 158 56 2 7 601

Z toho počet cizinců X 57 3 24 8 2 94

>>>
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Tab. 3.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií)

ČVUT v Praze
Bakalářské 

studium
Magisterské 

studium
Navazující magisterské 

studium
Doktorské 

studium CELKEM
P K/D P K/D P K/D P K/D

ČVUT v Praze

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Vzdělávání a výchova 01 1 223 224

Umění a humanitní vědy 02 99 47 10 9 165

Obchod, administrativa a právo 04 492 246 91 3 3 835

Přírodní vědy, matematika a statistika 05 612 5 12 2 631

Informační a komunikační 
technologie

06 2 275 138 906 59 26 3 404

Technika, výroba a stavebnictví 07 5 391 124 2 690 81 794 649 9 729

Zdravotní a sociální péče, péče 
o příznivé životní podmínky

09 578 29 33 12 7 659

Služby 10 853 120 276 202 54 77 1 582

VŠ CELKEM x 10 301 605 4 199 407 944 773 17 229

Z toho počet žen celkem x 3 258 160 1 361 159 244 212 5 394

Z toho počet cizinců celkem x 2 015 41 780 31 142 97 3 106

Pozn.: * Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

STUDENTI V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 
V ROCE 2019 

FSv
18 %

Celoškolská pracoviště 
(studium mimo fakulty)
6 %

FS
13 %

FEL
16 %

FJFI
6 %

FA
9 %

FD
8 %

FBMI
9 %

FIT
15 %
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STUDENTI V NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 
V ROCE 2019 

FSv
20 %

Celoškolská pracoviště 
(studium mimo fakulty)
8 %

FS
17 %

FEL
17 %

FJFI
4 %

FA
11 %

FD
6 %

FBMI
8 %

FIT
9 %

STUDENTI V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 
V ROCE 2019 
 

FSv
23 %

Celoškolská pracoviště 
(studium mimo fakulty)
2 %

FS
16 %

FEL
18 %

FJFI
16 %

FA
7 %

FD
7 %

FBMI
8 %

FIT
3 %
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Tab. 3.2: Studenti – samoplátci** (počty studií)

ČVUT v Praze
Bakalářské 

studium
Magisterské 

studium
Navazující magisterské 

studium
Doktorské 

studium CELKEM
P K/D P K/D P K/D P K/D

Fakulta stavební*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 18 5 8 1 32

Fakulta celkem x 18 5 8 1 32

Fakulta strojní*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 68 111 10 189

Fakulta celkem x 68 111 10 189

Fakulta elektrotechnická*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Obchod, administrativa a právo 04 1 1

Přírodní vědy, matematika a statistika 05 6 6

Informační a komunikační technologie 06 8 5 13

Technika, výroba a stavebnictví 07 56 53 16 8 133

Fakulta celkem x 56 61 27 9 153

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Informační a komunikační technologie 06 1 1

Technika, výroba a stavebnictví 07 2 2 4

Fakulta celkem x 1 2 2 5

Fakulta architektury*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 10 2 12

Fakulta celkem x 10 2 12

Fakulta dopravní*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Služby 10 69 1 70

Fakulta celkem x 69 1 70

Fakulta biomedicínského inženýrství*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 24 2 26

Zdravotní a sociální péče,  
péče o příznivé životní podmínky

09 1 1

Fakulta celkem x 24 3 27

Fakulta informačních technologií*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Informační a komunikační technologie 06 70 10 1 81

Fakulta celkem x 70 10 1 81

>>>
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Tab. 3.2: Studenti – samoplátci** (počty studií)

ČVUT v Praze
Bakalářské 

studium
Magisterské 

studium
Navazující magisterské 

studium
Doktorské 

studium CELKEM
P K/D P K/D P K/D P K/D

Masarykův ústav vyšších studií*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Obchod, administrativa a právo 04 15 3 18

Celkem x 15 3 18

ČVUT v Praze

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Obchod, administrativa a právo 04 15 3 1 19

Přírodní vědy, matematika a statistika 05 6 6

Informační a komunikační technologie 06 70 19 5 1 95

Technika, výroba a stavebnictví 07 166 181 36 13 396

Zdravotní a sociální péče,  
péče o příznivé životní podmínky

09 1 1

Služby 10 69 1 70

VŠ celkem x 320 205 47 15 587

Pozn.: * Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.

Pozn.: ** Samoplátcem se rozumí osoba (student), která si své studium v cizojazyčném studijním hradí v plné výši sama a vysoká škola 
ji nevykazuje v počtech studentů rozhodných pro určení výše státního příspěvku na vzdělávací činnost.

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
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Tab. 3.3: Studijní neúspěšnost* 1. ročníku** studia (v %)

ČVUT v Praze
Bakalářské studium Magisterské studium

P K/D CELKEM P K/D CELKEM

Fakulta stavební*** 36,5 0,0 36,5 

Fakulta strojní*** 32,0 64,1 34,5 

Fakulta elektrotechnická*** 34,6 75,0 36,0 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská*** 51,3 0,0 51,3 

Fakulta architektury*** 17,7 0,0 17,7 

Fakulta dopravní*** 41,6 68,4 44,2 

Fakulta biomedicínského inženýrství*** 35,9 18,2 35,0 

Fakulta informačních technologií*** 46,7 64,0 48,7 

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)*** 23,7 18,3 22,3 

VŠ CELKEM 36,7 52,7 37,7 

Pozn.: * Studijní neúspěšností se rozumí podíl počtu studií započatých v kalendářním roce n a součtu neúspěšných studií této kohorty  
v kalendářních letech n a n+1. Viz Metodika.

Pozn.: ** Jedná se o všechny studenty, kteří se zapsali ke studiu na dané vysoké škole v kalendářním roce n, ať jde o poprvé zapsané  
na vysokou školu či nikoliv. 

Pozn.: *** Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

Hodnota CElKEM není součet ani průměr předešlých hodnot (např. pro P a K/D v určitém typu studia).  
Pro každé pole v tabulce je třeba provést samostatný výpočet. 

Příklad:
V roce 2018 (v období od 1. 1. do 31. 12.) bylo na fakultu zapsáno 500 prezenčních bakalářských studií.  
V témže a následujícím roce jich bylo z této kohorty neúspěšně ukončeno 180. Studijní neúspěšnost této kohorty v 1. ročníku  
je 180/500=0,36, tedy 36 %.
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Navazující magisterské studium Doktorské studium 
CELKEM

P K/D CELKEM P K/D CELKEM

4,5 0,0 4,5 5,2 7,7 5,6 22,5

6,1 36,0 7,9 17,9 21,1 19,0 25,3

17,7 22,2 17,8 22,2 38,5 25,0 29,4

16,5 0,0 16,5 9,7 42,9 13,0 40,0

7,5 0,0 7,5 4,0 0,0 3,1 13,4

18,5 44,7 26,2 10,5 14,3 11,5 38,5
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14,2 39,6 16,6 12,7 24,7 15,3 30,2

0

10

20

30

40

50

60

70

2016 2017 2018 2019

STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOST 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (v %)

FSv FS FEL FJFI FA FD FBMI FIT celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)



> 170

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Tab. 3.4: Stipendia* studentům podle účelu stipendia (počty fyzických osob)

ČVUT v Praze

Účel stipendia Počty studentů Průměrná výše stipendia**

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) 2 333 10 435

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

1 037 12 156

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

934 30 832

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) 561 31 082

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3 28 28 321

v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) 15 106 6 053

z toho ubytovací stipendium 13 393 3 890

na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) 850 31 718

na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) 184 58 639

studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) 1 062 81 541

jiná stipendia 316 11 366

CELKEM*** 22 411 13 536

Pozn.: * bez ohledu na zdroj prostředků, netýká se pouze prostředků z MŠMT.

Pozn.: ** Podíl celkové sumy vyplacené na daný typ stipendia za rok a celkového počtu fyzických osob, kterým bylo dané stipendium za rok 
alespoň jednou vyplaceno. Pokud bylo stipendium jedné osobě vyplaceno vícekrát, je osoba započtena pouze jednou, ale do výpočtu 
vstoupí součet částek této osobě vyplacených.

Pozn.: *** Jelikož jsou vykazovány fyzické osoby, které mohou být příjemcem více stipendií počty studentů celkem nejsou součtem 
předcházejících sloupců, ale odráží stav reálného počtu studentů.

Příklad: Vysokou školou bylo za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) vyplaceno studentům za rok celkově 15 000 Kč. 
Toto stipendium pobírali celkem 3 studenti, přičemž dva ho získali jedenkrát a třetí student třikrát. Průměrná výše tohoto stipendia činila 
5 000 Kč (= 15 000/3).
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Tab. 4.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií)

ČVUT v Praze
Bakalářské 

studium
Magisterské 

studium
Navazující 

magisterské studium
Doktorské 

studium CELKEM
P K/D P K/D P K/D P K/D

Fakulta stavební*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 411 570 2 41 1 024

Fakulta celkem x 411 570 2 41 1 024

Z toho počet žen X 176 255 1 13 445

Z toho počet cizinců X 58 35 1 2 96

Fakulta strojní*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 313 16 310 10 18 9 676

Fakulta celkem x 313 16 310 10 18 9 676

Z toho počet žen X 33 2 36 4 75

Z toho počet cizinců X 32 59 2 1 94

Fakulta elektrotechnická*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Informační a komunikační 
technologie

06 101 4 79 184

Technika, výroba a stavebnictví 07 145 4 216 8 4 48 425

Zdravotní a sociální péče, péče 
o příznivé životní podmínky

09 12 12

Fakulta celkem x 246 8 307 8 4 48 621

Z toho počet žen X 39 37 3 1 8 88

Z toho počet cizinců X 53 1 66 3 12 135

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Přírodní vědy, matematika a statistika 05 84 84

Informační a komunikační 
technologie

06 76 76

Technika, výroba a stavebnictví 07 30 30

Fakulta celkem x 84 76 30 190

Z toho počet žen X 30 26 10 66

Z toho počet cizinců X 11 12 4 27
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Tab. 4.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií)

ČVUT v Praze
Bakalářské 

studium
Magisterské 

studium
Navazující 

magisterské studium
Doktorské 

studium CELKEM
P K/D P K/D P K/D P K/D

Fakulta architektury*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Umění a humanitní vědy 02 22 20 42

Technika, výroba a stavebnictví 07 148 174 6 6 334

Fakulta celkem x 170 194 6 6 376

Z toho počet žen X 108 120 2 3 233

Z toho počet cizinců X 43 38 1 82

Fakulta dopravní*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 1 5 6

Služby 10 110 5 110 34 2 9 270

Fakulta celkem x 110 5 110 34 3 14 276

Z toho počet žen X 33 1 40 9 3 86

Z toho počet cizinců X 18 1 16 4 1 2 42

Fakulta biomedicínského inženýrství*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 59 63 16 5 143

Zdravotní a sociální péče, péče 
o příznivé životní podmínky

09 115 115

Služby 10 23 14 29 48 114

Fakulta celkem x 197 14 92 64 5 372

Z toho počet žen X 125 4 56 29 4 218

Z toho počet cizinců X 19 6 3 3 31

Fakulta informačních technologií*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Informační a komunikační 
technologie

06 198 6 156 8 368

Fakulta celkem x 198 6 156 8 368

Z toho počet žen X 25 16 1 42

Z toho počet cizinců X 45 1 29 1 76

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Vzdělávání a výchova 01 48 48

Umění a humanitní vědy 02 1 1

Obchod, administrativa a právo 04 101 91 192

Technika, výroba a stavebnictví 07 3 3

Celkem x 101 48 91 4 244

Z toho počet žen X 73 15 57 1 146

Z toho počet cizinců X 6 4 10
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Tab. 4.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií)

ČVUT v Praze
Bakalářské 

studium
Magisterské 

studium
Navazující 

magisterské studium
Doktorské 

studium CELKEM
P K/D P K/D P K/D P K/D

ČVUT v Praze

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Vzdělávání a výchova 01 48 48

Umění a humanitní vědy 02 22 20 1 43

Obchod, administrativa a právo 04 101 91 192

Přírodní vědy, matematika a statistika 05 84 84

Informační a komunikační 
technologie

06 299 10 311 8 628

Technika, výroba a stavebnictví 07 1 076 20 1 333 34 31 147 2 641

Zdravotní a sociální péče, péče 
o příznivé životní podmínky

09 115 12 127

Služby 10 133 19 139 82 2 9 384

VŠ celkem x 1 830 97 1 906 116 33 165 4 147

Z toho počet žen X 642 22 643 41 8 43 1 399

Z toho počet cizinců X 285 3 265 7 7 26 593

Pozn.: * Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
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Tab. 5.1: Zájem o studium na vysoké škole

ČVUT v Praze

Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium

Počet uchazečů 
(fyzické osoby)

Počet 
přihlášek

Počet 
přijetí

Počet zápisů 
ke studiu

Počet uchazečů 
(fyzické osoby)

Počet 
přihlášek

Počet 
přijetí

Počet 
zápisů ke 

studiu

Počet uchazečů 
(fyzické osoby)

Počet 
přihlášek

Počet uchazečů 
(fyzické osoby)

Počet zápisů 
ke studiu

Počet uchazečů 
(fyzické osoby)

Počet 
přihlášek

Počet 
přijetí

Počet zápisů 
ke studiu

Fakulta stavební*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 1326 1580 947 701 489 627 556 419 83 84 84 84

Fakulta celkem x 1 326 1 580 947 701 489 627 556 419 83 84 84 84

Fakulta strojní*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 1022 1048 582 573 496 527 364 358 76 76 72 68

Fakulta celkem x 1 022 1 048 582 573 496 527 364 358 76 72 68

Fakulta elektrotechnická*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Obchod, administrativa a právo 04 4 4 4 4

Přírodní vědy, matematika a statistika 05 6 6 6 6

Informační a komunikační technologie 06 866 1036 375 307 255 263 175 147 32 32 30 30

Technika, výroba a stavebnictví 07 955 1165 638 488 303 332 233 196 60 60 57 56

Fakulta celkem x 1 821 2 201 1 013 795 558 595 408 343 102 102 97 96

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Přírodní vědy, matematika a statistika 05 479 487 364 311 9 9 9 9

Informační a komunikační technologie 06 112 112 85 79

Technika, výroba a stavebnictví 07 36 36 36 35

Fakulta celkem x 479 487 364 311 112 112 85 79 45 45 45 44

Fakulta architektury*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Umění a humanitní vědy 02 153 153 45 38 28 28 16 16 3 3 3 3

Technika, výroba a stavebnictví 07 573 626 455 358 205 211 162 151 37 37 28 25

Fakulta celkem x 726 779 500 396 233 239 178 167 40 40 31 28

Fakulta dopravní*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 9 9 6 6

Služby 10 750 847 563 395 236 256 163 143 35 35 31 31

Fakulta celkem x 750 847 563 395 236 256 163 143 44 44 37 37

Fakulta biomedicínského inženýrství*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Informační a komunikační technologie 06 19 21 9 7 8 8 8 8

Technika, výroba a stavebnictví 07 315 347 188 150 59 70 47 31

Zdravotní a sociální péče,  
péče o příznivé životní podmínky

09 666 751 353 282 106 116 76 67 26 28 26 22

Služby 10 121 130 65 57 226 226 101 100 13 13 12 12

Fakulta celkem x 1 102 1 228 606 489 410 433 233 205 47 49 46 42



175 <

 TAbUlKOVá PřÍlOHA < SEKCE 5 >

Tab. 5.1: Zájem o studium na vysoké škole

ČVUT v Praze

Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium

Počet uchazečů 
(fyzické osoby)

Počet 
přihlášek

Počet 
přijetí

Počet zápisů 
ke studiu

Počet uchazečů 
(fyzické osoby)

Počet 
přihlášek

Počet 
přijetí

Počet 
zápisů ke 

studiu

Počet uchazečů 
(fyzické osoby)

Počet 
přihlášek

Počet uchazečů 
(fyzické osoby)

Počet zápisů 
ke studiu

Počet uchazečů 
(fyzické osoby)

Počet 
přihlášek

Počet 
přijetí

Počet zápisů 
ke studiu

Fakulta stavební*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 1326 1580 947 701 489 627 556 419 83 84 84 84

Fakulta celkem x 1 326 1 580 947 701 489 627 556 419 83 84 84 84

Fakulta strojní*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 1022 1048 582 573 496 527 364 358 76 76 72 68

Fakulta celkem x 1 022 1 048 582 573 496 527 364 358 76 72 68

Fakulta elektrotechnická*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Obchod, administrativa a právo 04 4 4 4 4

Přírodní vědy, matematika a statistika 05 6 6 6 6

Informační a komunikační technologie 06 866 1036 375 307 255 263 175 147 32 32 30 30

