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Výborní přednášející, Vynikající Vědci…

V čem je podle vás ČVUT špičkovou uni-
verzitou, která je srovnatelná i s renomo-
vanými evropskými vysokými školami?
ČVUT je špičková univerzita v technickém 
vzdělávání. Je to dáno nejen historic-
ky, ale zejména tím, že se na naší škole 
soustřeďují mimořádné osobnosti v celé 
řadě studijních oborů. A jsou to nejen 
výborní přednášející, ale také vynikající 
vědečtí pracovníci. ČVUT je také vynika-
jící vědecká instituce. Dlouhodobě se 
řadíme na třetí místo v České republice 
za Akademií věd ČR a Univerzitou Karlo-
vou ve výsledcích vědy, výzkumu a ino-
vací, a to v situaci, kdy máme třetinové, 
respektive poloviční počty akademických 
pracovníků.

Univerzita, to není jen studium, ale i věda. 
Na ČVUT je mnoho týmů i osobností, kte-
ré dosahují uznávaných výsledků. Které 
z nich vás osobně v poslední době nejvíc 
potěšily?
Nejvíce mne potěšilo vyhlášení Ceny 
Wernera von Siemense 2016, kde byla 
předávána ocenění nejlepšímu učiteli – 
do síně slávy Ceny Siemens byl uveden 
prof. Šebek z Fakulty elektrotechnické. 
Cenu za nejlepší výsledek výzkumu 
a inovace převzal prof. Filip Železný ze 
stejné fakulty. Nejsou to jediné úspěchy. 
Velmi mne těší výsledky týmu profeso-
ra Michala Pěchoučka ze stejné fakulty 
v oblasti agentních systémů, docenta 
Karla Koláře z Fakulty stavební – vyso-
kopevnostní rychle tvrdnoucí beton, 
prof. Michaela Valáška z Fakulty strojní – 
robotické opracování materiálů, studenta 
Jakuba Hoffmanna – vítěze Ceny INSPI-

RELI AWARDS, celosvětové architektonic-
ké soutěže, týmu profesora Igora Jexe 
z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 
– publikace v prestižním časopise Sci-
ence, týmu prof. Svítka z Fakulty doprav-
ní – Smart City Písek, týmu prof. Rosiny 
a prof. Kneppa z Fakulty biomedicínského 
inženýrství – vývoj zdravotnické techniky 
v oblasti zobrazovacích metod, skupiny 
doc. Janouška a Dr. Kordíka z Fakulty infor-
mačních technologií – spolupráce s prů-
myslem v IT, týmu prof. Hlaváče z Českého 
institutu informatiky, robotiky a kyber-
netiky – robotický výzkum zejména pro 
potřeby armády a bezpečnosti, týmu 
doc. Kolíska z Kloknerova ústavu – spolu-
práce se stavebním průmyslem či týmu 
doc. Švecové z Masarykova ústavu vyšších 
studií – spolupráce se státní správou.

Daří se vedení univerzity vylepšovat záze-
mí pro studenty i vědce?
Jsem přesvědčen o tom, že se to daří. Je 
to ale primárně záležitost děkanů fakult 
a ředitelů součástí, kteří mají hlavní odpo-
vědnost za uskutečňování studijních pro-
gramů a vědy, výzkumu a inovací. Vedení 
univerzity se snaží vytvářet podmínky pro 
stále lepší fungování obou oblastí činnos-
ti univerzity, zejména pomocí s administ-
rativními záležitostmi.

Jako specialista na stavební konstrukce 
a materiály, tedy oboru, který se prudce 
rozvíjí a mění, máte jistě radost z možnos-
tí, které studentům i vědcům nabízí nejen 
vámi vedené Experimentální centrum 
Fakulty stavební, ale i další univerzitní vě-
decko-výzkumná pracoviště. Velké výzvy 
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se realizují v Českém institutu informatiky, 
robotiky a kybernetiky i dalších nových 
centrech. Kam v tomto směru chcete smě-
řovat další vývoj naší univerzity?
Další vývoj by měl být směřován zejmé-
na na problematiku čtvrté průmyslové 
revoluce, která je popsána v dokumentu 
Průmysl 4.0. Není to jen záležitost strojařů, 
elektrotechniků, programátorů a odbor-
níků na IT/ISC. Je to komplexní oblast, 
do které by se měli začlenit také stavaři, 
architekti, dopraváci, energetici a inženýři 
biomedicínských oborů.

Vrátím se ještě ke zmíněnému Českému 
institutu informatiky, robotiky a kyber-
netiky, jenž – spolu s celým ČVUT – zažil 
v květnu 2017 radostné okamžiky, kdy 
byl v přítomnosti prezidenta i premiéra 
země slavnostně otevřen moderní objekt, 
v němž našli zázemí nejen vědci, ale i dal-
ší pracoviště univerzity. Má už díky tomu-
to investičnímu počinu škola dostatečné 
prostorové kapacity, nebo chystáte další 
výstavbu či větší rekonstrukce?
Univerzita získala více než 33 000 m2 

nových prostor, rektorát konečně po dlou-
hých desetiletích sídlí v prostorách, které 
vlastní ČVUT, a nikoli v pronájmu. Myslím, 
že je to pro několik příštích let poslední 
takováto rozsáhlá výstavba. Předpokládám, 
že se nyní zaměříme spíše na rekonstrukce 
a opravy objektů ČVUT, protože naše budo-
vy stárnou a potřebují intenzivnější péči. 
Máme ještě potřebu přestěhovat Ústav 
teoretické a experimentální fyziky do vhod-
ných prostor a pak, bude-li to akceptova-
telné, bychom se rádi pustili do dostavby 
objektu ČVUT – CIIRC, kam potřebujeme 
přemístit Archiv a zbývající část Výpočetní-
ho a informačního centra.  
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Více než 21 000 studentů

České vysoké učení technické  
v praze patří k největším a nejstarším 
technickým vysokým školám v evropě 
(bylo založeno roku 1707). 
V současné době má osm fakult (sta-
vební, strojní, elektrotechnická, jader-
ná a fyzikálně inženýrská, architektury, 
dopravní, biomedicínského inženýrství 
a informačních technologií) a studuje 
na něm přes 21 000 studentů. 

Nejstaršími fakultami jsou fakulty sta-
vební, strojní, elektrotechnická a jaderná 
a fyzikálně inženýrská. Následoval vznik 
fakult architektury a dopravní, nej-
mladšími jsou fakulty biomedicínského 
inženýrství a informačních technologií. 
Studovat lze i na Masarykově ústavu vyš-
ších studií nebo Kloknerově ústavu.
Pro akademický rok 2017/2018 nabízí 
svým studentům 128 studijních programů 
a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT 
vychovává odborníky v oblasti techniky, 
vědce a manažery se znalostí cizích jazy-
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se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. 
V roce 2017 se ČVUT umístilo v hod-
nocení QS World University Rankings, 
které zahrnuje více než 4400 světových 
univerzit, v oblasti „Civil and Structu-
ral Engineering» na 51. – 100. místě, 
v oblasti  „Mechanical Engineering“ 
na 151. – 200., v „Computer Science and 
Information Systems“ na 201. – 250. 
pozici, v oblasti „Electrical Engineering“ 
na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathe-
matics“ na 251. – 300. místě a „Physics 
and Astronomy“ na 151. – 200.,  
v „Natural Sciences“ na 220. místě,        
v „Architecture“ na 101. – 150.   
a „Engineering and Technology“ na 201. 

místě. V celkovém hodnocení obhájilo 
ČVUT umístění na 601. – 800. příčce a je 
tak stále nejlepší tuzemskou technickou 
univerzitou. 
Studentům s hendikepem je nabízena mož-
nost úpravy studijního prostředí a průběhu 
studia podle jejich specifických potřeb. 
Servis pro studenty a uchazeče s hen-
dikepem zajišťuje Středisko pro podporu 
studentů se specifickými potřebami ELSA. 
Všichni studenti ČVUT mají možnost 
v rámci studijního programu/oboru stu-
dovat v Evropě i ve světě, aniž by bylo 
nutné prodlužovat studium. Do světa 
se vyjíždí i opakovaně, každý student 
magisterského studia by měl absolvovat 
alespoň 1 semestr v zahraničí.  

Adresa: České vysoké učení technické v Praze
Zikova 4, 166 36 Praha 6  www.cvut.cz
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studium na ČVut je nadále Velmi žádané

O studium na ČVUT v Praze je stále velký 
zájem. V souvislosti s poklesem demo-
grafické křivky náctiletých je sice v akade-
mickém roce 2016/2017 nových baka-
lářů méně než v minulých letech, avšak 
celkový počet studujících na univerzitě se 
udržuje nad 21 000. 
ČVUT, které nabízí bakalářská, magister-
ská a doktorská studia v širokém spektru 
programů a oborů (mnohé i v angličtině, 
případně ruštině), tak zůstává lídrem 
technického vzdělávání v naší zemi, což 
potvrzují i každoroční celosvětové žeb-
říčky hodnocení univerzit. Velká nabídka 
čeká na studenty i v možnostech prožít 

část studia na zahraničních vysokých 
školách, a to nejen v evropských zemích, 
ale i na univerzitách v USA a na dalších 
kontinentech, aniž by přitom museli pře-
rušit či prodloužit svá zdejší studia. 
V akademickém roce 2016/2017 se 
ke studiu bakalářských a magisterských 
programů na ČVUT zapsalo 7 696 stu-
dentů, v roce 2015/2016 jich bylo 8 087. 
Přehled nových studentů bakalářských 
a magisterských programů v posledních 
třech letech podle jednotlivých fakult 
(včetně Masarykova ústavu vyšších 
studií) přinášíme na grafech na této 
dvoustraně      

Počty nových studentů v           bakalářských a            magisterských programech:

Akademický rok  2016/2017
850

819

350

812

405 414

92

296

215

420

169

395

201

897

254
316

154

637
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Akademický rok 2014/2015

1036

674

928

302

759

476

707

102

309
236

422

169

462

859

277

400

169140

Akademický rok  2015/2016
981

623

868

774

274

396
433

105

321
251

422

160

485

251

972

225

402

144
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CTU CarTech/Formula student – velmi úspěšná 
aktivita studentů ČVUT. V roce 2016 skončil tým 
se spalovacím motorem na 24. místě z 528 týmů 
z celého světa! 
Foto ze soutěže na Hockenheimringu, Německo 
© FSG, Grams
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reagujeme na požadaVky praxe

Fakulta stavební je největší fakultou 
ČVUT, stále si drží kolem 5 000 studentů. 
Jak se vám – ženě známé svým přívěti-
vým a vstřícným přístupem k lidem – daří 
tento „kolos“ zvládnout?
Jsme opravdu velká fakulta, ale nejsem 
na řízení sama. Vše pozitivní na fakultě je 
výsledkem týmové práce. Mohu se opírat 
o pracovité, komunikativní a stimulující 
spolupracovníky, proto má fakulta dobré 
výsledky a práce mě těší. Má obava netkví 
v tom, že se pohybuji mezi muži.  Věřím 
v úspěch smíšených kolektivů, které mají 
velkou flexibilitu a potenciál, protože 
se dobré vlastnosti rozdílných přístupů 
mužů a žen násobí. 