Technika, výroba a stavebnictví 07 955 1165 638 488 303 332 233 196 60 60 57 56

Fakulta celkem x 1 821 2 201 1 013 795 558 595 408 343 102 102 97 96

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Přírodní vědy, matematika a statistika 05 479 487 364 311 9 9 9 9

Informační a komunikační technologie 06 112 112 85 79

Technika, výroba a stavebnictví 07 36 36 36 35

Fakulta celkem x 479 487 364 311 112 112 85 79 45 45 45 44

Fakulta architektury*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Umění a humanitní vědy 02 153 153 45 38 28 28 16 16 3 3 3 3

Technika, výroba a stavebnictví 07 573 626 455 358 205 211 162 151 37 37 28 25

Fakulta celkem x 726 779 500 396 233 239 178 167 40 40 31 28

Fakulta dopravní*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Technika, výroba a stavebnictví 07 9 9 6 6

Služby 10 750 847 563 395 236 256 163 143 35 35 31 31

Fakulta celkem x 750 847 563 395 236 256 163 143 44 44 37 37

Fakulta biomedicínského inženýrství*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Informační a komunikační technologie 06 19 21 9 7 8 8 8 8

Technika, výroba a stavebnictví 07 315 347 188 150 59 70 47 31

Zdravotní a sociální péče,  
péče o příznivé životní podmínky

09 666 751 353 282 106 116 76 67 26 28 26 22

Služby 10 121 130 65 57 226 226 101 100 13 13 12 12

Fakulta celkem x 1 102 1 228 606 489 410 433 233 205 47 49 46 42
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Tab. 5.1: Zájem o studium na vysoké škole

ČVUT v Praze

Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium

Počet uchazečů 
(fyzické osoby)

Počet 
přihlášek

Počet 
přijetí

Počet zápisů 
ke studiu

Počet uchazečů 
(fyzické osoby)

Počet 
přihlášek

Počet 
přijetí

Počet 
zápisů ke 

studiu

Počet uchazečů 
(fyzické osoby)

Počet 
přihlášek

Počet uchazečů 
(fyzické osoby)

Počet zápisů 
ke studiu

Počet uchazečů 
(fyzické osoby)

Počet 
přihlášek

Počet 
přijetí

Počet zápisů 
ke studiu

Fakulta informačních technologií*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Informační a komunikační technologie 06 2042 2133 1057 904 354 358 223 202 13 14 11 10

Fakulta celkem x 2 042 2 133 1 057 904 354 358 223 202 13 14 11 10

Masarykův ústav vyšších studií*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Vzdělávání a výchova 01 100 100 95 92

Obchod, administrativa a právo 04 466 467 408 261 258 264 225 197

Celkem x 566 567 503 353 258 264 225 197 0 0 0

ČVUT v Praze

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Vzdělávání a výchova 01 100 100 95 92

Umění a humanitní vědy 02 153 153 45 38 28 28 16 16 3 3 3 3

Obchod, administrativa a právo 04 466 467 408 261 258 264 225 197 4 4 4 4

Přírodní vědy, matematika a statistika 05 479 487 364 311 15 15 15 15

Informační a komunikační technologie 06 2 908 3 169 1 432 1 211 740 754 492 435 53 54 49 48

Technika, výroba a stavebnictví 07 4 191 4 766 2 810 2 270 1 552 1 767 1 362 1 155 301 302 283 274

Zdravotní a sociální péče,  
péče o příznivé životní podmínky

09 666 751 353 282 106 116 76 67 26 28 26 22

Služby 10 871 977 628 452 462 482 264 243 48 48 43 43

VŠ CELKEM x 9 834 10 870 6 135 4 917 3 146 3 411 2 435 2 113 450 454 423 409

Pozn.: * Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
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Tab. 5.1: Zájem o studium na vysoké škole

ČVUT v Praze

Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium

Počet uchazečů 
(fyzické osoby)

Počet 
přihlášek

Počet 
přijetí

Počet zápisů 
ke studiu

Počet uchazečů 
(fyzické osoby)

Počet 
přihlášek

Počet 
přijetí

Počet 
zápisů ke 

studiu

Počet uchazečů 
(fyzické osoby)

Počet 
přihlášek

Počet uchazečů 
(fyzické osoby)

Počet zápisů 
ke studiu

Počet uchazečů 
(fyzické osoby)

Počet 
přihlášek

Počet 
přijetí

Počet zápisů 
ke studiu

Fakulta informačních technologií*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Informační a komunikační technologie 06 2042 2133 1057 904 354 358 223 202 13 14 11 10

Fakulta celkem x 2 042 2 133 1 057 904 354 358 223 202 13 14 11 10

Masarykův ústav vyšších studií*

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Vzdělávání a výchova 01 100 100 95 92

Obchod, administrativa a právo 04 466 467 408 261 258 264 225 197

Celkem x 566 567 503 353 258 264 225 197 0 0 0

ČVUT v Praze

Široce vymezené obory ISCED-F kód

Vzdělávání a výchova 01 100 100 95 92

Umění a humanitní vědy 02 153 153 45 38 28 28 16 16 3 3 3 3

Obchod, administrativa a právo 04 466 467 408 261 258 264 225 197 4 4 4 4

Přírodní vědy, matematika a statistika 05 479 487 364 311 15 15 15 15

Informační a komunikační technologie 06 2 908 3 169 1 432 1 211 740 754 492 435 53 54 49 48

Technika, výroba a stavebnictví 07 4 191 4 766 2 810 2 270 1 552 1 767 1 362 1 155 301 302 283 274

Zdravotní a sociální péče,  
péče o příznivé životní podmínky

09 666 751 353 282 106 116 76 67 26 28 26 22

Služby 10 871 977 628 452 462 482 264 243 48 48 43 43

VŠ CELKEM x 9 834 10 870 6 135 4 917 3 146 3 411 2 435 2 113 450 454 423 409

Pozn.: * Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2015 2016 2017 2018 2019

POČET PŘIHLÁŠEK (Bc. STUDIUM)

FSv FS FEL FJFI FA FD FBMI FIT celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)



> 178

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2015 2016 2017 2018 2019

POČET PŘIHLÁŠEK (NMgr. STUDIUM)

FSv FS FEL FJFI FA FD FBMI FIT celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)



179 <

 TAbUlKOVá PřÍlOHA < SEKCE 5 >

0

20

40

60

80

100

120

140

2015 2016 2017 2018 2019

POČET PŘIHLÁŠEK (Ph.D. STUDIUM)

FSv FS FEL FJFI FA FD FBMI FIT celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)



> 180

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Tab. 6.1: Akademičtí a vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci celkem (průměrné přepočtené počty*)

ČVUT v Praze

Akademičtí pracovníci Vědečtí a odborní pracovníci**

Ostatní 
zaměstnanci*****

CELKEM 
zaměstnanci

CELKEM 
akademičtí 
pracovníci

Profesoři Docenti
Odborní 
asistenti

Asistenti Lektoři
Vědečtí, výzkumní a vývojoví 

pracovníci podílející se na 
pedagog. činnosti

Mimořádní 
profesoři

Postdoktorandi 
(„postdok“)***

Vědečtí pracovníci 
nespadající do 

ostatních kategorií

Ostatní vědečtí, 
výzkumní 
a vývojoví 

pracovníci****

Fakulta stavební****** 367,0 52,7 105,3 208,9 0,0 0,0 0,1 16,5 62,2 0,0 222,7 668,4

Počty žen 92,8 5,7 19,5 67,6 0,0 0,0 0,1 3,8 22,2 131,6 250,4

Fakulta strojní****** 277,1 30,3 42,4 172,1 25,7 2,7 3,8 3,6 23,7 0,0 256,0 560,4

Počty žen 26,9 0,4 3,4 19,2 0,6 2,3 1,0 0,0 4,2 0,0 95,3 126,4

Fakulta elektrotechnická****** 256,7 49,0 67,8 118,2 0,4 21,3 0,0 27,2 160,4 0,0 202,7 647,0

Počty žen 21,1 2,0 3,0 15,4 0,0 0,7 0,0 1,2 13,3 108,3 143,9

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská****** 142,7 27,0 31,4 82,0 1,0 1,2 0,1 6,7 116,2 0,0 113,1 378,7

Počty žen 22,8 3,0 0,7 17,8 1,0 0,2 0,1 3,7 27,3 0,0 73,2 127,0

Fakulta architektury****** 114,8 13,3 23,9 77,2 0,2 0,0 0,1 1,6 5,8 0,0 58,8 181,0

Počty žen 35,4 1,0 5,1 29,3 0,0 0,0 0,0 0,3 3,3 0,0 42,7 81,5

Fakulta dopravní****** 129,9 9,8 30,1 86,9 3,1 0,0 0,0 4,5 5,9 0,0 98,8 239,0

Počty žen 38,4 1,5 5,4 30,7 0,8 0,0 0,0 2,0 2,1 0,0 56,5 99,0

Fakulta biomedicínského inženýrství****** 97,0 9,5 14,6 23,5 48,5 1,0 0,0 0,7 15,2 0,0 38,9 151,9

Počty žen 37,6 1,3 2,5 12,0 21,8 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 28,7 69,4

Fakulta informačních technologií****** 96,1 4,3 16,3 75,4 0,0 0,0 0,0 6,1 11,1 0,0 52,9 166,2

Počty žen 14,1 0,0 3,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 32,2 46,9

Masarykův ústav vyšších studií****** 47,6 3,0 10,8 33,0 0,0 0,1 0,8 0,0 1,9 0,0 30,0 79,5

Počty žen 26,0 2,0 4,9 19,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 19,6 46,2

Ostatní pracoviště celkem****** 62,5 6,4 5,4 40,7 1,0 0,0 9,0 10,4 226,3 0,0 712,8 1 012,0

Počty žen 12,5 1,0 1,0 9,2 1,1 0,0 0,3 2,1 36,0 0,0 410,3 460,9

CELKEM 1 591,3 205,3 348,0 917,9 79,9 26,3 13,8 0,0 77,3 628,7 0,0 1 786,6 4 084,0

Celkem žen 327,5 17,9 48,4 231,1 25,2 3,3 1,5 0,0 13,0 112,9 0,0 998,2 1 451,7

Pozn.: * Průměrným přepočteným počtem se rozumí podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období  
od 1. 1. do 31. 12. (všemi pracovníky ve sledované kategorii; vč. DPČ, mimo DPP) a celkového ročního fondu pracovní doby  
připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu.

Pozn.: ** Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí vědecký pracovník, který není akademickým pracovníkem  
dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Pozn.: *** Pracovník/pracovnice dané výzkumné instituce nebo vysoké školy do pěti let po obhájení akademického titulu Ph.D.,  
nebo jeho ekvivalentu. Pracuje jako součást vědeckého týmu dané instituce obvykle pod vedením zkušených vědeckých pracovníků  
na konkrétním úkolu a publikuje své výsledky samostatně i v rámci tvůrčího týmu. Má s výzkumnou institucí uzavřen pracovní poměr  
na dobu určitou (v trvání 1–3 let) na jedno, maximálně tři  období po sobě. Jeho/její mzda podléhá pravidlům mzdového systému dané  
instituce, přičemž vedle toho může získat odměny v rámci výzkumných grantových projektů.

Pozn.: **** Kategorie „Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci“ zahrnuje technické a odborné pracovníky, kteří se přímo nepodílejí  
na výzkumu, ale jsou pro výzkumnou činnost nepostradatelní (např. obsluha research facility).

Pozn.: ***** Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu.  
Jedná se tedy zejména o administrativní, technické a jiné zaměstnance.

Pozn.: ****** Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.
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Tab. 6.1: Akademičtí a vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci celkem (průměrné přepočtené počty*)

ČVUT v Praze

Akademičtí pracovníci Vědečtí a odborní pracovníci**

Ostatní 
zaměstnanci*****

CELKEM 
zaměstnanci

CELKEM 
akademičtí 
pracovníci

Profesoři Docenti
Odborní 
asistenti

Asistenti Lektoři
Vědečtí, výzkumní a vývojoví 

pracovníci podílející se na 
pedagog. činnosti

Mimořádní 
profesoři

Postdoktorandi 
(„postdok“)***

Vědečtí pracovníci 
nespadající do 

ostatních kategorií

Ostatní vědečtí, 
výzkumní 
a vývojoví 

pracovníci****

Fakulta stavební****** 367,0 52,7 105,3 208,9 0,0 0,0 0,1 16,5 62,2 0,0 222,7 668,4

Počty žen 92,8 5,7 19,5 67,6 0,0 0,0 0,1 3,8 22,2 131,6 250,4

Fakulta strojní****** 277,1 30,3 42,4 172,1 25,7 2,7 3,8 3,6 23,7 0,0 256,0 560,4

Počty žen 26,9 0,4 3,4 19,2 0,6 2,3 1,0 0,0 4,2 0,0 95,3 126,4

Fakulta elektrotechnická****** 256,7 49,0 67,8 118,2 0,4 21,3 0,0 27,2 160,4 0,0 202,7 647,0

Počty žen 21,1 2,0 3,0 15,4 0,0 0,7 0,0 1,2 13,3 108,3 143,9

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská****** 142,7 27,0 31,4 82,0 1,0 1,2 0,1 6,7 116,2 0,0 113,1 378,7

Počty žen 22,8 3,0 0,7 17,8 1,0 0,2 0,1 3,7 27,3 0,0 73,2 127,0

Fakulta architektury****** 114,8 13,3 23,9 77,2 0,2 0,0 0,1 1,6 5,8 0,0 58,8 181,0

Počty žen 35,4 1,0 5,1 29,3 0,0 0,0 0,0 0,3 3,3 0,0 42,7 81,5

Fakulta dopravní****** 129,9 9,8 30,1 86,9 3,1 0,0 0,0 4,5 5,9 0,0 98,8 239,0

Počty žen 38,4 1,5 5,4 30,7 0,8 0,0 0,0 2,0 2,1 0,0 56,5 99,0

Fakulta biomedicínského inženýrství****** 97,0 9,5 14,6 23,5 48,5 1,0 0,0 0,7 15,2 0,0 38,9 151,9

Počty žen 37,6 1,3 2,5 12,0 21,8 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 28,7 69,4

Fakulta informačních technologií****** 96,1 4,3 16,3 75,4 0,0 0,0 0,0 6,1 11,1 0,0 52,9 166,2

Počty žen 14,1 0,0 3,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 32,2 46,9

Masarykův ústav vyšších studií****** 47,6 3,0 10,8 33,0 0,0 0,1 0,8 0,0 1,9 0,0 30,0 79,5

Počty žen 26,0 2,0 4,9 19,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 19,6 46,2

Ostatní pracoviště celkem****** 62,5 6,4 5,4 40,7 1,0 0,0 9,0 10,4 226,3 0,0 712,8 1 012,0

Počty žen 12,5 1,0 1,0 9,2 1,1 0,0 0,3 2,1 36,0 0,0 410,3 460,9

CELKEM 1 591,3 205,3 348,0 917,9 79,9 26,3 13,8 0,0 77,3 628,7 0,0 1 786,6 4 084,0

Celkem žen 327,5 17,9 48,4 231,1 25,2 3,3 1,5 0,0 13,0 112,9 0,0 998,2 1 451,7

Pozn.: * Průměrným přepočteným počtem se rozumí podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období  
od 1. 1. do 31. 12. (všemi pracovníky ve sledované kategorii; vč. DPČ, mimo DPP) a celkového ročního fondu pracovní doby  
připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu.

Pozn.: ** Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí vědecký pracovník, který není akademickým pracovníkem  
dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Pozn.: *** Pracovník/pracovnice dané výzkumné instituce nebo vysoké školy do pěti let po obhájení akademického titulu Ph.D.,  
nebo jeho ekvivalentu. Pracuje jako součást vědeckého týmu dané instituce obvykle pod vedením zkušených vědeckých pracovníků  
na konkrétním úkolu a publikuje své výsledky samostatně i v rámci tvůrčího týmu. Má s výzkumnou institucí uzavřen pracovní poměr  
na dobu určitou (v trvání 1–3 let) na jedno, maximálně tři  období po sobě. Jeho/její mzda podléhá pravidlům mzdového systému dané  
instituce, přičemž vedle toho může získat odměny v rámci výzkumných grantových projektů.

Pozn.: **** Kategorie „Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci“ zahrnuje technické a odborné pracovníky, kteří se přímo nepodílejí  
na výzkumu, ale jsou pro výzkumnou činnost nepostradatelní (např. obsluha research facility).

Pozn.: ***** Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu.  
Jedná se tedy zejména o administrativní, technické a jiné zaměstnance.

Pozn.: ****** Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.
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STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ ČVUT V ROCE 2019 (PRŮMĚRNÉ PŘEPOČTENÉ POČTY)
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STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ ČVUT V ROCE 2019

Ostatní 
zaměstnaci
44 %

Vědečtí pracovníci 
nespadající do 
ostatních kategorií
15 %

Profesoři
5 %

Docenti
9 %

Odborní 
asistenti
22 %

Asistenti
2 %

Lektoři
1 %

Postdoktorandi
2 %

Pozn.: * Průměrným přepočteným počtem se rozumí podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období 
od 1. 1. do 31. 12. (všemi pracovníky ve sledované kategorii; vč. DPČ, mimo DPP) a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího 
na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu.