Které záměry jsou pro vás klíčové?
Jsou to ty dlouhodobé. Trápí mě vnímá-
ní atraktivity technických oborů – a tím 
i stavitelství – v mediích a veřejnosti. 
V průběhu historie představovaly stavění 
a architektura pro lidstvo milníky vývo-
je a civilizace. Dnes se málo zvýrazňují 
díla, která se podařila. Naším cílem je, 
aby k nám přicházeli nadšení studen-
ti, měli  úctu k technickému vzdělání 
a k oboru. Studium vyžaduje velké 
úsilí, musí je bavit učit se inženýrskému 
myšlení a kreativnímu přístupu k řešení 
komplexních problémů. Potřebujeme ta-
lentované a zapálené studenty, abychom 
mohli rozvíjet výuku do hloubky a zejmé-
na výzkum, vývoj a inovace i v mezinárod-
ním měřítku. Aby prosperovala fakulta, 
potřebuje celý obor dobrou perspektivu. 

Je fakulta konkurenceschopná se zahra-
ničními univerzitami?

Jsem o tom přesvědčena, i když stavebnic-
tví je vždy lokální. V porovnání se zahra-
ničím – a s využitím zkušeností studentů 
a pedagogů i praxe – upravujeme studijní 
programy a obory. Odrazem naší konku-
renceschopnosti je trvale vysoká pozice 
v QS World University Rankings. Vedle cel-
kového pořadí univerzit jsou zveřejňována 
pořadí podle oborů. Například v oblasti „Ci-
vil and Structural Engineering“ jsme nejen 
letos, tedy v roce 2017, ale i v předchozích 
dvou letech hodnoceni na 51. – 100. místě 
na světě. Snahou je dále rozšiřovat výuku 
v angličtině, samozřejmostí jsou přednáš-
ky zahraničních odborníků. Úspěšné jsou 
společné studijní programy se zahraniční-
mi univerzitami. 

Jak se mění skladba oborů v návaznosti 
na požadavky praxe?
Jako příklad uvedu program Inteligent-
ní budovy, který byl vyvolán potřebou 
energetických úspor v provozu budov a je 
vyučován na třech fakultách ČVUT spo-
lečně. Také nově akreditovaný navazující 
magisterský obor Stavby pro energetiku 
byl reakcí na požadavky praxe. Tento obor 
je akreditován v rámci navazujícího magi-
sterského programu Jaderná energetická 
zařízení prostřednictvím Fakulty strojní.  
Nabízíme nový profesně orientovaný 
bakalářský program Stavitelství zaměře-
ný na přípravu, realizaci a provoz staveb. 
Naší stálicí je Architektura a stavitelství, 
jehož absolventi jsou na trhu práce žá-
dáni. Jeho anglickou verzi připravujeme. 
Máme akreditováno šest oborů v angličti-
ně v magisterském studiu a pět programů 
ve spolupráci se zahraničím.   
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Fakulta staVební 

Fakulta vychovává špičkové odborníky 
pro stavebnictví a architekturu. Nedílnou 
součástí jejího poslání je i výzkum, vývoj 
a inovace. Fakulta poskytuje také expertní 
a znaleckou činnost v oblasti stavebnic-
tví a odborně také podporuje procesy 
standardizace a technické normalizace. 
Spolupracuje úzce s profesními komorami 
a svazy.
Fakulta stavební představuje pevný základ 
univerzity od jejího založení v roce 1707, 
kdy nejstarším samostatným oborem 
vznikajících polytechnických institucí bylo 
právě stavitelské a kartografické umění. 
Fakulta je tak historicky nejstarší a patří 
počtem studentů i dalšími parametry své-
ho výkonu k největším fakultám ČVUT.
Je prioritou udržet stabilně dobré postave-
ní fakulty v kvalitní výuce inženýrských 
stavebních oborů na mezinárodní úrovni 
(v QS World University Rankings  v katego-
rii Civil and Structural Engineering je ČVUT 
opakovaně, také v roce 2016, hodnoceno 
na 51. – 100. místě), mezi stavebními fa-
kultami u nás a mezi technickými fakulta-
mi v širším měřítku. 
Nabídku studijních oborů přizpůsobujeme 
aktuálním potřebám praxe. Trvale dosa-
hujeme vynikajících výsledků ve výuce 
v oblasti pozemního stavitelství, doprav-

ních a inženýrských staveb, architektury 
s posíleným technickým základem a vodo-
hospodářských oborů úzce propojených 
s environmentálními pohledy. Studenti 
mají možnost část studia absolvovat 
na zahraničních univerzitách. Fakulta 
propojuje výuku v doktorských studijních 
programech se základním a aplikovaným 
výzkumem s důrazem na spolupráci s prů-
myslem v oblasti inovací. 
Stavební inženýrství je interdisciplinár-
ní oblast, proto je aktivní spolupráce 
nezbytností – projevuje se v projektech 
Univerzitního centra energeticky efektiv-
ních budov ČVUT nebo v atraktivní studijní 
nabídce, kdy například studijní program 
Inteligentní budovy spojuje specializace 
vyučovaná na třech fakultách ČVUT.  
Spolupráce se rozvíjí v oblasti aplikací 
informatiky a kybernetiky v modelování 
nejrůznějších procesů při navrhování 
stavebních konstrukcí a systémů. 
Fakulta koordinuje magisterský program 
SUSCOS_M (Sustainable Constructions 
under Natural Hazards and Catastrophic 
Events), který je zatím jediným progra-
mem organizovaným z ČR v rámci evrop-
ského prestižního programu pro získání 
nejkvalitnějších studentů ze zámoří ERAS-
MUS MUNDUS. 
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kátních projektech, řeší otázky ukládání 
jaderného odpadu, vývoje a uplatnění 
nových materiálů ve stavebnictví, využití 
vláknocementových kompozit k zvýšení 
ochrany technické infrastruktury proti tero-
ristickému útoku, zavádění progresivních 
technologií ve výstavbě, ale také vytvářejí 
nástroje pro zpracování měření globálních 
navigačních systémů a stanice pro měření 
mikroklimatu. 
Ve vybraných inovacích je fakulta na špici 
nejen českého stavebního inženýrství, 
např. ve využití recyklovaných materiálů 
v aplikacích pro stavební účely, ale také 
v mezinárodním kontextu, a to přesto, že 
stavebnictví jako obor je velmi lokální.
Mimořádným úspěchem fakultního 
pracoviště je řešení zajímavého projektu, 
jakým byl návrh umělé slalomové dráhy 
pro olympijské hry v Rio de Janeiru, za  
který prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D., získal  
cenu Mezinárodního olympijského výboru 
„Sport a Inovace“. Vizitkou jsou i různá 
ocenění pro fakultní projekty – například 
Ceny inovace, Cena TAČR. Jsme také hrdí 
na ocenění „Národní cena za architektu-
ru v kategorii Interiér“, kterou Grand Prix 
architektů 2009 udělila nové velkoprosto-
rové učebně studijního programu Archi-
tektura a stavitelství na Fakultě stavební 
ČVUT. Tento prostor získal také první místo 
na mezinárodní architektonické přehlídce 
Contractworld Award 2011 v Hannoveru. 
Fakulta je nositelem prestižního Centra 
excelence GAČR v základním výzkumu, 
které se zabývá kumulativními časově zá-
vislými procesy ve stavebních materiálech 
a konstrukcích. Fakulta je koordinátorem 
Centra kompetence CESTI - Centrum pro 
efektivní a udržitelnou dopravní infrastruk-