Pozn.: ** Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí vědecký pracovník, který není akademickým pracovníkem dle § 70 zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Pozn.: *** Pracovník/pracovnice dané výzkumné instituce nebo vysoké školy do pěti let po obhájení akademického titulu Ph.D., nebo jeho 
ekvivalentu. Pracuje jako součást vědeckého týmu dané instituce obvykle pod vedením zkušených vědeckých pracovníků na konkrétním 
úkolu a publikuje své výsledky samostatně i v rámci tvůrčího týmu. Má s výzkumnou institucí uzavřen pracovní poměr na dobu určitou 
(v trvání 1–3 let) na jedno, maximálně tři období po sobě. Jeho/její mzda podléhá pravidlům mzdového systému dané instituce, přičemž 
vedle toho může získat odměny v rámci výzkumných grantových projektů.

Pozn.: **** Kategorie „Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci“ zahrnuje technické a odborné pracovníky, kteří se přímo nepodílejí 
na výzkumu, ale jsou pro výzkumnou činnost nepostradatelní (např. obsluha research facility).

Pozn.: ***** Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu. Jedná se tedy 
zejména o administrativní, technické a jiné zaměstnance.

Pozn.: ****** Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.
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FSV

Ostatní 
zaměstnaci
33 %

Vědečtí 
pracovnícíi 
nespadající 
do ostatních 
kategorií
9 %

Profesoři
8 %

Docenti
16 %

Odborní 
asistenti
31 %

Postdoktorandi
3 %

FEL

Ostatní 
zaměstnaci
31 %

Vědečtí pracovníci nespadající 
do ostatních kategorií
25 %

Profesoři
8 %

Docenti
11 %

Odborní 
asistenti
18 %

Postdoktorandi
4 %

Lektoři
3 %

FS

Ostatní 
zaměstnaci
46 %

Vědečtí 
pracovníci 
nespadající 
do ostatních 
kategorií
4 %

Profesoři
5 %

Docenti
7 %

Odborní 
asistenti
31 %

Asistenti
5 %

FJFI

Ostatní 
zaměstnaci
30 %

Vědečtí pracovníci nespadající 
do ostatních kategorií
31 %

Profesoři
7 %

Docenti
8 %

Odborní 
asistenti
22 %

Postdoktorandi
2 %

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ DLE JEDNOTLIVÝCH FAKULT V ROCE 2019
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FD

Ostatní 
zaměstnaci
41 %

Vědečtí 
pracovníci 
nespadající 
do ostatních 
kategorií
3 %

Profesoři
4 %

Docenti
13 %

Odborní 
asistenti
36 %

Asistenti
1 %

Postdoktorandi
2 %

FBMI

Ostatní 
zaměstnaci
26 %

Vědečtí 
pracovníci 
nespadající 
do ostatních 
kategorií
10 %

Profesoři
6 %

Docenti
10 % Odborní 

asistenti
15 %

Asistenti
32 %

Lektoři
1 %

FA

Ostatní 
zaměstnaci
33 %

Vědečtí 
pracovníci 
nespadající 
do ostatních 
kategorií
3 %

Profesoři
7 %

Docenti
13 %

Odborní 
asistenti
43 %

Postdoktorandi
1 %

FIT

Ostatní 
zaměstnaci
32 %

Vědečtí 
pracovníci 
nespadající 
do ostatních 
kategorií
7 %

Profesoři
2 % Docenti

10 %

Odborní 
asistenti
45 %

Postdoktorandi
4 %

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ DLE JEDNOTLIVÝCH FAKULT V ROCE 2019
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CELOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ 
(STUDIUM MIMO FAKULTY)

Ostatní 
zaměstnaci
68 %

Vědečtí pracovníci 
nespadající do 
ostatních kategorií
21 %

Profesoři
1 %

Docenti
1 %

Odborní 
asistenti
7 %

Vědečtí, výzkumní a vývojoví 
pracovníci podílející se 
na pedagogické činnosti 
1 %

Postdoktorandi
1 %
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Tab. 6.2: Věková struktura akademických, vědeckých a ostatních pracovníků (počty fyzických osob*)

ČVUT 
v Praze

Akademičtí pracovníci Vědečtí a odborní pracovníci**

Ostatní 
zaměstnanci***** CELKEM

z toho 
ženy

Profesoři Docenti
Odborní  
asistenti

Asistenti Lektoři

Vědečtí, výzkumní  
a vývojoví pracovníci  

podílející se  
na pedagog. činnosti

Mimořádní  
profesoři

Postdoktorandi 
(„postdok“)***

Vědečtí pracovníci 
nespadající do 

ostatních kategorií

Ostatní vědečtí, 
výzkumní 
a vývojoví 

pracovníci****

CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 29 let 0 0 0 0 34 8 27 9 0 0 1 0 3 2 368 84 0 0 315 99 748 202

30–39 let 2 1 39 2 398 79 59 15 5 0 4 0 124 21 392 92 0 0 431 190 1454 400

40–49 let 38 4 157 16 430 106 14 10 17 2 6 1 1 1 141 24 0 0 563 300 1367 464

50–59 let 45 2 79 18 162 57 9 5 11 3 3 0 54 6 0 0 493 357 856 448

60–69 let 78 7 87 22 127 50 7 2 6 1 2 1 36 2 0 0 326 172 669 257

nad 70 let 105 9 96 7 41 10 0 0 2 0 5 1 30 1 0 0 140 50 419 78

CELKEM 268 23 458 65 1 192 310 116 41 41 6 21 3 0 0 128 24 1 021 209 0 0 2 268 1 168 5 513 1 849

Pozn.: * Uvede se celkový počet zaměstnanců/pracovníků bez ohledu na výši úvazku, ale pouze v pracovním poměru, bez zahrnutí  
osob pracujících na DPP a DPČ. Nezahrnuje jiné typy smluvních vztahů dle občanského zákoníku, které mají charakter nákupu služeb.

Pozn.: ** Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí vědecký pracovník, který není akademickým pracovníkem  
dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Pozn.: *** Pracovník/pracovnice dané výzkumné instituce nebo vysoké školy do  pěti let po obhájení akademického titulu Ph.D.,  
nebo jeho ekvivalentu. Pracuje jako součást vědeckého týmu dané instituce obvykle pod vedením zkušených vědeckých pracovníků  
na konkrétním úkolu a publikuje své výsledky samostatně i v rámci tvůrčího týmu. Má s výzkumnou institucí uzavřen pracovní poměr  
na dobu určitou (v trvání 1–3 let) na jedno, maximálně tři  období po sobě. Jeho/její mzda podléhá pravidlům mzdového systému  
dané instituce, přičemž vedle toho může získat odměny v rámci výzkumných grantových projektů.

Pozn.: **** Kategorie „Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci“ zahrnuje technické a odborné pracovníky, kteří se přímo  
nepodílejí na výzkumu, ale jsou pro výzkumnou činnost nepostradatelní (např. obsluha research facility).

Pozn.: ***** Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu.  
Jedná se tedy zejména o administrativní, technické a jiné zaměstnance.
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Tab. 6.2: Věková struktura akademických, vědeckých a ostatních pracovníků (počty fyzických osob*)

ČVUT 
v Praze

Akademičtí pracovníci Vědečtí a odborní pracovníci**

Ostatní 
zaměstnanci***** CELKEM

z toho 
ženy

Profesoři Docenti
Odborní  
asistenti

Asistenti Lektoři

Vědečtí, výzkumní  
a vývojoví pracovníci  

podílející se  
na pedagog. činnosti

Mimořádní  
profesoři

Postdoktorandi 
(„postdok“)***

Vědečtí pracovníci 
nespadající do 

ostatních kategorií

Ostatní vědečtí, 
výzkumní 
a vývojoví 

pracovníci****

CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 29 let 0 0 0 0 34 8 27 9 0 0 1 0 3 2 368 84 0 0 315 99 748 202

30–39 let 2 1 39 2 398 79 59 15 5 0 4 0 124 21 392 92 0 0 431 190 1454 400

40–49 let 38 4 157 16 430 106 14 10 17 2 6 1 1 1 141 24 0 0 563 300 1367 464

50–59 let 45 2 79 18 162 57 9 5 11 3 3 0 54 6 0 0 493 357 856 448

60–69 let 78 7 87 22 127 50 7 2 6 1 2 1 36 2 0 0 326 172 669 257

nad 70 let 105 9 96 7 41 10 0 0 2 0 5 1 30 1 0 0 140 50 419 78

CELKEM 268 23 458 65 1 192 310 116 41 41 6 21 3 0 0 128 24 1 021 209 0 0 2 268 1 168 5 513 1 849

Pozn.: * Uvede se celkový počet zaměstnanců/pracovníků bez ohledu na výši úvazku, ale pouze v pracovním poměru, bez zahrnutí  
osob pracujících na DPP a DPČ. Nezahrnuje jiné typy smluvních vztahů dle občanského zákoníku, které mají charakter nákupu služeb.

Pozn.: ** Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí vědecký pracovník, který není akademickým pracovníkem  
dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Pozn.: *** Pracovník/pracovnice dané výzkumné instituce nebo vysoké školy do  pěti let po obhájení akademického titulu Ph.D.,  
nebo jeho ekvivalentu. Pracuje jako součást vědeckého týmu dané instituce obvykle pod vedením zkušených vědeckých pracovníků  
na konkrétním úkolu a publikuje své výsledky samostatně i v rámci tvůrčího týmu. Má s výzkumnou institucí uzavřen pracovní poměr  
na dobu určitou (v trvání 1–3 let) na jedno, maximálně tři  období po sobě. Jeho/její mzda podléhá pravidlům mzdového systému  
dané instituce, přičemž vedle toho může získat odměny v rámci výzkumných grantových projektů.

Pozn.: **** Kategorie „Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci“ zahrnuje technické a odborné pracovníky, kteří se přímo  
nepodílejí na výzkumu, ale jsou pro výzkumnou činnost nepostradatelní (např. obsluha research facility).

Pozn.: ***** Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu.  
Jedná se tedy zejména o administrativní, technické a jiné zaměstnance.
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Tab. 6.3: Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace 
(počty fyzických osob dle rozsahu úvazků)

ČVUT v Praze Akademičtí pracovníci Vědečtí pracovníci* CELKEM z toho ženy

Fakulta stavební**

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní
CELKEM ženy

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 2 0 14 0 19 1 7 1 40 11 82 13

0,31–0,5 7 0 12 3 28 3 31 3 36 14 114 23

0,51–0,7 1 1 4 1 4 12 2 11 12 2 23 27

0,71–1 51 6 96 18 151 41 39 21 58 19 395 105

více než 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 61 7 126 22 202 57 79 36 146 46 614 168

Fakulta strojní**

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní
CELKEM ženy

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 13 2 14 0 17 4 6 0 14 3 64 9

0,31–0,5 8 0 13 3 9 1 6 2 8 1 44 7

0,51–0,7 3 0 2 0 14 3 6 0 6 2 31 5

0,71–1 22 0 29 2 129 10 64 12 21 4 265 28

více než 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 46 2 58 5 169 18 82 14 49 10 404 49

Fakulta elektrotechnická**

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní
CELKEM ženy

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 4 0 2 0 19 1 5 1 62 5 92 7

0,31–0,5 6 0 7 0 15 3 3 1 84 5 115 9

0,51–0,7 5 0 5 0 3 1 1 0 27 2 41 3

0,71–1 44 2 58 3 99 5 22 8 122 11 345 29

více než 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 59 2 72 3 136 10 31 10 295 23 593 48

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská**

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní
CELKEM ženy

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 4 0 4 1 7 1 3 2 72 22 90 26

0,31–0,5 5 0 3 0 7 0 2 1 37 8 54 9

0,51–0,7 1 0 3 0 4 1 0 0 24 8 32 9

0,71–1 22 3 38 1 68 13 11 6 81 23 220 46

více než 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 32 3 48 2 86 15 16 9 214 61 396 90
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Tab. 6.3: Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace 
(počty fyzických osob dle rozsahu úvazků)

ČVUT v Praze Akademičtí pracovníci Vědečtí pracovníci* CELKEM z toho ženy

Fakulta stavební**

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní
CELKEM ženy

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 2 0 14 0 19 1 7 1 40 11 82 13

0,31–0,5 7 0 12 3 28 3 31 3 36 14 114 23

0,51–0,7 1 1 4 1 4 12 2 11 12 2 23 27

0,71–1 51 6 96 18 151 41 39 21 58 19 395 105

více než 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 61 7 126 22 202 57 79 36 146 46 614 168

Fakulta strojní**

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní
CELKEM ženy

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 13 2 14 0 17 4 6 0 14 3 64 9

0,31–0,5 8 0 13 3 9 1 6 2 8 1 44 7

0,51–0,7 3 0 2 0 14 3 6 0 6 2 31 5

0,71–1 22 0 29 2 129 10 64 12 21 4 265 28

více než 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 46 2 58 5 169 18 82 14 49 10 404 49

Fakulta elektrotechnická**

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní
CELKEM ženy

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 4 0 2 0 19 1 5 1 62 5 92 7

0,31–0,5 6 0 7 0 15 3 3 1 84 5 115 9

0,51–0,7 5 0 5 0 3 1 1 0 27 2 41 3

0,71–1 44 2 58 3 99 5 22 8 122 11 345 29

více než 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 59 2 72 3 136 10 31 10 295 23 593 48

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská**

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní
CELKEM ženy

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 4 0 4 1 7 1 3 2 72 22 90 26

0,31–0,5 5 0 3 0 7 0 2 1 37 8 54 9

0,51–0,7 1 0 3 0 4 1 0 0 24 8 32 9

0,71–1 22 3 38 1 68 13 11 6 81 23 220 46

více než 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 32 3 48 2 86 15 16 9 214 61 396 90
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Tab. 6.3: Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace 
(počty fyzických osob dle rozsahu úvazků)

ČVUT v Praze Akademičtí pracovníci Vědečtí pracovníci* CELKEM z toho ženy

Fakulta architektury**

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní
CELKEM ženy

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 2 0 1 0 6 1 4 2 8 3 21 6

0,31–0,5 3 0 11 1 10 2 48 12 4 4 76 19

0,51–0,7 2 0 2 1 9 3 9 3 2 0 24 7

0,71–1 11 1 18 5 17 10 25 10 2 0 73 26

více než 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 18 1 32 7 42 16 86 27 16 7 194 58

Fakulta dopravní**

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní
CELKEM ženy

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 4 0 5 1 21 3 13 2 10 3 53 9

0,31–0,5 2 1 10 1 13 5 9 4 5 1 39 12

0,51–0,7 3 0 1 0 6 1 5 2 2 1 17 4

0,71–1 6 1 28 6 41 14 30 15 6 2 111 38

více než 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 15 2 44 8 81 23 57 23 23 7 220 63

Fakulta biomedicínského inženýrství**

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní
CELKEM ženy

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 5 2 9 2 13 5 20 6 22 12 69 27

0,31–0,5 2 1 3 0 6 4 14 8 11 3 36 16

0,51–0,7 0 0 0 0 4 1 2 1 4 0 10 2

0,71–1 8 0 15 3 21 10 32 19 3 0 79 32

více než 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 15 3 27 5 44 20 68 34 40 15 194 77

Fakulta informačních technologií**

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní
CELKEM ženy

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 4 0 1 0 3 0 5 0 8 2 21 2

0,31–0,5 1 0 4 0 11 0 5 2 11 0 32 2

0,51–0,7 0 0 1 0 9 5 3 1 0 0 13 6

0,71–1 3 0 14 3 45 4 18 4 11 2 91 13

více než 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 8 0 20 3 68 9 31 7 30 4 157 23
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Tab. 6.3: Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace 
(počty fyzických osob dle rozsahu úvazků)

ČVUT v Praze Akademičtí pracovníci Vědečtí pracovníci* CELKEM z toho ženy

Fakulta architektury**

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní
CELKEM ženy

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 2 0 1 0 6 1 4 2 8 3 21 6

0,31–0,5 3 0 11 1 10 2 48 12 4 4 76 19

0,51–0,7 2 0 2 1 9 3 9 3 2 0 24 7

0,71–1 11 1 18 5 17 10 25 10 2 0 73 26

více než 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 18 1 32 7 42 16 86 27 16 7 194 58

Fakulta dopravní**

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní
CELKEM ženy

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 4 0 5 1 21 3 13 2 10 3 53 9

0,31–0,5 2 1 10 1 13 5 9 4 5 1 39 12

0,51–0,7 3 0 1 0 6 1 5 2 2 1 17 4

0,71–1 6 1 28 6 41 14 30 15 6 2 111 38

více než 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 15 2 44 8 81 23 57 23 23 7 220 63

Fakulta biomedicínského inženýrství**

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní
CELKEM ženy

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 5 2 9 2 13 5 20 6 22 12 69 27

0,31–0,5 2 1 3 0 6 4 14 8 11 3 36 16

0,51–0,7 0 0 0 0 4 1 2 1 4 0 10 2

0,71–1 8 0 15 3 21 10 32 19 3 0 79 32

více než 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 15 3 27 5 44 20 68 34 40 15 194 77

Fakulta informačních technologií**

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní
CELKEM ženy

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 4 0 1 0 3 0 5 0 8 2 21 2

0,31–0,5 1 0 4 0 11 0 5 2 11 0 32 2

0,51–0,7 0 0 1 0 9 5 3 1 0 0 13 6

0,71–1 3 0 14 3 45 4 18 4 11 2 91 13

více než 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 8 0 20 3 68 9 31 7 30 4 157 23
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Tab. 6.3: Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace 
(počty fyzických osob dle rozsahu úvazků)

ČVUT v Praze Akademičtí pracovníci Vědečtí pracovníci* CELKEM z toho ženy

Masarykův ústav vyšších studií**

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní
CELKEM ženy

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 8 1

0,31–0,5 2 0 7 5 10 5 2 1 0 0 21 11

0,51–0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,71–1 3 2 9 3 17 9 11 8 2 0 42 22

více než 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 5 2 22 9 28 14 13 9 3 0 71 34

Ostatní pracoviště celkem**

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní
CELKEM ženy

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 0 0 0 0 1 0 0 0 61 6 62 6

0,31–0,5 3 0 1 0 4 2 3 0 41 11 52 13

0,51–0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6 17 6

0,71–1 6 1 8 1 20 2 23 5 214 37 271 46

více než 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 9 1 9 1 25 4 26 5 333 60 402 71

ČVUT v Praze

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní
CELKEM ženy

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 38 4 56 5 107 16 63 14 298 67 562 106

0,31–0,5 39 2 71 13 113 25 123 34 237 47 583 121

0,51–0,7 15 1 18 2 53 27 28 18 94 21 208 69

0,71–1 176 16 313 45 608 118 275 108 520 98 1892 385

více než 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 268 23 458 65 881 186 489 174 1149 233 3245 681

VŠ CELKEM 268 23 458 65 881 186 489 174 1149 233 3245 681

        
Pozn.: Uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul.            