turu. Projekt se zaměřuje na vývoj technic-
kých inovací pro hospodárné konstrukce 
staveb dopravní infrastruktury s dlouhou 
životností, jež jsou založeny na predikci 
a modelování užitného chování a funkč-
ních charakteristik, a to včetně in-situ  
diagnostiky. Cílem je odstranění nedostat-
ků dnešní dopravní infrastruktury. 
V centru našeho profesionálního zájmu 
stojí otázky udržitelné výstavby a ar-
chitektury, které jsou řešeny komplex-
ně v Univerzitním centru energeticky 
efektivních budov. Náplní centra, jež je 
společným projektem čtyř fakult ČVUT, je 
výzkum v oblasti optimalizace energetic-
kých úspor v budovách, které jsou zároveň 
šetrné k životnímu prostředí. 
Trvalé zázemí pro vědu a výzkum před-
stavuje experimentální základna fakulty. 
Její součástí je Experimentální centrum 
zaměřené na vyšetřování stavebních 
materiálů a konstrukcí, na podporu pro-
jektů základního a aplikovaného výzkumu 
a výuky stavebních materiálů a konstrukcí.  
Je uznávaným pracovištěm pro spolupráci 
se stavebními firmami, pro něž zajišťuje 
statické a dynamické zatěžovací zkoušky 
a měření na stavbách mostů a rozsáhlých 
konstrukcí. 
Součástí fakultní experimentální zá-
kladny je také Centrum nanotechnologií 
ve stavebnictví, které bylo prvním v České 
republice, jež disponovalo kombinací 
vyspělých výzkumných technologií pro vý-
zkum silikátových materiálů v nano a mik- 
ro měřítku a pro výrobu nanomateriálů.
Vodohospodářské experimentální centrum 
se zabývá výzkumem hydraulických jevů 
v oblasti vodních staveb (jezy, vodní cesty, 
přehrady, vodní elektrárny), vodních toků, 
vodovodů, čistíren odpadních vod apod.   

www.fsv.cvut.cz
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strojařina s Větší tVořiVostí

Jaké cíle si stavíte pro rozvoj fakulty?
Fakulta strojní nemá nejmenší problémy 
s uplatněním absolventů v praxi nebo se 
získáním zakázek na spolupráci s průmy-
slem. Přesto kladu za hlavní cíle rozvoje 
fakulty zlepšení výuky studentů a spoluprá-
ce s průmyslem. Jde o zlepšení měkkých 
dovedností našich absolventů, správnou 
kombinaci jejich znalostí, ucelené pro-
gramy spolupráce s průmyslem s lepším 
projektovým řízením a produkcí námětů 
pro inovace aj.

V čem je podle vás hlavní rozdíl mezi sou-
časným absolventem fakulty a tím, jenž 
školu opouštěl před padesáti či sto lety?
Základní rozdíl je zřejmě specializace zna-
lostí. Dříve strojní inženýři prošli výkladem 
o konstrukci všech druhů strojů, např. tur-
bíny, kotle, spalovací motory, jeřáby, výrobní 
stroje a další. V praxi se pak specializovali 
v jednom oboru. Dnešní absolventi získáva-
jí výklad o konstrukci jen jednoho typu stro-
jů, ale praxe je mnohdy přiměje navrhovat 
vícero typů. Univerzálnost dnešních stroj-
ních inženýrů je založena na teorii tvořící 
základ univerzálních výpočetních postupů, 
např. metoda konečných prvků pro defor-
mace a kmitání, metoda soustav mnoha 
těles pro pohyb mechanismů, metoda 
konečných objemů pro proudění tekutin 
a další. Tedy dříve univerzálnější studium, 
pak větší specializace, dnes navzdory spe-
cializaci univerzálnější uplatnění.

Jste specialista v oboru mechaniky, biome-
chaniky a mechatroniky, na němž se dá do-
kumentovat proměna od klasické strojařiny 
po nejmodernější trendy, posunující high 

tech výrobky stále dopředu. Co vás osobně 
na této proměně nejvíc těší? 
Proměna klasické strojařiny do moderních 
pokročilých výrobků je dána rozvojem 
tvořivosti. To je způsobeno přechodem 
od pasivních systémů k aktivním. Dříve byly 
výrobky a jejich návrh omezeny pasivní-
mi systémy na bázi přírodních systémů 
a materiálů. Dnes jsou navrhovány jako 
aktivní systémy z interagujících kompo-
nent a materiálů. Aktivita je představována 
řízenými vlastnostmi. V úplné podobě je 
tento trend reprezentován mechatroni-
kou. Probíhá návrh výrobků z komponent 
s desetkrát lepšími vlastnostmi, než měly 
jejich tradiční pasivní varianty. Tento trend 
umožňuje rozšířit aplikace výrobků a užít 
větší tvořivosti, než bylo dříve myslitel-
né. Na něm mne nejvíce těší zvětšování 
prostoru pro podstatu inženýrství dané 
vytvářením nových umělých artefaktů pro 
uspokojování lidských potřeb.