Pozn.: * Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách.            

Pozn.: ** Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.            
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Tab. 6.3: Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace 
(počty fyzických osob dle rozsahu úvazků)

ČVUT v Praze Akademičtí pracovníci Vědečtí pracovníci* CELKEM z toho ženy

Masarykův ústav vyšších studií**

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní
CELKEM ženy

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 8 1

0,31–0,5 2 0 7 5 10 5 2 1 0 0 21 11

0,51–0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,71–1 3 2 9 3 17 9 11 8 2 0 42 22

více než 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 5 2 22 9 28 14 13 9 3 0 71 34

Ostatní pracoviště celkem**

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní
CELKEM ženy

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 0 0 0 0 1 0 0 0 61 6 62 6

0,31–0,5 3 0 1 0 4 2 3 0 41 11 52 13

0,51–0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6 17 6

0,71–1 6 1 8 1 20 2 23 5 214 37 271 46

více než 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 9 1 9 1 25 4 26 5 333 60 402 71

ČVUT v Praze

prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní
CELKEM ženy

Rozsahy úvazků CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy

do 0,3 38 4 56 5 107 16 63 14 298 67 562 106

0,31–0,5 39 2 71 13 113 25 123 34 237 47 583 121

0,51–0,7 15 1 18 2 53 27 28 18 94 21 208 69

0,71–1 176 16 313 45 608 118 275 108 520 98 1892 385

více než 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 268 23 458 65 881 186 489 174 1149 233 3245 681

VŠ CELKEM 268 23 458 65 881 186 489 174 1149 233 3245 681

        
Pozn.: Uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul.            

Pozn.: * Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách.            

Pozn.: ** Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.            
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Tab. 6.4: Vedoucí pracovníci (fyzické osoby)

ČVUT v Praze Rektor/Děkan Prorektor/Proděkan Akademický senát
Vědecká/umělecká/

akademická rada
Kvestor/Tajemník** Správní rada

Ředitel ústavu, vysokoškolského 
zemědělského nebo lesního statku

Vedoucí pracovník katedry/
institutu/výzkumného 

pracoviště****

Vedoucí pracovníci 
CELKEM*****

Rektorát ČVUT 1 4 45 54 1 15 120

z toho ženy 0 2 9 5 0 2 18

Fakulta stavební* 1 5 1 27 34

z toho ženy 0 1 0 2 3

Fakulta strojní* 1 4 1 18 24

z toho ženy 0 0 0 1 1

Fakulta elektrotechnická* 1 5 1 27 34

z toho ženy 0 0 0 1 1

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská* 1 3 1 10 15

z toho ženy 0 0 0 1 1

Fakulta architektury* 1 5 1 17 24

z toho ženy 0 2 1 3 6

Fakulta dopravní* 1 5 1 11 18

z toho ženy 0 0 1 1 2

Fakulta biomedicínského inženýrství* 1 4 1 6 12

z toho ženy 0 0 0 0

Fakulta informačních technologií* 1 4 1 6 12

z toho ženy 0 1 0 1 2

Vysokoškolské ústavy a zemědělské 
nebo lesnické statky*

5 12 17

z toho ženy 1 2 3

Ostatní pracoviště celkem*** 5 0 5

z toho ženy 2 0 2

Fakulty, vysokoškolské ústavy a ostatní 
pracoviště celkem*

8 35 8 10 134 195

z toho ženy 0 4 2 3 12 21

Vysoká škola CELKEM***** 9 39 45 54 9 15 10 134 315

z toho ženy 0 6 9 5 2 2 3 12 39

Do tabulky se zaznamenávají pouze součásti vysoké školy a pracoviště pro vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou  
nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb nebo převod technologií. Neuvádí se údaje za administrativní,  
účelová zařízení pro kulturní a sportovní činnost, pro ubytování a stravování nebo k zajišťování provozu školy.

Pozn.: * Pouze fakulty a součásti pod ně spadající (dle výše uvedené charakteristiky)

Pozn.: ** Podle zákona o vysokých školách, § 25. čl. 2.

Pozn.: *** Pracoviště pro vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování  
informačních služeb nebo převod technologií dle § 22 odst. c) zákona č. 111/1998 Sb.

Pozn.: **** Vyjmenovaná a obdobná pracoviště pro vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost  
nebo pro poskytování informačních služeb nebo převod technologií dle § 22 odst. c) zákona č. 111/1998 Sb., spadající pod součást  
vysoké školy.

Pozn.: ***** Údaj celkem nemusí odrážet reálný stav fyzických osob (jedna osoba může v rámci VŠ či fakulty zastávat více pozic),  
jedná se o prostý součet buňek.
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Tab. 6.4: Vedoucí pracovníci (fyzické osoby)

ČVUT v Praze Rektor/Děkan Prorektor/Proděkan Akademický senát
Vědecká/umělecká/

akademická rada
Kvestor/Tajemník** Správní rada

Ředitel ústavu, vysokoškolského 
zemědělského nebo lesního statku

Vedoucí pracovník katedry/
institutu/výzkumného 

pracoviště****

Vedoucí pracovníci 
CELKEM*****

Rektorát ČVUT 1 4 45 54 1 15 120

z toho ženy 0 2 9 5 0 2 18

Fakulta stavební* 1 5 1 27 34

z toho ženy 0 1 0 2 3

Fakulta strojní* 1 4 1 18 24

z toho ženy 0 0 0 1 1

Fakulta elektrotechnická* 1 5 1 27 34

z toho ženy 0 0 0 1 1

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská* 1 3 1 10 15

z toho ženy 0 0 0 1 1

Fakulta architektury* 1 5 1 17 24

z toho ženy 0 2 1 3 6

Fakulta dopravní* 1 5 1 11 18

z toho ženy 0 0 1 1 2

Fakulta biomedicínského inženýrství* 1 4 1 6 12

z toho ženy 0 0 0 0

Fakulta informačních technologií* 1 4 1 6 12

z toho ženy 0 1 0 1 2

Vysokoškolské ústavy a zemědělské 
nebo lesnické statky*

5 12 17

z toho ženy 1 2 3

Ostatní pracoviště celkem*** 5 0 5

z toho ženy 2 0 2

Fakulty, vysokoškolské ústavy a ostatní 
pracoviště celkem*

8 35 8 10 134 195

z toho ženy 0 4 2 3 12 21

Vysoká škola CELKEM***** 9 39 45 54 9 15 10 134 315

z toho ženy 0 6 9 5 2 2 3 12 39

Do tabulky se zaznamenávají pouze součásti vysoké školy a pracoviště pro vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou  
nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb nebo převod technologií. Neuvádí se údaje za administrativní,  
účelová zařízení pro kulturní a sportovní činnost, pro ubytování a stravování nebo k zajišťování provozu školy.

Pozn.: * Pouze fakulty a součásti pod ně spadající (dle výše uvedené charakteristiky)

Pozn.: ** Podle zákona o vysokých školách, § 25. čl. 2.

Pozn.: *** Pracoviště pro vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování  
informačních služeb nebo převod technologií dle § 22 odst. c) zákona č. 111/1998 Sb.

Pozn.: **** Vyjmenovaná a obdobná pracoviště pro vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost  
nebo pro poskytování informačních služeb nebo převod technologií dle § 22 odst. c) zákona č. 111/1998 Sb., spadající pod součást  
vysoké školy.

Pozn.: ***** Údaj celkem nemusí odrážet reálný stav fyzických osob (jedna osoba může v rámci VŠ či fakulty zastávat více pozic),  
jedná se o prostý součet buňek.
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Tab. 6.5: Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty******)

ČVUT v Praze

Akademičtí pracovníci Vědečtí a odborní pracovníci**

Ostatní 
zaměstnanci*****Profesoři Docenti

Odborní 
asistenti

Asistenti Lektoři
Vědečtí, výzkumní a vývojoví 

pracovníci podílející se  
na pedagog. činnosti

Postdoktorandi 
(„postdok“)***

Vědečtí pracovníci 
nespadající do ostatních 

kategorií

Ostatní vědečtí, 
výzkumní a vývojoví 

pracovníci****

Fakulta stavební* 0,5 0,52 2,75 0 0 0 0,25 3,25 0 2,03

v tom: Německo 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0

Polsko 0 0 0 0 0 0 0 0,18 0 0

Rakousko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slovensko 0,5 0,52 1 0 0 0 0,25 0,96 0 2

ostatní státy EU 0 0 0,17 0 0 0 0 0,58 0 0

ostatní státy mimo EU 0 0 1,58 0 0 0 0 1,28 0 0,03

ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství) 0 0 1,92 0 0 0,25 3,55 0 0,03

Fakulta strojní* 1,35 0 4,09 0 0 0 0 5,44 0 6,82

v tom: Německo 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0 0

Polsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rakousko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slovensko 1 0 2,09 0 0 0 0 0,82 0 3,82

ostatní státy EU 0,25 0 0 0 0 0 0 2,52 0 1

ostatní státy mimo EU 0,1 0 2 0 0 0 0 2,03 0 2

ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství) 0 0 1 0 0 0 0 2,13 0 2,42

Fakulta elektrotechnická* 1 3,92 6,08 0,07 1,33 0 1,91 55,01 0 6,08

v tom: Německo 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0

Polsko 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Rakousko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slovensko 1 1,92 1,68 0 0 0 1,33 9,23 0 4,88

ostatní státy EU 0 1 1,67 0,07 0,33 0 0 13,45 0 1,2

ostatní státy mimo EU 0 0 1,73 0 1 0 0,58 30,33 0 0

ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství) 0 0 0,67 0 0,33 0 0 8,62 0 3,47

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská* 1,92 0 5,38 1 0,1 0 1,1 31,35 0 2,02

v tom: Německo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Polsko 0 0 0 0 0 0 0 1,85 0 1

Rakousko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slovensko 0,92 0 3,05 1 0,1 0 1,1 13,69 0 0,67

ostatní státy EU 0 0 2 0 0 0 0 3,74 0 0

ostatní státy mimo EU 1 0 0,33 0 0 0 0 11,07 0 0,35

ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství) 0 0 1,33 1 0 0 1 7,21 0 0,67
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Tab. 6.5: Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty******)

ČVUT v Praze

Akademičtí pracovníci Vědečtí a odborní pracovníci**

Ostatní 
zaměstnanci*****Profesoři Docenti

Odborní 
asistenti

Asistenti Lektoři
Vědečtí, výzkumní a vývojoví 

pracovníci podílející se  
na pedagog. činnosti

Postdoktorandi 
(„postdok“)***

Vědečtí pracovníci 
nespadající do ostatních 

kategorií

Ostatní vědečtí, 
výzkumní a vývojoví 

pracovníci****

Fakulta stavební* 0,5 0,52 2,75 0 0 0 0,25 3,25 0 2,03

v tom: Německo 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0

Polsko 0 0 0 0 0 0 0 0,18 0 0

Rakousko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slovensko 0,5 0,52 1 0 0 0 0,25 0,96 0 2

ostatní státy EU 0 0 0,17 0 0 0 0 0,58 0 0

ostatní státy mimo EU 0 0 1,58 0 0 0 0 1,28 0 0,03

ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství) 0 0 1,92 0 0 0,25 3,55 0 0,03

Fakulta strojní* 1,35 0 4,09 0 0 0 0 5,44 0 6,82

v tom: Německo 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0 0

Polsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rakousko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slovensko 1 0 2,09 0 0 0 0 0,82 0 3,82

ostatní státy EU 0,25 0 0 0 0 0 0 2,52 0 1

ostatní státy mimo EU 0,1 0 2 0 0 0 0 2,03 0 2

ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství) 0 0 1 0 0 0 0 2,13 0 2,42

Fakulta elektrotechnická* 1 3,92 6,08 0,07 1,33 0 1,91 55,01 0 6,08

v tom: Německo 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0

Polsko 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Rakousko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slovensko 1 1,92 1,68 0 0 0 1,33 9,23 0 4,88

ostatní státy EU 0 1 1,67 0,07 0,33 0 0 13,45 0 1,2

ostatní státy mimo EU 0 0 1,73 0 1 0 0,58 30,33 0 0

ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství) 0 0 0,67 0 0,33 0 0 8,62 0 3,47

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská* 1,92 0 5,38 1 0,1 0 1,1 31,35 0 2,02

v tom: Německo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Polsko 0 0 0 0 0 0 0 1,85 0 1

Rakousko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slovensko 0,92 0 3,05 1 0,1 0 1,1 13,69 0 0,67

ostatní státy EU 0 0 2 0 0 0 0 3,74 0 0

ostatní státy mimo EU 1 0 0,33 0 0 0 0 11,07 0 0,35

ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství) 0 0 1,33 1 0 0 1 7,21 0 0,67

>>>
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Tab. 6.5: Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty******)

ČVUT v Praze

Akademičtí pracovníci Vědečtí a odborní pracovníci**

Ostatní 
zaměstnanci*****Profesoři Docenti

Odborní 
asistenti

Asistenti Lektoři
Vědečtí, výzkumní a vývojoví 

pracovníci podílející se  
na pedagog. činnosti

Postdoktorandi 
(„postdok“)***

Vědečtí pracovníci 
nespadající do ostatních 

kategorií

Ostatní vědečtí, 
výzkumní a vývojoví 

pracovníci****

Fakulta architektury* 2 0,5 3,66 0 0 0 0,25 0,39 0 1,6

v tom: Německo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Polsko 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Rakousko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slovensko 1 0 0,6 0 0 0 0 0 0 1,6

ostatní státy EU 1 0,5 0,5 0 0 0 0,25 0,1 0 0

ostatní státy mimo EU 0 0 1,56 0 0 0 0 0,29 0 0

ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství) 0 0 0,5 0 0 0 0,25 0,1 0 1,6

Fakulta dopravní* 0 1,5 5,24 0 0 0 0 0,67 0 2,03

v tom: Německo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Polsko 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0

Rakousko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slovensko 0 1,5 3,26 0 0 0 0 0,44 1,03

ostatní státy EU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ostatní státy mimo EU 0 0 0,68 0 0 0 0 0,23 0 1

ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství) 0 1 0,16 0 0 0 0 0,54 0 0

Fakulta biomedicínského inženýrství* 1 1,19 2,13 2,37 0 0 0,1 0,25 0 0,5

v tom: Německo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4

Polsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rakousko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slovensko 1 1,19 0,43 0,77 0 0 0,1 0,1 0 0

ostatní státy EU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1

ostatní státy mimo EU 0 0 1,7 1,6 0 0 0 0,15 0 0

ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství) 0 0 2,43 1,87 0 0 0 0,2 0 0

Fakulta informačních technologií* 0 0,5 7,62 0 0 0 0 5,63 0 4,88

v tom: Německo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Polsko 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0

Rakousko 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0

Slovensko 0 0 2,96 0 0 0 0 0,2 0 2,37

ostatní státy EU 0 0 2,6 0 0 0 0 1 0 0

ostatní státy mimo EU 0 0 2,06 0 0 0 0 2,23 0 2,51

ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství) 0 0 3,48 0 0 0 0 0,52 0 2,02
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Tab. 6.5: Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty******)

ČVUT v Praze

Akademičtí pracovníci Vědečtí a odborní pracovníci**

Ostatní 
zaměstnanci*****Profesoři Docenti

Odborní 
asistenti

Asistenti Lektoři
Vědečtí, výzkumní a vývojoví 

pracovníci podílející se  
na pedagog. činnosti

Postdoktorandi 
(„postdok“)***

Vědečtí pracovníci 
nespadající do ostatních 

kategorií

Ostatní vědečtí, 
výzkumní a vývojoví 

pracovníci****

Fakulta architektury* 2 0,5 3,66 0 0 0 0,25 0,39 0 1,6

v tom: Německo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Polsko 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Rakousko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slovensko 1 0 0,6 0 0 0 0 0 0 1,6

ostatní státy EU 1 0,5 0,5 0 0 0 0,25 0,1 0 0

ostatní státy mimo EU 0 0 1,56 0 0 0 0 0,29 0 0

ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství) 0 0 0,5 0 0 0 0,25 0,1 0 1,6

Fakulta dopravní* 0 1,5 5,24 0 0 0 0 0,67 0 2,03

v tom: Německo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Polsko 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0

Rakousko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slovensko 0 1,5 3,26 0 0 0 0 0,44 1,03

ostatní státy EU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ostatní státy mimo EU 0 0 0,68 0 0 0 0 0,23 0 1

ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství) 0 1 0,16 0 0 0 0 0,54 0 0

Fakulta biomedicínského inženýrství* 1 1,19 2,13 2,37 0 0 0,1 0,25 0 0,5

v tom: Německo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4

Polsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rakousko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slovensko 1 1,19 0,43 0,77 0 0 0,1 0,1 0 0

ostatní státy EU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1

ostatní státy mimo EU 0 0 1,7 1,6 0 0 0 0,15 0 0

ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství) 0 0 2,43 1,87 0 0 0 0,2 0 0

Fakulta informačních technologií* 0 0,5 7,62 0 0 0 0 5,63 0 4,88

v tom: Německo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Polsko 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0

Rakousko 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0

Slovensko 0 0 2,96 0 0 0 0 0,2 0 2,37

ostatní státy EU 0 0 2,6 0 0 0 0 1 0 0

ostatní státy mimo EU 0 0 2,06 0 0 0 0 2,23 0 2,51

ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství) 0 0 3,48 0 0 0 0 0,52 0 2,02

>>>
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Tab. 6.5: Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty******)

ČVUT v Praze

Akademičtí pracovníci Vědečtí a odborní pracovníci**

Ostatní 
zaměstnanci*****Profesoři Docenti

Odborní 
asistenti

Asistenti Lektoři
Vědečtí, výzkumní a vývojoví 

pracovníci podílející se  
na pedagog. činnosti

Postdoktorandi 
(„postdok“)***

Vědečtí pracovníci 
nespadající do ostatních 

kategorií

Ostatní vědečtí, 
výzkumní a vývojoví 

pracovníci****

Masarykův ústav vyšších studií* 0 0,5 3,08 0 0 0 0 0,67 0 3,88

v tom: Německo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Polsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rakousko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slovensko 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 3,38

ostatní státy EU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ostatní státy mimo EU 0 0,5 1,58 0 0 0 0 0,67 0 0,5

ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství) 0 0,5 1,67 0 0 0 0 0,67 0 1,96

Ostatní pracoviště celkem* 0 0 0 0 0 0 5,67 40,75 0 22,78

v tom: Německo 0 0 0 0 0 0 0 5,46 0 0

Polsko 0 0 0 0 0 0 0 0,88 0 0,33

Rakousko 0 0 0 0 0 0 0 0,13 0 0

Slovensko 0 0 0 0 0 0 4,67 7,63 0 9,69

ostatní státy EU 0 0 0 0 0 0 0 13,8 0 2,67

ostatní státy mimo EU 0 0 0 0 0 0 1 12,85 0 10,09

ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství) 0 0 0 0 0 0 2,92 8,25 0 14,89

VŠ CELKEM 6,42 8,63 40,03 3,44 1,43 0 9,28 143,41 0 52,62

v tom: Německo 0 1 0 0 0 0 0 8,71 0 0,4

Polsko 0 0 2 0 0 0 0 5,11 0 1,33

Rakousko 0 0,5 0 0 0 0 0 0,13 0 0

Slovensko 4,42 3,63 11,22 1,77 0,1 0 7,45 31,81 0 24,59

ostatní státy EU 1 1,5 6,94 0,07 0,33 0 0,25 32,67 0 3,97

ostatní státy mimo EU 1 0,5 13,72 1,6 1 0 1,58 58,87 0 13,48

ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství) 0 0,5 12 2,87 0,33 0 4,42 29,12 0 24,64

Pozn.: * Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.

Pozn.: ** Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí vědecký pracovník, který není akademickým pracovníkem dle § 70  
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Pozn.: *** Pracovník/pracovnice dané výzkumné instituce nebo vysoké školy do  pěti let po obhájení akademického titulu Ph.D.,  
nebo jeho ekvivalentu. Pracuje jako součást vědeckého týmu dané instituce obvykle pod vedením zkušených vědeckých pracovníků  
na konkrétním úkolu a publikuje své výsledky samostatně i v rámci tvůrčího týmu. Má s výzkumnou institucí uzavřen pracovní poměr  
na dobu určitou (v trvání 1–3 let) na jedno, maximálně tři období po sobě. Jeho/její mzda podléhá pravidlům mzdového systému dané  
instituce, přičemž vedle toho může získat odměny v rámci výzkumných grantových projektů.

Pozn.: **** Kategorie „Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci“ zahrnuje technické a odborné pracovníky, kteří se přímo nepodílejí  
na výzkumu, ale jsou pro výzkumnou činnost nepostradatelní (např. obsluha research facility).

Pozn.: ***** Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu.  
Jedná se tedy zejména o administrativní, technické a jiné zaměstnance.

Pozn.: ****** Průměrným přepočteným počtem se rozumí podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované  
období od 1. 1. do 31. 12. všemi pracovníky (ve sledované kategorii; vč. DPČ, mimo DPP) a celkového ročního fondu pracovní doby  
připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu.
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Tab. 6.5: Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty******)

ČVUT v Praze

Akademičtí pracovníci Vědečtí a odborní pracovníci**

Ostatní 
zaměstnanci*****Profesoři Docenti

Odborní 
asistenti

Asistenti Lektoři
Vědečtí, výzkumní a vývojoví 

pracovníci podílející se  
na pedagog. činnosti

Postdoktorandi 
(„postdok“)***

Vědečtí pracovníci 
nespadající do ostatních 

kategorií

Ostatní vědečtí, 
výzkumní a vývojoví 

pracovníci****

Masarykův ústav vyšších studií* 0 0,5 3,08 0 0 0 0 0,67 0 3,88

v tom: Německo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Polsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rakousko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slovensko 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 3,38

ostatní státy EU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ostatní státy mimo EU 0 0,5 1,58 0 0 0 0 0,67 0 0,5

ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství) 0 0,5 1,67 0 0 0 0 0,67 0 1,96

Ostatní pracoviště celkem* 0 0 0 0 0 0 5,67 40,75 0 22,78

v tom: Německo 0 0 0 0 0 0 0 5,46 0 0

Polsko 0 0 0 0 0 0 0 0,88 0 0,33

Rakousko 0 0 0 0 0 0 0 0,13 0 0

Slovensko 0 0 0 0 0 0 4,67 7,63 0 9,69

ostatní státy EU 0 0 0 0 0 0 0 13,8 0 2,67

ostatní státy mimo EU 0 0 0 0 0 0 1 12,85 0 10,09

ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství) 0 0 0 0 0 0 2,92 8,25 0 14,89

VŠ CELKEM 6,42 8,63 40,03 3,44 1,43 0 9,28 143,41 0 52,62

v tom: Německo 0 1 0 0 0 0 0 8,71 0 0,4

Polsko 0 0 2 0 0 0 0 5,11 0 1,33

Rakousko 0 0,5 0 0 0 0 0 0,13 0 0

Slovensko 4,42 3,63 11,22 1,77 0,1 0 7,45 31,81 0 24,59

ostatní státy EU 1 1,5 6,94 0,07 0,33 0 0,25 32,67 0 3,97

ostatní státy mimo EU 1 0,5 13,72 1,6 1 0 1,58 58,87 0 13,48

ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství) 0 0,5 12 2,87 0,33 0 4,42 29,12 0 24,64

Pozn.: * Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.

Pozn.: ** Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí vědecký pracovník, který není akademickým pracovníkem dle § 70  
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Pozn.: *** Pracovník/pracovnice dané výzkumné instituce nebo vysoké školy do  pěti let po obhájení akademického titulu Ph.D.,  
nebo jeho ekvivalentu. Pracuje jako součást vědeckého týmu dané instituce obvykle pod vedením zkušených vědeckých pracovníků  
na konkrétním úkolu a publikuje své výsledky samostatně i v rámci tvůrčího týmu. Má s výzkumnou institucí uzavřen pracovní poměr  
na dobu určitou (v trvání 1–3 let) na jedno, maximálně tři období po sobě. Jeho/její mzda podléhá pravidlům mzdového systému dané  
instituce, přičemž vedle toho může získat odměny v rámci výzkumných grantových projektů.

Pozn.: **** Kategorie „Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci“ zahrnuje technické a odborné pracovníky, kteří se přímo nepodílejí  
na výzkumu, ale jsou pro výzkumnou činnost nepostradatelní (např. obsluha research facility).

Pozn.: ***** Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu.  
Jedná se tedy zejména o administrativní, technické a jiné zaměstnance.

Pozn.: ****** Průměrným přepočteným počtem se rozumí podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované  
období od 1. 1. do 31. 12. všemi pracovníky (ve sledované kategorii; vč. DPČ, mimo DPP) a celkového ročního fondu pracovní doby  
připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu.
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Tab. 6.6: Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty)

ČVUT v Praze

Počet
Věkový 

průměr nově 
jmenovaných***

Na dané VŠ* Kmenoví 
zaměstnanci VŠ 

jmenovaní na jiné 
VŠ**

Celkem
Z toho kmenoví 

zaměstnanci dané VŠ

Fakulta stavební****

Profesoři jmenovaní v roce 2019 4 4 53

z toho ženy 2 2 55

Docenti jmenovaní v roce 2019 7 5 45

z toho ženy 3 2 49

Fakulta strojní****

Profesoři jmenovaní v roce 2019 1 1 80

z toho ženy 0 0

Docenti jmenovaní v roce 2019 3 3 45

z toho ženy 0 0

Fakulta elektrotechnická****

Profesoři jmenovaní v roce 2019 4 4 44

z toho ženy 0 0

Docenti jmenovaní v roce 2019 7 7 38

z toho ženy 0 0

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská****

Profesoři jmenovaní v roce 2019 1 1 52

z toho ženy 0 0

Docenti jmenovaní v roce 2019 6 5 49

z toho ženy 1 0 53

Fakulta architektury****

Profesoři jmenovaní v roce 2019 2 1 48

z toho ženy 1 0 50

Docenti jmenovaní v roce 2019 2 2 46

z toho ženy 0 0

>>>
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Tab. 6.6: Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty)

ČVUT v Praze

Počet
Věkový 

průměr nově 
jmenovaných***

Na dané VŠ* Kmenoví 
zaměstnanci VŠ 

jmenovaní na jiné 
VŠ**

Celkem
Z toho kmenoví 

zaměstnanci dané VŠ

Fakulta dopravní****

Profesoři jmenovaní v roce 2019 0

z toho ženy 0

Docenti jmenovaní v roce 2019 0

z toho ženy 0

Fakulta biomedicínského inženýrství****

Profesoři jmenovaní v roce 2019 0

z toho ženy 0

Docenti jmenovaní v roce 2019 0

z toho ženy 0

Fakulta informační techniky****

Profesoři jmenovaní v roce 2019 0

z toho ženy 0

Docenti jmenovaní v roce 2019 1 1 40

z toho ženy 0

CELKEM profesoři 12

z toho ženy 3

CELKEM docenti 26 23 46

z toho ženy 4 2 50

Pozn.: * Zahrnuty jsou veškeré habilitace a jmenování, které proběhly v daném kalendářním roce na dané VŠ, bez ohledu na to, 
zda nově jmenovaní docenti a profesoři kmenově spadali pod tuto VŠ.

Pozn.: ** Uvádí se počty docentů a profesorů, kteří kmenově spadají pod danou VŠ, ale byli jmenováni na jiné VŠ.

Pozn.: *** Věkový průměr se vypočítá z celkového počtu nově jmenovaných na dané VŠ (fakultě nebo celkového počtu). 

Pozn.: **** Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.
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Tab. 7.1: Zapojení vysoké školy do programů mezinárodní spolupráce (bez ohledu na zdroj financování)

ČVUT v Praze
H2020 / 7. rámcový program EK

Ostatní CELKEM
CELKEM Z toho Marie-Curie Actions

Počet projektů* 61 4 44 105

Počet vyslaných studentů** 65 0 165 230

Počet přijatých studentů*** 299 4 464 763

Počet vyslaných akademických 
a vědeckých pracovníků****

167 0 1 334 1 501

Počet přijatých akademických 
a vědeckých pracovníků*****

11 0 427 438

Dotace v tis. Kč****** 145 990 8 558 61 630 207 620

Pozn.: * Jedná se o v daném roce probíhající projekty.

Pozn.: ** Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – kteří v roce 2019 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt 
začal v roce 2018. 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 (tj. počty příjezdů) – kteří přijeli v roce 2019; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2018. 
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 (tj. počty výjezdů) – kteří v roce 2019 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se 
i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2018.

Pozn.: ***** Přijíždějící akademičtí pracovníci (tj. počty příjezdů) – kteří přijeli v roce 2019; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal 
v roce 2018.