Jaké nové programy či obory chcete na fa-
kultě zavést? Nedávné novinky, například 
Letadlová a kosmická technika zájemce 
o studium lákají...
Chci zavést obor magisterského studia pro 
konstruování a výrobu součástí z plastů 
a kompozitů, protože takové výrobky jsou 
stále častější nejen v automobilovém 
průmyslu. Dále chci obnovit pětiletý inže-
nýrský studijní program, zavést obor pro 
aplikovanou fyziku a nový studijní pro-
gram Průmyslové inženýrství. Nedávnou 
novinkou je náš studijní program Průmysl 
4.0, který odráží tzv. čtvrtou průmyslovou 
revoluci, jež plyne z revoluce digitální 
a navazujících technologických změn.   
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Fakulta strojní

Fakulta strojní je jednou z prvotních 
fakult nejstarší české civilní technické 
vysoké školy založené 1707. V roce 2014 
si fakulta připomněla 150. výročí svého 
začátku daného zahájením samostatné 
výuky strojnictví v Českých zemích v roce 
1864.

Strojní inženýrství se podle jména zabývá 
stroji. Stroj je pojem, který nás provází 
od počátku období, kterému říkáme 
průmyslová revoluce. Často je spojován 
s parním strojem. Působnost strojařiny 
je však daleko širší, což pochopíme až 
při zjištění, že chceme-li cokoli vyrábět 
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py strojního inženýrství. Přitom vyrábět 
průmyslově znamená buď vyrábět v sé-
riích, bez lidské námahy a s minimálními 
náklady, tedy na strojích, nebo vyrobit 
jediný kus, ale se špičkovými vlastnostmi 
všeho druhu, které nejsou v jednoduché 
výrobní dílně realizovatelné a jejichž 
dosažení je garantováno. Strojní inže-
nýrství tak poskytuje metody a poznatky 
jak pro výrobu běžných produktů (např. 
automobilů, domácích spotřebičů, výrob-
ních strojů) či „high tech“ výrobků (např. 
mobily, tablety, čipy, CD či MP3 přehrávače, 
chemické látky, léky) na hromadných vý-
robních linkách, tak pro výrobu unikátních 
fyzikálních či lékařských přístrojů (např. 
astronomických teleskopů, částicových 
urychlovačů nebo kloubních protéz). Fy-
zikální princip funkčnosti výrobku mohou 
navrhnout fyzikové, chemici, elektrotech-
ničtí nebo stavební inženýři, ale výrobek 
nakonec musí vymyslet a především 
vyrobit strojaři. Strojařina je tak základem 
jakéhokoli moderního průmyslu. A je-li 
země průmyslová, což Česká republika 
opravdu je, pak je rozhodujícím fakto-
rem udržitelnosti hospodářství a životní 
úrovně takové země. Zřejmě proto počet 
přijímaných studentů každý rok roste 
o deset procent, přestože demografická 
křivka náctiletých v ČR klesá o patnáct 
procent ročně.
Strojní inženýrství je tradiční obor, ale 
dlouhodobě prochází bouřlivým vývojem, 
ve kterém lze rozpoznat několik základ-
ních vývojových trendů. Jeden z nich je 
provedení návrhu vytvářeného artefaktu 

(výrobku) ve virtuálním světě digitálním 
modelováním a simulací. Navrhovaný 
výrobek ve své mysli a posléze v počí-
tačovém programu jakoby přeneseme 
do virtuálního světa, podobně jako 
ve filmu Matrix, kde ho navrhneme a při-
pravíme pro výrobu, a pak ho zhmotníme 
vhodnou výrobní technologií téměř bez 
doteku lidské ruky. Jiným pozorovaným 
trendem je integrace fyzikálních domén, 
kde strojírenství působí. Strojařina svými 
návrhovými postupy na straně jedné 
a použitou funkcionalitou na straně druhé 
v hmotných výrobcích spojuje stále více 
fyzikálních jevů a oblastí. Během uplynu-
lých 150 let propojování fyzikálních jevů 
probíhalo postupně, dnes to provádíme 
v mechatronice vědomě. Třetím trendem 
je neustálý růst účinnosti a produkti-
vity práce. Strojařina sice nedosahuje 
rychlosti Mooreova zákona růstu výkonu 
procesorů, ale zdvojnásobení až zdesa-
teronásobení vlastností strojů a procesů 
je reálné.
Fakulta strojní ČVUT v Praze se na všech 
těchto trendech podílela a v mnoha 
z nich hrála velmi aktivní roli. Jejích  
sedmnáct ústavů dnes pokrývá celé 
strojní inženýrství od matematiky a fyziky 
přes materiály a technologie po jednot-
livé druhy strojů a procesů a ekonomiku 
podniků. Zřejmě také proto se fakulta 
podílí na sedmi centrech kompetence, 
které pokrývají většinu průmyslu v ČR. 150 
let je dlouhá historie, velký závazek, ale 
také nadějný příslib budoucího rozvoje 
pro průmysl v Českých zemích založený 
na českých strojních inženýrech. 

www.fs.cvut.cz
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spojujeme elektrotechniku a inFormatiku

Vaše fakulta má velmi široký záběr – 
od klasické elektrotechniky až po kyber-
netiku, umělou inteligenci či nejnovější 
informatické systémy. Mění se výrazněji 
akcent na jednotlivé specializace?
Široký záběr je naší výhodou. Klasickým 
příkladem je chytrý telefon: obsahuje 
vysokofrekvenční elektroniku, anténu, 
baterii, procesor a řadu senzorů. A je 
plný sofistikovaného softwaru. U nás se 
všechny disciplíny potřebné k návrhu ta-
kového telefonu vyučují. A učí je lidé, kteří 
na světové úrovni v těchto oborech bádají 
a spolupracují se světovými firmami.  
V dnešní době jsou i elektrické pohony 
obklopeny elektronikou, řízeny sofistiko-
vanými algoritmy, obsahují nanostruktu-
rované materiály a navrhují se na počí-
tači. Propojenost a mezioborovost, to je 
tedy ten náš současný akcent. 
Snažíme se našim studentům dát solidní 
základ v teoretických disciplínách, hlu-
bokou znalost v odborné specializaci, ale 
hlavně přehled a schopnost efektivně 
pracovat s novými poznatky a chápat 
souvislosti. Už šestým rokem je naším 
heslem „Spojujeme elektrotechniku 
a informatiku“.  

Mezi vyučujícími jsou renomované osob-
nosti světové vědy se zkušenostmi ze 
zahraničního působení a bohatou publi-
kační činností. Jak se vám daří takovéto 
kapacity na fakultě udržet?
Myslím si, že špičkové pracovníky už dnes 
dokážeme slušně zaplatit a poskytnout 
jim dobré přístrojové vybavení. Dáváme 
dobrý pozor, aby peníze, které si šikovní 
lidé seženou na grantech nebo od prů-

myslu, mohli efektivně využít a fakulta jim 
k nim ještě trochu přidala. Nesnažíme se 
naše nejlepší absolventy udržet za kaž-
dou cenu, naopak je posíláme do světa.  
Lidé, kteří mají mezinárodní zkušenost, 
mají širší obzor. Často se k nám pak 
vracejí. Od loňského roku jsme na fakultě 
zavedli kariérní řád a minimálně roční 
zahraniční zkušenost je podmínkou pro 
přijetí na pozici akademického pra-
covníka. Možnosti zahraničních pobytů 
na špičkových pracovištích mají i naši 
studenti, chtěl bych, aby je více využívali. 
Zavedli jsme proto cestovní stipendia. 
V současné době k nám více zahraničních 
studentů a výzkumníků přijíždí, ale to 
patří k údělu špičkové instituce. 

Kam by měla fakulta v nejbližších letech 
směřovat?
Postupně vylepšujeme studijní progra-
my. Zahájili jsme výuku v novém anglicky 
vyučovaném celofakultním bakalářském 
studijním programu EECS (Electrical 
Engineering and Computer Science), 
máme nový magisterský program Letecká 
a kosmická technika. Budujeme také 
moderní prakticky orientovaný bakalářský 
program Softwarové a informační tech-
nologie. V oblasti výzkumu se snažíme 
koordinovat úsilí jednotlivých kateder, 
např. v oblasti mikro a nanotechnologií, 
EMC a kosmických technologií. Systema-
ticky se snažíme rozšiřovat naše ostrůvky 
a ostrovy excelence na celou fakultu. 
Daří se to pomalu, ale první výsledky jsou 
vidět. Ve vědě a výzkumu jsme nejlepší 
technickou fakultou v zemi, ale to nám 
nestačí, víme, jak se zlepšovat.  
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Fakulta elektrotechnická (FEL) nabízí prvo- 
třídní vzdělání v oblasti elektrotechniky, 
energetiky, telekomunikací, automatizace, 
vesmírného a leteckého inženýrství, infor-
matiky, počítačových věd a kybernetiky. 
Pravidelně zaujímá přední místa ve svě-
tových i tuzemských hodnoceních kvality 
vědy a výuky.
Absolventi fakulty mají nejvyšší nástupní 
platy v České republice a často se velice 
rychle dostanou na vedoucí pozice 
v průmyslu, vládních nebo výzkumných 
institucích. Nezanedbatelné množství 
absolventů rovněž zakládá úspěšné 
společnosti.

Na fakultě lze studovat tyto programy:
  Elektrotechnika, energetika  
      a management (Bc., Ing.)
  Elektronika a komunikace (Bc., Ing.)
  Kybernetika a robotika (Bc., Ing.)
  Otevřená informatika (Bc., Ing.)
  Softwarové inženýrství  
      a technologie (Bc.)
  Elektrotechnika, elektronika  
      a komunikační technika 
      (Bc. – pouze kombinovaná forma)
  Otevřené elektronické systémy (Bc., Ing.)
  Inteligentní budovy (Ing.)
  Biomedicínské inženýrství  
      a informatika (Ing.)
  Letectví a kosmonautika (Ing.)
  Elektrotechnika a informatika (Ph.D.)
 
Všechny studijní programy jsou úzce 
propojeny výzkumnou činností nebo 
s podnikatelskou sférou. FEL rovněž patří 
do TOP 5 výzkumných institucí v Čes-
ké republice a tvoří zhruba 30 procent 

výzkumných výstupů ČVUT. Na výzkumu 
významnou měrou spolupracuje s dal-
šími vysokými školami a výzkumnými 
institucemi v Česku i v zahraničí. Fakulta 
nabízí inovativní řešení pro průmyslové 
partnery, účastní se programů výzkumu 
vesmíru a rovněž řeší vládní zakázky, a to 
včetně výzkumu pro armádní a bezpeč-
nostní instituce. Fakulta také významnou 
měrou podporuje spin-off společnosti 
a studentské start-upy.
 
Fakulta elektrotechnická v číslech  
(údaje k roku 2016):
17 kateder na pracovištích v Dejvicích 
(sídlo fakulty) a na Karlově náměstí
 
Akademičtí pracovníci  
(přepočítáno na celé úvazky):
51,1 profesorů
66,9 docentů
255,7 odborných asistentů a výzkumných 
pracovníků
 
Studenti:
celkem více než 3000 studentů /
více než 1700 posluchačů bakalářského 
studia, 925 magisterského studia
a přes 450 doktorských studentů.
Fakultu v roce 2016 opustilo více než  
700 absolventů.