Pozn.: ****** Uvedené částky představují celkové finanční zdroje projektů, včetně spolufinancování MŠMT. 
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Tab. 7.2: Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí***** (bez ohledu na zdroj financování) 

ČVUT v Praze Počet vyslaných studentů*
Počet přijatých studentů**

Počet vyslaných  
akademických pracovníků***

Počet přijatých  
akademických pracovníků****

Počet vyslaných  
ostatních pracovníků***

Počet přijatých  
ostatních pracovníků****

CELKEM  
za zemiZemě Celkem Z toho absolventské stáže******

Afghánská islámská republika 0 0 1 0 0 0 0 1

Albánská republika 0 0 2 0 0 1 2 5

Alžírská demokratická a lidová republika 0 0 1 2 3 0 0 6

Americké Panenské ostrovy 0 0 0 0 0 0 0 0

Andorrské knížectví 0 0 0 0 0 0 0 0

Angolská republika 0 0 3 0 0 0 0 3

Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0

Antarktida 0 0 0 0 0 0 0 0

Antigua a barbuda 0 0 0 0 0 0 0 0

Argentinská republika 5 1 5 7 4 1 0 22

Arménská republika 2 1 4 1 1 1 1 10

Aruba 0 0 0 0 0 0 0 0

Australské společenství 18 2 8 17 8 1 2 54

Ázerbájdžánská republika 2 0 30 2 2 0 1 37

bahamské společenství 0 0 0 0 0 0 0 0

bailiwick Guernsey 0 0 0 0 0 0 0 0

bailiwick Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0

Bangladéšská lidová republika 0 0 2 0 0 0 0 2

barbados 0 0 0 0 0 0 0 0

Belgické království 19 2 11 32 41 8 5 116

belize 0 0 0 0 0 0 0 0

Běloruská republika 0 0 91 4 1 1 1 98

beninská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

bermudy 0 0 0 0 0 0 0 0

bhútánské království 0 0 0 0 0 0 0 0

Bolívarovská republika Venezuela 1 0 1 1 0 2 0 5

bonaire, Svatý Eustach a Saba 0 0 0 0 0 0 0 0

Bosna a Hercegovina 1 0 17 4 1 1 1 25

botswanská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

bouvetův ostrov 0 0 0 0 0 0 0 0

Brazilská federativní republika 4 1 10 22 14 2 2 54

britské Panenské ostrovy 0 0 0 0 0 0 0 0

britské území v Indickém oceánu 0 0 0 0 0 0 0 0

Bulharská republika 2 0 8 6 5 2 2 25

burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0

burundská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Cookovy ostrovy 0 0 0 0 0 0 0 0

Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0

Čadská republika 0 0 1 0 0 0 0 1

Černá Hora 1 0 3 7 3 1 1 16

Česká republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Čínská lidová republika 22 0 117 34 36 7 17 233
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Tab. 7.2: Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí***** (bez ohledu na zdroj financování) 

ČVUT v Praze Počet vyslaných studentů*
Počet přijatých studentů**

Počet vyslaných  
akademických pracovníků***

Počet přijatých  
akademických pracovníků****

Počet vyslaných  
ostatních pracovníků***

Počet přijatých  
ostatních pracovníků****

CELKEM  
za zemiZemě Celkem Z toho absolventské stáže******

Afghánská islámská republika 0 0 1 0 0 0 0 1

Albánská republika 0 0 2 0 0 1 2 5

Alžírská demokratická a lidová republika 0 0 1 2 3 0 0 6

Americké Panenské ostrovy 0 0 0 0 0 0 0 0

Andorrské knížectví 0 0 0 0 0 0 0 0

Angolská republika 0 0 3 0 0 0 0 3

Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0

Antarktida 0 0 0 0 0 0 0 0

Antigua a barbuda 0 0 0 0 0 0 0 0

Argentinská republika 5 1 5 7 4 1 0 22

Arménská republika 2 1 4 1 1 1 1 10

Aruba 0 0 0 0 0 0 0 0

Australské společenství 18 2 8 17 8 1 2 54

Ázerbájdžánská republika 2 0 30 2 2 0 1 37

bahamské společenství 0 0 0 0 0 0 0 0

bailiwick Guernsey 0 0 0 0 0 0 0 0

bailiwick Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0

Bangladéšská lidová republika 0 0 2 0 0 0 0 2

barbados 0 0 0 0 0 0 0 0

Belgické království 19 2 11 32 41 8 5 116

belize 0 0 0 0 0 0 0 0

Běloruská republika 0 0 91 4 1 1 1 98

beninská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

bermudy 0 0 0 0 0 0 0 0

bhútánské království 0 0 0 0 0 0 0 0

Bolívarovská republika Venezuela 1 0 1 1 0 2 0 5

bonaire, Svatý Eustach a Saba 0 0 0 0 0 0 0 0

Bosna a Hercegovina 1 0 17 4 1 1 1 25

botswanská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

bouvetův ostrov 0 0 0 0 0 0 0 0

Brazilská federativní republika 4 1 10 22 14 2 2 54

britské Panenské ostrovy 0 0 0 0 0 0 0 0

britské území v Indickém oceánu 0 0 0 0 0 0 0 0

Bulharská republika 2 0 8 6 5 2 2 25

burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0

burundská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Cookovy ostrovy 0 0 0 0 0 0 0 0

Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0

Čadská republika 0 0 1 0 0 0 0 1

Černá Hora 1 0 3 7 3 1 1 16

Česká republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Čínská lidová republika 22 0 117 34 36 7 17 233

>>>
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Tab. 7.2: Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí***** (bez ohledu na zdroj financování) 

ČVUT v Praze Počet vyslaných studentů*
Počet přijatých studentů**

Počet vyslaných  
akademických pracovníků***

Počet přijatých  
akademických pracovníků****

Počet vyslaných  
ostatních pracovníků***

Počet přijatých  
ostatních pracovníků****

CELKEM  
za zemiZemě Celkem Z toho absolventské stáže******

Čínská republika (Tchaj-wan) 28 4 35 35 26 8 6 138

Dánské království 8 1 5 27 34 7 4 85

Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův 
ostrov

0 0 0 0 0 0 0 0

Demokratická republika Východní Timor 0 0 0 0 0 0 0 0

Departement Mayotte 0 0 0 0 0 0 0 0

Dominické společenství 0 0 0 0 0 0 0 0

Dominikánská republika 0 0 2 0 0 0 0 2

Džibutská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyptská arabská republika 1 0 11 1 1 1 0 15

Ekvádorská republika 1 0 3 2 1 1 0 8

Estonská republika 4 0 1 2 2 0 1 10

Etiopská federativní demokratická republika 0 0 2 0 0 0 0 2

Faerské ostrovy 0 0 0 0 0 0 0 0

Falklandy (Malvíny) 0 0 0 0 0 0 0 0

Federace Svatý Kryštof a Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0

Federativní státy Mikronésie 0 0 0 0 0 0 0 0

Fidžijská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Filipínská republika 0 0 2 1 1 1 0 5

Finská republika 21 4 11 34 42 4 4 116

Francouzská Guyana 0 0 1 0 1 0 0 2

Francouzská jižní a antarktická území 0 0 0 0 0 0 0 0

Francouzská Polynésie 0 0 1 0 0 0 0 1

Francouzská republika 22 4 143 98 101 9 7 380

Gabonská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Gambijská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Ghanská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Gibraltar 0 0 1 0 0 0 0 1

Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0

Grónsko 0 0 0 0 0 0 0 0

Gruzie 1 0 6 2 4 6 2 21

Guatemalská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Guinejská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Guyanská kooperativní republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Heardův ostrov a MacDonaldovy ostrovy 0 0 0 0 0 0 0 0

Honduraská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Chilská republika 2 0 5 4 2 4 0 17

Chorvatská republika 1 0 2 17 12 4 2 38

Indická republika 4 0 149 11 41 4 2 211

Indonéská republika 2 0 5 7 7 4 2 27

Irácká republika 0 0 5 1 0 0 0 6

Íránská islámská republika 0 0 7 2 2 0 0 11
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Tab. 7.2: Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí***** (bez ohledu na zdroj financování) 

ČVUT v Praze Počet vyslaných studentů*
Počet přijatých studentů**

Počet vyslaných  
akademických pracovníků***

Počet přijatých  
akademických pracovníků****

Počet vyslaných  
ostatních pracovníků***

Počet přijatých  
ostatních pracovníků****

CELKEM  
za zemiZemě Celkem Z toho absolventské stáže******

Čínská republika (Tchaj-wan) 28 4 35 35 26 8 6 138

Dánské království 8 1 5 27 34 7 4 85

Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův 
ostrov

0 0 0 0 0 0 0 0

Demokratická republika Východní Timor 0 0 0 0 0 0 0 0

Departement Mayotte 0 0 0 0 0 0 0 0

Dominické společenství 0 0 0 0 0 0 0 0

Dominikánská republika 0 0 2 0 0 0 0 2

Džibutská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyptská arabská republika 1 0 11 1 1 1 0 15

Ekvádorská republika 1 0 3 2 1 1 0 8

Estonská republika 4 0 1 2 2 0 1 10

Etiopská federativní demokratická republika 0 0 2 0 0 0 0 2

Faerské ostrovy 0 0 0 0 0 0 0 0

Falklandy (Malvíny) 0 0 0 0 0 0 0 0

Federace Svatý Kryštof a Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0

Federativní státy Mikronésie 0 0 0 0 0 0 0 0

Fidžijská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Filipínská republika 0 0 2 1 1 1 0 5

Finská republika 21 4 11 34 42 4 4 116

Francouzská Guyana 0 0 1 0 1 0 0 2

Francouzská jižní a antarktická území 0 0 0 0 0 0 0 0

Francouzská Polynésie 0 0 1 0 0 0 0 1

Francouzská republika 22 4 143 98 101 9 7 380

Gabonská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Gambijská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Ghanská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Gibraltar 0 0 1 0 0 0 0 1

Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0

Grónsko 0 0 0 0 0 0 0 0

Gruzie 1 0 6 2 4 6 2 21

Guatemalská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Guinejská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Guyanská kooperativní republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Heardův ostrov a MacDonaldovy ostrovy 0 0 0 0 0 0 0 0

Honduraská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Chilská republika 2 0 5 4 2 4 0 17

Chorvatská republika 1 0 2 17 12 4 2 38

Indická republika 4 0 149 11 41 4 2 211

Indonéská republika 2 0 5 7 7 4 2 27

Irácká republika 0 0 5 1 0 0 0 6

Íránská islámská republika 0 0 7 2 2 0 0 11

>>>
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Tab. 7.2: Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí***** (bez ohledu na zdroj financování) 

ČVUT v Praze Počet vyslaných studentů*
Počet přijatých studentů**

Počet vyslaných  
akademických pracovníků***

Počet přijatých  
akademických pracovníků****

Počet vyslaných  
ostatních pracovníků***

Počet přijatých  
ostatních pracovníků****

CELKEM  
za zemiZemě Celkem Z toho absolventské stáže******

Irsko 4 0 1 4 6 4 1 20

Islandská republika 1 0 1 2 2 1 1 8

Italská republika 24 4 31 47 57 14 4 177

Jamajka 0 0 0 0 0 0 0 0

Japonsko 12 4 3 43 52 7 2 119

Jemenská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Jihoafrická republika 2 0 1 7 4 4 2 20

Jihosúdánská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy 0 0 0 0 0 0 0 0

Jordánské hášimovské království 0 0 5 1 0 0 0 6

Kajmanské ostrovy 0 0 0 0 0 0 0 0

Kambodžské království 0 0 1 0 0 0 0 1

Kamerunská republika 0 0 1 0 0 0 0 1

Kanada 11 4 12 44 58 4 2 131

Kapverdská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Keňská republika 0 0 1 0 0 0 0 1

Kolumbijská republika 1 0 5 4 6 4 3 23

Komorský svaz 0 0 0 0 0 0 0 0

Konžská demokratická republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Konžská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Korejská lidově demokratická republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Korejská republika 27 4 27 47 48 4 4 157

Kosovská republika 0 0 3 1 2 2 2 10

Kostarická republika 2 0 2 1 1 1 1 8

Království bahrajn 0 0 0 0 0 0 0 0

Království Saúdská Arábie 0 0 4 14 28 2 2 50

Království Tonga 0 0 0 0 0 0 0 0

Kubánská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuvajtský stát 0 0 0 0 0 0 0 0

Kyperská republika 0 0 1 14 2 4 4 25

Kyrgyzská republika 0 0 17 2 4 2 6 31

laoská lidově demokratická republika 0 0 0 0 0 0 0 0

lesothské království 0 0 0 0 0 0 0 0

Libanonská republika 0 0 5 2 4 2 1 14

liberijská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Libyjský stát 0 0 1 0 0 0 0 1

Lichtenštejnské knížectví 0 0 0 6 4 4 2 16

Litevská republika 4 2 8 8 7 4 3 34

Lotyšská republika 2 0 2 7 9 4 5 29

Lucemburské velkovévodství 0 0 1 4 0 4 1 10

Madagaskarská republika 0 0 1 0 0 0 0 1

Maďarsko 2 0 4 22 24 7 2 61
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Tab. 7.2: Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí***** (bez ohledu na zdroj financování) 

ČVUT v Praze Počet vyslaných studentů*
Počet přijatých studentů**

Počet vyslaných  
akademických pracovníků***

Počet přijatých  
akademických pracovníků****

Počet vyslaných  
ostatních pracovníků***

Počet přijatých  
ostatních pracovníků****

CELKEM  
za zemiZemě Celkem Z toho absolventské stáže******

Irsko 4 0 1 4 6 4 1 20

Islandská republika 1 0 1 2 2 1 1 8

Italská republika 24 4 31 47 57 14 4 177

Jamajka 0 0 0 0 0 0 0 0

Japonsko 12 4 3 43 52 7 2 119

Jemenská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Jihoafrická republika 2 0 1 7 4 4 2 20

Jihosúdánská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy 0 0 0 0 0 0 0 0

Jordánské hášimovské království 0 0 5 1 0 0 0 6

Kajmanské ostrovy 0 0 0 0 0 0 0 0

Kambodžské království 0 0 1 0 0 0 0 1

Kamerunská republika 0 0 1 0 0 0 0 1

Kanada 11 4 12 44 58 4 2 131

Kapverdská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Keňská republika 0 0 1 0 0 0 0 1

Kolumbijská republika 1 0 5 4 6 4 3 23

Komorský svaz 0 0 0 0 0 0 0 0

Konžská demokratická republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Konžská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Korejská lidově demokratická republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Korejská republika 27 4 27 47 48 4 4 157

Kosovská republika 0 0 3 1 2 2 2 10

Kostarická republika 2 0 2 1 1 1 1 8

Království bahrajn 0 0 0 0 0 0 0 0

Království Saúdská Arábie 0 0 4 14 28 2 2 50

Království Tonga 0 0 0 0 0 0 0 0

Kubánská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuvajtský stát 0 0 0 0 0 0 0 0

Kyperská republika 0 0 1 14 2 4 4 25

Kyrgyzská republika 0 0 17 2 4 2 6 31

laoská lidově demokratická republika 0 0 0 0 0 0 0 0

lesothské království 0 0 0 0 0 0 0 0

Libanonská republika 0 0 5 2 4 2 1 14

liberijská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Libyjský stát 0 0 1 0 0 0 0 1

Lichtenštejnské knížectví 0 0 0 6 4 4 2 16

Litevská republika 4 2 8 8 7 4 3 34

Lotyšská republika 2 0 2 7 9 4 5 29

Lucemburské velkovévodství 0 0 1 4 0 4 1 10

Madagaskarská republika 0 0 1 0 0 0 0 1

Maďarsko 2 0 4 22 24 7 2 61

>>>
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Tab. 7.2: Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí***** (bez ohledu na zdroj financování) 

ČVUT v Praze Počet vyslaných studentů*
Počet přijatých studentů**

Počet vyslaných  
akademických pracovníků***

Počet přijatých  
akademických pracovníků****

Počet vyslaných  
ostatních pracovníků***

Počet přijatých  
ostatních pracovníků****

CELKEM  
za zemiZemě Celkem Z toho absolventské stáže******

Malajsie 1 0 4 7 6 5 2 25

Malawiská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Maledivská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Maltská republika 0 0 0 4 0 4 1 9

Marocké království 0 0 2 2 2 0 0 6

Martinik 0 0 0 0 0 0 0 0

Mauricijská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Mauritánská islámská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Menší odlehlé ostrovy USA 0 0 0 0 0 0 0 0

Mnohonárodní stát Bolívie 1 0 3 2 5 1 1 13

Moldavská republika 1 0 15 4 5 2 2 29

Monacké knížectví 0 0 0 0 0 0 0 0

Mongolsko 0 0 4 0 0 0 0 4

Montserrat 0 0 0 0 0 0 0 0

Mosambická republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Namibijská republika 0 0 1 0 0 0 0 1

Nepálská federativní demokratická republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Nezávislý stát Papua Nová Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0

Nezávislý stát Samoa 0 0 0 0 0 0 0 0

Nigerijská federativní republika 0 0 4 0 0 0 0 4

Nigerská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Nikaragujská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Niue 0 0 0 0 0 0 0 0

Nizozemsko 24 5 12 47 44 21 2 150

Norské království 7 0 1 7 4 4 0 23

Nová Kaledonie 0 0 0 0 0 1 0 1

Nový Zéland 4 0 0 0 0 1 2 7

Ostrov Man 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostrovy Turks a Caicos 0 0 0 0 0 0 0 0

Pákistánská islámská republika 0 0 5 1 2 0 7 15

Palestinská autonomní území 0 0 2 0 0 0 0 2

Panamská republika 0 0 0 1 1 1 0 3

Paraguayská republika 0 0 0 0 1 0 0 1

Peruánská republika 1 0 3 2 2 4 5 17

Pitcairnovy ostrovy 0 0 0 0 0 0 0 0

Polská republika 4 3 18 76 98 5 2 203

Portorické společenství 0 0 0 0 0 0 0 0

Portugalská republika 31 4 20 47 28 10 3 139

Provincie Alandy 0 0 0 0 0 0 0 0

Rakouská republika 4 1 5 48 61 9 2 129

Region Guadeloupe 0 0 0 0 0 0 0 0

Region Réunion 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tab. 7.2: Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí***** (bez ohledu na zdroj financování) 

ČVUT v Praze Počet vyslaných studentů*
Počet přijatých studentů**

Počet vyslaných  
akademických pracovníků***

Počet přijatých  
akademických pracovníků****

Počet vyslaných  
ostatních pracovníků***

Počet přijatých  
ostatních pracovníků****

CELKEM  
za zemiZemě Celkem Z toho absolventské stáže******

Malajsie 1 0 4 7 6 5 2 25

Malawiská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Maledivská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Maltská republika 0 0 0 4 0 4 1 9

Marocké království 0 0 2 2 2 0 0 6

Martinik 0 0 0 0 0 0 0 0

Mauricijská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Mauritánská islámská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Menší odlehlé ostrovy USA 0 0 0 0 0 0 0 0

Mnohonárodní stát Bolívie 1 0 3 2 5 1 1 13

Moldavská republika 1 0 15 4 5 2 2 29

Monacké knížectví 0 0 0 0 0 0 0 0

Mongolsko 0 0 4 0 0 0 0 4

Montserrat 0 0 0 0 0 0 0 0

Mosambická republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Namibijská republika 0 0 1 0 0 0 0 1