V roce 2016 na FEL studovalo 320 zahra-
ničních studentů.

Granty:
V roce 2016 bylo na FEL řešeno celkem  
248 grantů, z čehož bylo 121 nových. 

www.fel.cvut.cz
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nejpřírodoVědeČtější technici a nejtechniČtější přírodoVědci

Studium jaderné fyziky patří mezi nejtěžší 
vysokoškolské obory. Jak byste ve struč-
nosti charakterizoval studenty vaší fakulty?
Naše fakulta není zdaleka jenom jaderná 
fyzika. Základem výuky je matematika, 
fyzika a informatika, a samozřejmě odpo- 
vídající jazyková příprava. Na těchto zákla- 
dech jsou pak studenti připravováni pro 
praxi v oblastech moderních aplikací 
přírodních věd v technice a vědě. Stručně: 
naši studenti jsou nejpřírodovědečtější 
technici a nejtechničtější přírodovědci.

Fakulta má vlastní školní jaderný reaktor 
i fúzní reaktor tokamak, laboratoře jsou vy-
baveny moderními lasery a dalšími hi-tech 
přístroji. Jak je na tom fakulta v tomto 
směru v porovnání s ostatními evropskými 
univerzitami ve vašem oboru?
Největším pokladem každé fakulty, a ta 
naše není výjimkou, jsou lidé – jejich vědo- 
mosti, znalosti a schopnosti. V tomto ohle- 
du máme dlouhou řadu osobností na me-
zinárodní úrovni. Zmíněné reaktory z naší 
školy skutečně dělají unikátní pracoviště. 
Máme i další špičkové laboratoře, což láká 
kvalitní zahraniční studenty ke studiu na 
naší fakultě. Na druhé straně pracujeme 
v pražském regionu a ten je dlouhodobě 
výrazně podfinancován. Jinými slovy, máme 
dobré zázemí, ale máme vytipované experi-
mentální směry, které potřebují podpořit.

Vaši studenti patří mezi velmi aktivní, po-
kud jde o výjezdy na zahraniční univerzity 
a vědecko-výzkumná pracoviště. Souvisí to 
i se širokou spoluprací fakulty se zahrani-
čím v oblasti vědy a výzkumu? Jaké máte 
v tomto směru priority?

Naší prioritou je kvalita, a to na straně stu-
dentů i spolupracujících pracovišť. Důraz 
je na vzájemné výhodnosti a synergickém 
efektu. Nejsme a ani v budoucnu nechce-
me být zásobárnou talentů pro někoho 
jiného. Neustále hledáme a vytváříme 
podmínky pro výjezdy, ale úspěšný návrat 
studentů a mladých pracovníků ze za-
hraničních pracovišť je pro nás důkazem 
dobré práce a atraktivity naší fakulty.

Čím to je, že se vaši absolventi velmi dobře 
uplatňují nejen ve vystudovaných oborech, 
tedy v jaderné energetice, fyzikálně inže-
nýrských a matematických oborech, v IT 
a dalších i „netechnických“ pozicích? 
Musím se vrátit k náročnosti přípravy v prv-
ních semestrech studia, která studentům 
poskytuje nejenom faktické znalosti, ale 
i kulturu a styl myšlení. Tato příprava umož-
ňuje absolventům rychle a efektivně zvlád-
nout další aktivity a činnosti, mezi které 
patří samozřejmě i manažerské funkce 
na různých úrovních. Naši absolventi jsou 
špičkoví v širokém smyslu slova.

Fakulta je řešena bezbariérově…
Máme zájem o všechny talentované 
studenty a pomoc handicapovaným je 
v tomto ohledu samozřejmostí. Pracovi-
ště Střediska pro podporu studentů se 
specifickými potřebami ELSA na katedře 
matematiky – bývalé centrum Tereza 
pomáhající zrakově postiženým – je 
jen jedním z projektů. Vycházíme vstříc 
studentům i s dalšími handicapy a mnohé 
se daří, včetně individuálního přístupu. 
Zdravotní překážka není konečnou, jak 
ukázal například S. Hawking. 
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Fakulta jaderná a Fyzikálně inženýrská 

Fakulta vznikla v roce 1955 jako součást 
programu mírového využití jaderné 
energie. Tomuto směru zůstala věrná, 
ale postupem času jej rozšířila o další 
související obory. Dnes nabízí 16 studij-
ních oborů, kterými pokrývá aplikované 
jaderné inženýrství (reaktorová fyzika 
a technika, dozimetrie, radiační fyzika, 
ochrana a bezpečnost, jaderná chemie), 
moderní technologické aplikace fyziky 
(kvantová elektronika a laserové techni-
ky, pevnolátkový a materiálový výzkum), 
oblast matematiky a rychle se rozvíjející 
informatiku a softwarové inženýrství.  
Nové obory kopírují aktuální trendy tech-
nického světa a potřeby společnosti. 
Fakulta dává přednost individuálnímu 
přístupu ke studentům před masovou 
výukou. Studenti jsou tak zapojeni 
do celé řady projektů na mezinárodní 