Nepálská federativní demokratická republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Nezávislý stát Papua Nová Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0

Nezávislý stát Samoa 0 0 0 0 0 0 0 0

Nigerijská federativní republika 0 0 4 0 0 0 0 4

Nigerská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Nikaragujská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Niue 0 0 0 0 0 0 0 0

Nizozemsko 24 5 12 47 44 21 2 150

Norské království 7 0 1 7 4 4 0 23

Nová Kaledonie 0 0 0 0 0 1 0 1

Nový Zéland 4 0 0 0 0 1 2 7

Ostrov Man 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostrovy Turks a Caicos 0 0 0 0 0 0 0 0

Pákistánská islámská republika 0 0 5 1 2 0 7 15

Palestinská autonomní území 0 0 2 0 0 0 0 2

Panamská republika 0 0 0 1 1 1 0 3

Paraguayská republika 0 0 0 0 1 0 0 1

Peruánská republika 1 0 3 2 2 4 5 17

Pitcairnovy ostrovy 0 0 0 0 0 0 0 0

Polská republika 4 3 18 76 98 5 2 203

Portorické společenství 0 0 0 0 0 0 0 0

Portugalská republika 31 4 20 47 28 10 3 139

Provincie Alandy 0 0 0 0 0 0 0 0

Rakouská republika 4 1 5 48 61 9 2 129

Region Guadeloupe 0 0 0 0 0 0 0 0

Region Réunion 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tab. 7.2: Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí***** (bez ohledu na zdroj financování) 

ČVUT v Praze Počet vyslaných studentů*
Počet přijatých studentů**

Počet vyslaných  
akademických pracovníků***

Počet přijatých  
akademických pracovníků****

Počet vyslaných  
ostatních pracovníků***

Počet přijatých  
ostatních pracovníků****

CELKEM  
za zemiZemě Celkem Z toho absolventské stáže******

Republika Guinea-bissau 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika Kazachstán 2 0 248 18 48 9 5 330

Republika Kiribati 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika Mali 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika Marshallovy ostrovy 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika Myanmarský svaz 0 0 1 0 0 0 0 1

Republika Nauru 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika Palau 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika Pobřeží slonoviny 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika Rovníková Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika Severní Makedonie 1 0 9 2 7 1 4 24

Republika Sierra leone 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika Tádžikistán 0 0 3 0 0 0 0 3

Republika Trinidad a Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika Uzbekistán 1 0 13 7 14 4 2 41

Republika Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0

Rumunsko 2 0 12 4 14 2 4 38

Ruská federace 47 12 775 58 79 8 9 976

Rwandská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Řecká republika 4 0 17 7 14 2 7 51

Saharská arabská demokratická republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Salvadorská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Senegalská republika 0 0 1 0 0 0 0 1

Seychelská republika 0 0 1 0 0 0 0 1

Singapurská republika 14 1 11 14 15 4 2 60

Slovenská republika 51 14 1 055 193 274 18 11 1 602

Slovinská republika 4 0 7 7 8 4 2 32

Somálská federativní republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 45 7 21 68 77 14 4 229

Spojené státy americké 68 7 32 58 66 8 11 243

Spojené státy mexické 42 8 30 14 29 5 5 125

Společenství Severní Mariany 0 0 0 0 0 0 0 0

Společenství Svatý bartoloměj 0 0 0 0 0 0 0 0

Společenství Svatý Martin 0 0 0 0 0 0 0 0

Spolková republika Německo 72 24 52 128 191 14 4 461

Srbská republika 1 0 5 6 2 4 4 22

Stát brunej Darussalam 0 0 0 0 0 0 0 0

Stát Eritrea 0 0 1 0 0 0 0 1

Stát Izrael 2 0 5 28 47 2 2 86

Stát Katar 0 0 0 0 0 0 1 1
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Tab. 7.2: Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí***** (bez ohledu na zdroj financování) 

ČVUT v Praze Počet vyslaných studentů*
Počet přijatých studentů**

Počet vyslaných  
akademických pracovníků***

Počet přijatých  
akademických pracovníků****

Počet vyslaných  
ostatních pracovníků***

Počet přijatých  
ostatních pracovníků****

CELKEM  
za zemiZemě Celkem Z toho absolventské stáže******

Republika Guinea-bissau 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika Kazachstán 2 0 248 18 48 9 5 330

Republika Kiribati 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika Mali 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika Marshallovy ostrovy 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika Myanmarský svaz 0 0 1 0 0 0 0 1

Republika Nauru 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika Palau 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika Pobřeží slonoviny 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika Rovníková Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika Severní Makedonie 1 0 9 2 7 1 4 24

Republika Sierra leone 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika Tádžikistán 0 0 3 0 0 0 0 3

Republika Trinidad a Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0

Republika Uzbekistán 1 0 13 7 14 4 2 41

Republika Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0

Rumunsko 2 0 12 4 14 2 4 38

Ruská federace 47 12 775 58 79 8 9 976

Rwandská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Řecká republika 4 0 17 7 14 2 7 51

Saharská arabská demokratická republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Salvadorská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Senegalská republika 0 0 1 0 0 0 0 1

Seychelská republika 0 0 1 0 0 0 0 1

Singapurská republika 14 1 11 14 15 4 2 60

Slovenská republika 51 14 1 055 193 274 18 11 1 602

Slovinská republika 4 0 7 7 8 4 2 32

Somálská federativní republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 45 7 21 68 77 14 4 229

Spojené státy americké 68 7 32 58 66 8 11 243

Spojené státy mexické 42 8 30 14 29 5 5 125

Společenství Severní Mariany 0 0 0 0 0 0 0 0

Společenství Svatý bartoloměj 0 0 0 0 0 0 0 0

Společenství Svatý Martin 0 0 0 0 0 0 0 0

Spolková republika Německo 72 24 52 128 191 14 4 461

Srbská republika 1 0 5 6 2 4 4 22

Stát brunej Darussalam 0 0 0 0 0 0 0 0

Stát Eritrea 0 0 1 0 0 0 0 1

Stát Izrael 2 0 5 28 47 2 2 86

Stát Katar 0 0 0 0 0 0 1 1
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Tab. 7.2: Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí***** (bez ohledu na zdroj financování) 

ČVUT v Praze Počet vyslaných studentů*
Počet přijatých studentů**

Počet vyslaných  
akademických pracovníků***

Počet přijatých  
akademických pracovníků****

Počet vyslaných  
ostatních pracovníků***

Počet přijatých  
ostatních pracovníků****

CELKEM  
za zemiZemě Celkem Z toho absolventské stáže******

Stát Spojené arabské emiráty 0 0 0 0 0 0 0 0

Středoafrická republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Súdánská republika 0 0 1 0 0 0 0 1

Sultanát Omán 0 0 0 0 0 0 0 0

Surinamská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha 0 0 0 0 0 0 0 0

Svatá lucie 0 0 0 0 0 0 0 0

Svatý Martin (Nl) 0 0 0 0 0 0 0 0

Svatý Vincenc a Grenadiny 0 0 0 0 0 0 0 0

Svazijské království 0 0 0 0 0 0 0 0

Syrská arabská republika 0 0 28 1 2 0 0 31

Šalomounovy ostrovy 0 0 0 0 0 0 0 0

Španělské království 64 7 62 79 88 4 2 299

Špicberky a Jan Mayen 0 0 0 0 0 0 0 0

Šrílanská demokratická socialistická republika 0 0 2 1 1 0 1 5

Švédské království 28 4 9 27 38 4 4 110

Švýcarská konfederace 14 3 2 24 22 4 4 70

Tanzanská sjednocená republika 0 0 2 1 0 0 0 3

Teritorium Guam 0 0 0 0 0 0 0 0

Teritorium Wallisovy ostrovy a Futuna 0 0 0 0 0 0 0 0

Thajské království 0 0 1 4 6 2 2 15

Tokelau 0 0 0 0 0 0 0 0

Tožská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Tuniská republika 0 0 6 1 0 1 1 9

Turecká republika 4 0 48 14 8 7 4 85

Turkmenistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Tuvalu 0 0 0 0 0 0 0 0

Ugandská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Ukrajina 14 3 395 27 72 7 2 517

Uruguayská východní republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Území Americká Samoa 0 0 0 0 0 0 0 0

Území Kokosové (Keelingovy) ostrovy 0 0 0 0 0 0 0 0

Území Norfolk 0 0 0 0 0 0 0 0

Území Vánoční ostrov 0 0 0 0 0 0 0 0

Územní společenství Saint Pierre a Miquelon 0 0 0 0 0 0 0 0

Vatikánský městský stát 0 0 0 0 0 0 0 0

Vietnamská socialistická republika 1 0 18 3 0 2 0 24

Zambijská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Zimbabwská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové 
republiky Hongkong

8 2 3 2 1 4 1 19
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Tab. 7.2: Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí***** (bez ohledu na zdroj financování) 

ČVUT v Praze Počet vyslaných studentů*
Počet přijatých studentů**

Počet vyslaných  
akademických pracovníků***

Počet přijatých  
akademických pracovníků****

Počet vyslaných  
ostatních pracovníků***

Počet přijatých  
ostatních pracovníků****

CELKEM  
za zemiZemě Celkem Z toho absolventské stáže******

Stát Spojené arabské emiráty 0 0 0 0 0 0 0 0

Středoafrická republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Súdánská republika 0 0 1 0 0 0 0 1

Sultanát Omán 0 0 0 0 0 0 0 0

Surinamská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha 0 0 0 0 0 0 0 0

Svatá lucie 0 0 0 0 0 0 0 0

Svatý Martin (Nl) 0 0 0 0 0 0 0 0

Svatý Vincenc a Grenadiny 0 0 0 0 0 0 0 0

Svazijské království 0 0 0 0 0 0 0 0

Syrská arabská republika 0 0 28 1 2 0 0 31

Šalomounovy ostrovy 0 0 0 0 0 0 0 0

Španělské království 64 7 62 79 88 4 2 299

Špicberky a Jan Mayen 0 0 0 0 0 0 0 0

Šrílanská demokratická socialistická republika 0 0 2 1 1 0 1 5

Švédské království 28 4 9 27 38 4 4 110

Švýcarská konfederace 14 3 2 24 22 4 4 70

Tanzanská sjednocená republika 0 0 2 1 0 0 0 3

Teritorium Guam 0 0 0 0 0 0 0 0

Teritorium Wallisovy ostrovy a Futuna 0 0 0 0 0 0 0 0

Thajské království 0 0 1 4 6 2 2 15

Tokelau 0 0 0 0 0 0 0 0

Tožská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Tuniská republika 0 0 6 1 0 1 1 9

Turecká republika 4 0 48 14 8 7 4 85

Turkmenistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Tuvalu 0 0 0 0 0 0 0 0

Ugandská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Ukrajina 14 3 395 27 72 7 2 517

Uruguayská východní republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Území Americká Samoa 0 0 0 0 0 0 0 0

Území Kokosové (Keelingovy) ostrovy 0 0 0 0 0 0 0 0

Území Norfolk 0 0 0 0 0 0 0 0

Území Vánoční ostrov 0 0 0 0 0 0 0 0

Územní společenství Saint Pierre a Miquelon 0 0 0 0 0 0 0 0

Vatikánský městský stát 0 0 0 0 0 0 0 0

Vietnamská socialistická republika 1 0 18 3 0 2 0 24

Zambijská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Zimbabwská republika 0 0 0 0 0 0 0 0

Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové 
republiky Hongkong

8 2 3 2 1 4 1 19

>>>
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Tab. 7.2: Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí***** (bez ohledu na zdroj financování) 

ČVUT v Praze Počet vyslaných studentů*
Počet přijatých studentů**

Počet vyslaných  
akademických pracovníků***

Počet přijatých  
akademických pracovníků****

Počet vyslaných  
ostatních pracovníků***

Počet přijatých  
ostatních pracovníků****

CELKEM  
za zemiZemě Celkem Z toho absolventské stáže******

Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové 
republiky Macao

2 0 0 1 1 1 1 6

Ostatní 0

CELKEM 833 143 3 825 1 708 2 097 362 241 9 066

Pozn.: * Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – studenti, kteří v roce 2019 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti 
studenti, jejichž pobyt začal v roce 2018. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 2 týdny (14 dní). 

Pozn.: ** Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) – studenti, kteří přijeli v roce 2019; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal  
v roce 2018. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 2 týdny (14 dní). 

Pozn.: *** Vyjíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty výjezdů) – pracovníci, kteří v roce 2019 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt;  
započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2018. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní.

Pozn.: **** Přijíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty příjezdů) – pracovníci, kteří přijeli v roce 2019; započítávají se i ti pracovníci,  
jejichž pobyt začal v roce 2018. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní.

Pozn.: ***** V tabulce 12.3 Mobilita studentů a akademických a ostatních pracovníků podle zemí je uveden výčet všech zemí; účelem je  
usnadnění zpracování získaných údajů MŠMT. Současně by neměl představovat dodatečnou zátěž pro vysoké školy při vyplňování.  
V případě neexistence mobility z dané země nevyplňujte prosím buňku.

Pozn.: ****** Absolventskou stáží se rozumí praktická stáž v zahraničním podniku nebo organizaci v délce 2–12 měsíců, která je započatá  
po úspěšném absolvování studia a ukončená do jednoho roku od absolvování studia. Absolventská stáž je realizována na základě  
trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem.
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Tab. 7.2: Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí***** (bez ohledu na zdroj financování) 

ČVUT v Praze Počet vyslaných studentů*
Počet přijatých studentů**

Počet vyslaných  
akademických pracovníků***

Počet přijatých  
akademických pracovníků****

Počet vyslaných  
ostatních pracovníků***

Počet přijatých  
ostatních pracovníků****

CELKEM  
za zemiZemě Celkem Z toho absolventské stáže******

Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové 
republiky Macao

2 0 0 1 1 1 1 6

Ostatní 0

CELKEM 833 143 3 825 1 708 2 097 362 241 9 066

Pozn.: * Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – studenti, kteří v roce 2019 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti 
studenti, jejichž pobyt začal v roce 2018. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 2 týdny (14 dní). 

Pozn.: ** Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) – studenti, kteří přijeli v roce 2019; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal  
v roce 2018. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 2 týdny (14 dní). 

Pozn.: *** Vyjíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty výjezdů) – pracovníci, kteří v roce 2019 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt;  
započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2018. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní.

Pozn.: **** Přijíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty příjezdů) – pracovníci, kteří přijeli v roce 2019; započítávají se i ti pracovníci,  
jejichž pobyt začal v roce 2018. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní.

Pozn.: ***** V tabulce 12.3 Mobilita studentů a akademických a ostatních pracovníků podle zemí je uveden výčet všech zemí; účelem je  
usnadnění zpracování získaných údajů MŠMT. Současně by neměl představovat dodatečnou zátěž pro vysoké školy při vyplňování.  
V případě neexistence mobility z dané země nevyplňujte prosím buňku.

Pozn.: ****** Absolventskou stáží se rozumí praktická stáž v zahraničním podniku nebo organizaci v délce 2–12 měsíců, která je započatá  
po úspěšném absolvování studia a ukončená do jednoho roku od absolvování studia. Absolventská stáž je realizována na základě  
trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem.
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Tab. 7.3: Mobilita absolventů** (počty a podíly absolvovaných studií)

ČVUT v Praze
Bakalářské  

studium
Magisterské  

studium
Navazující magisterské  

studium
Doktorské  

studium
CELKEM**

podíl počet podíl počet podíl počet podíl počet podíl počet

Fakulta stavební*

Podíl [%] a počet absolventů, kteří během svého studia vyjeli na zahraniční pobyt v délce alespoň 14 dní 9,0% 181,0 14,6% 73,0 14,8% 59,0 16,4% 68,0 11,4% 381,0

Podíl [%] a počet absolventů doktorského studia, u nichž délka zahraničního pobytu dosáhla alespoň 
1 měsíc (tj. 30 dní) 

15,9% 66,0 15,9% 66,0

Fakulta strojní*

Podíl [%] a počet absolventů, kteří během svého studia vyjeli na zahraniční pobyt v délce alespoň 14 dní 5,2% 76,0 7,8% 32,0 6,0% 24,0 7,8% 23,0 6,0% 155,0

Podíl [%] a počet absolventů doktorského studia, u nichž délka zahraničního pobytu dosáhla alespoň 
1 měsíc (tj. 30 dní)

7,2% 21,0 7,2% 21,0

Fakulta elektrotechnická*

Podíl [%] a počet absolventů, kteří během svého studia vyjeli na zahraniční pobyt v délce alespoň 14 dní 9,7% 174,0 17,0% 68,0 13,8% 55,0 23,1% 71,0 12,7% 368,0

Podíl [%] a počet absolventů doktorského studia, u nichž délka zahraničního pobytu dosáhla alespoň 
1 měsíc (tj. 30 dní)

21,5% 66,0 21,5% 66,0

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská*

Podíl [%] a počet absolventů, kteří během svého studia vyjeli na zahraniční pobyt v délce alespoň 14 dní 4,6% 31,0 15,0% 15,0 16,5% 16,0 11,7% 33,0 8,3% 95,0

Podíl [%] a počet absolventů doktorského studia, u nichž délka zahraničního pobytu dosáhla alespoň 
1 měsíc (tj. 30 dní) 

10,3% 29,0 10,3% 29,0

Fakulta architektury*

Podíl [%] a počet absolventů, kteří během svého studia vyjeli na zahraniční pobyt v délce alespoň 14 dní 1,2% 11,0 24,9% 78,0 26,0% 52,0 4,7% 6,0 9,2% 147,0

Podíl [%] a počet absolventů doktorského studia, u nichž délka zahraničního pobytu dosáhla alespoň 
1 měsíc (tj. 30 dní)

4,7% 6,0 4,7% 6,0

Fakulta dopravní*

Podíl [%] a počet absolventů, kteří během svého studia vyjeli na zahraniční pobyt v délce alespoň 14 dní 1,3% 11,0 8,7% 13,0 7,2% 10,0 6,4% 8,0 3,3% 42,0

Podíl [%] a počet absolventů doktorského studia, u nichž délka zahraničního pobytu dosáhla alespoň 
1 měsíc (tj. 30 dní)

6,4% 8,0 6,4% 8,0

Fakulta biomedicínského inženýrství*

Podíl [%] a počet absolventů, kteří během svého studia vyjeli na zahraniční pobyt v délce alespoň 14 dní 1,2% 12,0 5,5% 11,0 5,9% 11,0 6,1% 8,0 2,8% 42,0

Podíl [%] a počet absolventů doktorského studia, u nichž délka zahraničního pobytu dosáhla alespoň 
1 měsíc (tj. 30 dní) 

5,3% 7,0 5,3% 7,0

Fakulta informačních technologií*

Podíl [%] a počet absolventů, kteří během svého studia vyjeli na zahraniční pobyt v délce alespoň 14 dní 1,2% 21,0 21,0% 45,0 21,5% 43,0 11,3% 6,0 5,3% 115,0

Podíl [%] a počet absolventů doktorského studia, u nichž délka zahraničního pobytu dosáhla alespoň 
1 měsíc (tj. 30 dní)

11,3% 6,0 11,3% 6,0

Masarykův ústav vyšších studií*

Podíl [%] a počet absolventů, kteří během svého studia vyjeli na zahraniční pobyt v délce alespoň 14 dní 0,9% 7,0 5,0% 10,0 6,0% 9,0 33,3% 1,0 2,4% 27,0

Podíl [%] a počet absolventů doktorského studia, u nichž délka zahraničního pobytu dosáhla alespoň 
1 měsíc (tj. 30 dní)

33,3% 1,0 33,3% 1,0

ČVUT v Praze 9,7% 524,0 17,0% 345,0 13,8 % 279,0 21,5% 224,0 7,7% 1 372,0

Pozn.: * Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.

Pozn.: ** Celkové hodnoty za fakultu (poslední pole ve vrchním řádku u každé fakulty) i za vysokou školu  
(všechna prázdná pole za vysokou školu ve struktuře VZ) nejsou součtem či průměrem za předcházející údaje  
v řádcích či sloupcích. Hodnoty do těchto buněk je potřeba vypočítat zvlášť. 
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Tab. 7.3: Mobilita absolventů** (počty a podíly absolvovaných studií)

ČVUT v Praze
Bakalářské  

studium
Magisterské  

studium
Navazující magisterské  

studium
Doktorské  

studium
CELKEM**

podíl počet podíl počet podíl počet podíl počet podíl počet

Fakulta stavební*

Podíl [%] a počet absolventů, kteří během svého studia vyjeli na zahraniční pobyt v délce alespoň 14 dní 9,0% 181,0 14,6% 73,0 14,8% 59,0 16,4% 68,0 11,4% 381,0

Podíl [%] a počet absolventů doktorského studia, u nichž délka zahraničního pobytu dosáhla alespoň 
1 měsíc (tj. 30 dní) 

15,9% 66,0 15,9% 66,0

Fakulta strojní*

Podíl [%] a počet absolventů, kteří během svého studia vyjeli na zahraniční pobyt v délce alespoň 14 dní 5,2% 76,0 7,8% 32,0 6,0% 24,0 7,8% 23,0 6,0% 155,0

Podíl [%] a počet absolventů doktorského studia, u nichž délka zahraničního pobytu dosáhla alespoň 
1 měsíc (tj. 30 dní)

7,2% 21,0 7,2% 21,0

Fakulta elektrotechnická*

Podíl [%] a počet absolventů, kteří během svého studia vyjeli na zahraniční pobyt v délce alespoň 14 dní 9,7% 174,0 17,0% 68,0 13,8% 55,0 23,1% 71,0 12,7% 368,0

Podíl [%] a počet absolventů doktorského studia, u nichž délka zahraničního pobytu dosáhla alespoň 
1 měsíc (tj. 30 dní)

21,5% 66,0 21,5% 66,0

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská*

Podíl [%] a počet absolventů, kteří během svého studia vyjeli na zahraniční pobyt v délce alespoň 14 dní 4,6% 31,0 15,0% 15,0 16,5% 16,0 11,7% 33,0 8,3% 95,0

Podíl [%] a počet absolventů doktorského studia, u nichž délka zahraničního pobytu dosáhla alespoň 
1 měsíc (tj. 30 dní) 

10,3% 29,0 10,3% 29,0

Fakulta architektury*

Podíl [%] a počet absolventů, kteří během svého studia vyjeli na zahraniční pobyt v délce alespoň 14 dní 1,2% 11,0 24,9% 78,0 26,0% 52,0 4,7% 6,0 9,2% 147,0

Podíl [%] a počet absolventů doktorského studia, u nichž délka zahraničního pobytu dosáhla alespoň 
1 měsíc (tj. 30 dní)

4,7% 6,0 4,7% 6,0

Fakulta dopravní*

Podíl [%] a počet absolventů, kteří během svého studia vyjeli na zahraniční pobyt v délce alespoň 14 dní 1,3% 11,0 8,7% 13,0 7,2% 10,0 6,4% 8,0 3,3% 42,0

Podíl [%] a počet absolventů doktorského studia, u nichž délka zahraničního pobytu dosáhla alespoň 
1 měsíc (tj. 30 dní)

6,4% 8,0 6,4% 8,0

Fakulta biomedicínského inženýrství*

Podíl [%] a počet absolventů, kteří během svého studia vyjeli na zahraniční pobyt v délce alespoň 14 dní 1,2% 12,0 5,5% 11,0 5,9% 11,0 6,1% 8,0 2,8% 42,0

Podíl [%] a počet absolventů doktorského studia, u nichž délka zahraničního pobytu dosáhla alespoň 
1 měsíc (tj. 30 dní) 

5,3% 7,0 5,3% 7,0

Fakulta informačních technologií*

Podíl [%] a počet absolventů, kteří během svého studia vyjeli na zahraniční pobyt v délce alespoň 14 dní 1,2% 21,0 21,0% 45,0 21,5% 43,0 11,3% 6,0 5,3% 115,0

Podíl [%] a počet absolventů doktorského studia, u nichž délka zahraničního pobytu dosáhla alespoň 
1 měsíc (tj. 30 dní)

11,3% 6,0 11,3% 6,0

Masarykův ústav vyšších studií*

Podíl [%] a počet absolventů, kteří během svého studia vyjeli na zahraniční pobyt v délce alespoň 14 dní 0,9% 7,0 5,0% 10,0 6,0% 9,0 33,3% 1,0 2,4% 27,0

Podíl [%] a počet absolventů doktorského studia, u nichž délka zahraničního pobytu dosáhla alespoň 
1 měsíc (tj. 30 dní)

33,3% 1,0 33,3% 1,0

ČVUT v Praze 9,7% 524,0 17,0% 345,0 13,8 % 279,0 21,5% 224,0 7,7% 1 372,0

Pozn.: * Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.

Pozn.: ** Celkové hodnoty za fakultu (poslední pole ve vrchním řádku u každé fakulty) i za vysokou školu  
(všechna prázdná pole za vysokou školu ve struktuře VZ) nejsou součtem či průměrem za předcházející údaje  
v řádcích či sloupcích. Hodnoty do těchto buněk je potřeba vypočítat zvlášť. 
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Tab. 8.1: Konference (spolu)pořádané vysokou školou (počty)

ČVUT v Praze S počtem účastníků vyšším než 60 Mezinárodní konference**

Fakulta stavební* 18 14

Fakulta strojní* 8 5

Fakulta elektrotechnická* 3 4

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská* 4 12

Fakulta architektury* 5 3

Fakulta dopravní* 0 1

Fakulta biomedicínského inženýrství* 4 3

Fakulta informačních technologií* 6 7

Kloknerův ústav* 1 1

Masarykův ústav vyšších studií* 0 0

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov* 0 0

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky* 7 10

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT* 1 3

CELKEM 57 63

Pozn.: * Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.

Pozn.: ** Mezinárodní konference je taková konference, které se účastní alespoň jeden zahraniční řečník a jejíž všechny příspěvky jsou 
lokalizované do alespoň jednoho z následujících jazyků – angličtina, francouzština, němčina, nebo do jazyka vlastního oborovému 
zaměření dané konference, např. pro filologické obory.
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Tab. 8.2: Odborníci z aplikační sféry* podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních programech (počty)

ČVUT v Praze

Osoby mající pracovně právní vztah  
s vysokou školou nebo její součástí

Osoby nemající pracovně právní vztah 
s vysokou školou nebo její součástí

Počet osob 
podílejících 
se na výuce

Počet osob 
podílejících 
se na vedení 

závěrečné 
práce

Počet osob 
podílejících 

se na zajištění 
praxí***

Počet osob 
podílejících 
se na výuce

Počet osob 
podílejících 
se na vedení 

závěrečné 
práce

Počet osob 
podílejících 

se na zajištění 
praxí***

Fakulta stavební** 143

z toho ženy 37

Fakulta strojní** 58 11

z toho ženy

Fakulta elektrotechnická** 30 90 4 8

z toho ženy 5 11

FJFI – BS – Aplikace př. věd** 23 36

z toho ženy 11 18

FJFI – NMS – Aplikace př. věd** 79 2 4 24 3

z toho ženy 39 1 2 12 1

Fakulta dopravní** 196 196 96 11

z toho ženy 57 57 21

Fakulta biomedicínského 
inženýrství**

97 51 15 0 0 38

z toho ženy 44 20 10 0 0 25

CELKEM 626 348 17 104 71 49

z toho ženy 193 88 11 23 30 26

Pozn.: * Odborníci z aplikační sféry podílející se alespoň z jedné třetiny časového rozvrhu na výuce alespoň jednoho kurzu nebo jsou 
vedoucími závěrečné práce studenta. Pokud daný pracovník je kmenovým zaměstnancem dané VŠ/fakulty, měl by mít minimálně stejně 
velký úvazek i mimo VŠ/fakultu.

Pozn.: ** Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor.

Pozn.: *** Jedná se o osoby mající přímou zodpovědnost za výkon odborné praxe studenta.
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Tab. 8.3: Studijní obory/programy****, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe***  
po dobu alespoň 1 měsíce* (počty)

ČVUT v Praze
Počty studijních 

oborů/programů****

Počty aktivních studií

Bakalářské  
studium

Magisterské  
studium

Navazující magisterské 
studium

Akademický 
profil

Profesní 
profil

Akademický 
profil

Profesní 
profil

Akademický 
profil

Profesní 
profil

Fakulta stavební** 1 63

Fakulta strojní** 1 56

Fakulta biomedicínského 
inženýrství**

8 7 1

CELKEM 10 70 56 1

Pozn.: * Doba trvání jednotlivých povinných praxí mohla být i kratší, ale v součtu musela dosahovat alespoň 1 měsíce.

Pozn.: ** Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor.

Pozn.: *** Povinnou praxí se rozumí taková, která je součástí akreditace daného studijního oboru, přičemž se může jednat o součást 
některého z předmětů či o samostatný předmět. Jedná se o odborné profesní praxe.

Pozn.: **** VŠ uvede údaj vztahující se k nejnižší akreditované jednotce – studijní obor, pokud studijní program se nedělí na studijní obory, 
tak údaj za studijní program
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Tab. 8.4: Transfer znalostí a výsledků výzkumu do praxe 

ČVUT v Praze
(příjmy CELKEM jsou uvedeny v korunách, nikoliv tis. Kč jako minulé roky)

V ČR V zahraničí Počet CELKEM Příjmy CELKEM

Počet nových spin-off/start-up podniků*

Patentové přihlášky podané 41 16 57

Udělené patenty** 45 9 54

Zapsané užitné vzory 71 71

licenční smlouvy platné k 31. 12. 22 22

licenční smlouvy nově uzavřené 8 3 11 439 543 Kč

Smluvní výzkum***, konzultace a poradentství*** 5 822 389 965 669 Kč

Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance 
subjektů aplikační sféry***

41 1 162 310 Kč

Pozn.: * Jedná se o nově vzniklé spin-off/start-up podniky podpořené vysokou školou v roce 2019 (počty).

Pozn.: ** V položce „V zahraničí“ se v případě Evropského patentu tento v tabulce vykazuje pouze jednou, bez ohledu na počet 
designovaných zemí.

Pozn.: *** Definice položek týkajících se příjmů a hodnoty v tabulce u těchto položek odpovídají Výroční zprávě o hospodaření pro rok 
2019 pro VVŠ (tab. č. 6). SVŠ vyplní tyto položky dle uvážení. 
licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí licence 
na některou z ochran duševního a průmyslového vlastnictví. licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným 
užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným 
známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv 
z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové 
hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze strany poskytovatele.
Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumné potřeby subjektů 
aplikační sféry a vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb. Za tento výzkum jsou jí 
tímto subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá 
výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které subjekt 
aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, 
kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum.
Placené vzdělávací kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové vzdělávací kurzy). Subjektem 
aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat o podnikatelský subjekt, orgán 
veřejné správy, neziskovou organizaci, apod. – vždy s podmínkou, že hlavní činnost není výzkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch 
vzdělávacích kurzů, které jsou „na zakázku“, tzn. po dohodě s danou organizací pro její zaměstnance. Nejedná se zde o vyčíslení nákladů 
účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti, která splňuje výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, 
jež vznikly po dohodě s vybranou společností, neboť tato chtěla školit své zaměstnance.
Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké míře intelektuálních vstupních 
zdrojů od vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační 
a poradenské služby subjektům aplikační sféry. Hlavním požadovaným výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), 
ale porozumění nebo pochopení určitého stavu.

Souhrnné informace k tab. 8.4

Nově uzavřené licenční smlouvy,  
smluvní výzkum, konzultace, poradentství  
a placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance  
subjektů aplikační sféry

Celkový počet Celkové příjmy

5 874 391 567 522 Kč 

Průměrný příjem na 1 zakázku

66 661 Kč
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Tab. 12.1: Ubytování, stravování

ČVUT v Praze Počet

lůžková kapacita kolejí VŠ celková 7 954

Počet lůžek v pronajatých zařízeních 0

Počet podaných žádostí/rezervací o ubytování k 31. 12. 2019 12 222

Počet kladně vyřízených žádostí/rezervací o ubytování k 31. 12. 2019 10 862

Počet lůžkodnů v roce 2019 2 264 444

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2019 studentům 1 006 024

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2019 zaměstnancům vysoké školy 92 224

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2019 ostatním strávníkům 667 602
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Tab. 12.2 Vysokoškolské knihovny

ČVUT v Praze Počet

Přírůstek knihovního fondu za rok 4 928

z toho přírůstek fyzických jednotek 4 672

z toho přírůstek e-knih v trvalém nákupu 256

Knihovní fond celkem 488 068

z toho fyzických jednotek 485 171

z toho e-knih v trvalém nákupu 2 897

Počet odebíraných titulů periodik:

– fyzicky 284

– elektronicky (odhad)* 7

– v obou formách** 0

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.

Pozn.: ** Do počtu titulů v obou formách se uvádějí pouze tituly, kde jsou obě formy placené zvlášť (tzn. v případě,  
že je předplácena tištěná forma a elektronická je jako bonus zdarma, uvádí se pouze tištěná forma atd.).

Pozn.: Elektronické jednotky zahrnují pouze jednotlivě nakupované tituly, nikoliv knihy a periodika, která jsou součástí 
předplácených „balíků“ od vydavatelů odborné a vědecké literatury.
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