úrovni. Tomu odpovídají i vyšší nároky 
na studium, které jsou však kompenzo-
vány téměř stoprocentní zaměstnaností 
absolventů a výtečným renomé fakulty 
u spolupracujících institucí doma i v za-
hraničí. 
Se svými 1 300 studenty a 250 zaměst-
nanci se řadí mezi menší fakulty ČVUT, 
přesto se každoročně mnoho jejích 
pracovníků ocitá na předních příčkách 
citovanosti vědeckých článků a podílí 
se na důležitém světovém výzkumu. 
Nejspíše jako jediná škola ve světě dis-
ponuje štěpným reaktorem (reaktor VR-1 
„Vrabec“) a současně i fúzním reaktorem 
(tokamak GOLEM) určenými pro výuku 
studentů, čehož využívají domácí i zahra-
niční univerzity a průmyslové firmy. Dále 
se fakulta podílí na řadě mezinárodních 
výzkumných projektů. Například v labo-
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ěratořích CERN, kde mimo jiné vyvinula 
systém, který je schopen zpracovávat 
a třídit aktuální naměřená data rychlostí 
cca 5GB/s a pomáhat tak vědeckým sku-
pinám při vyhodnocování výsledků jejich 
experimentů. Velký zájem pak vzbudil 
systém pro vzdálené řízení tokamaku 
vyvinutý a zprovozněný pro potřeby naší 
fakulty. Na jeho využití mají zájem i vědci 
z mezinárodního centra ITER (Interna-
tional Thermonuclear Experimental 
Reactor) – největšího světového projektu 
na přípravu tokamaku, který by se měl 
stát předstupněm ke komerčnímu využití 
termonukleární fúze v energetice.
V oblasti jaderné fyziky fakulta připravu-
je nejen odborníky pro jaderné elektrár-
ny, ale např. i pro kontrolní úřady, jako 
je Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
nebo pro místa radiologických fyzi-
ků.  Absolventi pomáhají vytvářet nová 
centra léčby pro pacienty s onkologic-

www.fjfi.cvut.cz

kými onemocněními nebo se zapojují 
do výzkumu a renovace památek, kde 
naši vědci spolupracují s národní galerií 
a muzei. Podíleli se např. na studiu 
relikviáře sv. Maura nebo na odborném 
posouzení technického stavu zvonu 
Zikmund ve svatovítské katedrále.
Fakulta je tedy velmi všestranná. Její 
vědečtí pracovníci stáli a stojí u zrodu 
celé řady nových technologií a systémů 
(laserová družicová stanice poblíž Káhiry, 
kvantové technologie, modelování dyna-
mických systémů např. v dopravě apod.). 
Řadí se mezi špičkové instituce a svým 
studentům nabízí neustále nové a nové 
možnosti reflektující aktuální vývoj apli-
kované vědy a techniky.
Dlouhodobě vykazuje i mimořádně 
vysoký vědecký výkon. Chce být i nadále 
přírodovědným a výzkumným centrem 
ČVUT a jeho oporou ve snaze zařadit se 
mezi přední světové technické univerzity. 
Fakulta v současné době spolupracuje 
s více než 140 zahraničními i domácí-
mi institucemi a přibližně 40 firmami, 
kterým pomáhá se základním výzku-
mem i se zavedením nových technologií 
do praxe.
Kromě výuky a výzkumu se fakulta 
podílí i na popularizaci vědy a techniky. 
Každoročně se účastní řady vzděláva-
cích veletrhů a festivalů (např. Festival 
vědy), pořádá vlastní akce pro studenty 
středních škol (Týden vědy, Den lékař-
ským fyzikem, MasterClasses aj.) i pro 
jejich pedagogy (program pro Klub světa 
energie). Pracovníci fakulty přednášejí 
na středních školách či ve výukových 
centrech po celé republice a píší popu-
lárně naučné články či knihy (např. Dějiny 
fyziky Ivana Štolla). 
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aplikace teoretických poznatků V ateliéroVé Výuce

Nejen absolventi, ale i studenti vaší fa-
kulty často vítězí na různých architekto-
nických soutěžích. Je to dáno podporou 
kreativity, vedením studentů uznávanými 
osobnostmi nebo ještě něčím jiným?
Nelze označit jeden dominantní prvek 
ovlivňující úspěšnost v soutěžích. Samo-
zřejmě se snažíme podporovat kreativitu, 
i četnost uznávaných osobností soustředě-
ných na naší fakultě je nepřehlédnutelná. 
Vítězství v soutěžích je sice markantním 
projevem úrovně školy a kvality studentů 
i absolventů, který nás těší, ale podstat-
nější je uplatnění studentů v praxi. Jak pro 
absolventy, tak pro kvalitu architektury 
i prostředí kolem nás. Při velikosti fakulty je 
důležité nesledovat jen špici, ale starat se 
o standard kvality absolventů. 

Jak byste ve stručnosti charakterizoval 
absolventa, jenž by se neměl ztratit v me-
zinárodní konkurenci?
Naši absolventi jsou vyhledávanými 
a platnými spolupracovníky v zahraničních 
i domácích architektonických kancelářích, 
především pro jejich univerzalitu a kom-
plexnost vzdělání se zázemím v technic-
kých i čistě oborových disciplínách. Možná, 
ve srovnání s těmi nejprestižnějšími 
architektonickými školami v Evropě, nemají 
takové schopnosti v oblasti konceptu a ko-
munikace projektu. Uplatnění v meziná-
rodní konkurenci je však v oblasti architek-
tury závislé na mnoha jiných kritériích, než 
je kvalita absolventů, asi ještě výrazněji než 
v čistě technických disciplínách.
 
Jste uznávaný architekt s mezinárodními 
zkušenostmi, získal jste prestižní ocenění 

od Amerického institutu architektů. Jak 
pro vás vyznívá porovnání pražské fakulty 
architektury s jinými ve světě?  
V evropském prostoru patříme k fakultám 
architektury, které jsou založeny na tradič-
ní kombinaci široké skladby teoretických 
předmětů a aplikaci nabytých poznatků 
v rámci ateliérové výuky. Vzhledem k veli-
kosti fakulty a počtu studentů se držíme 
tohoto tradičního modelu, ale zároveň se 
při evaluacích snažíme posilovat prováza-
nost předmětů teoretické i praktické výuky. 
Náš program Architektura a urbanismus 
byl po vstupu do EU notifikován jako první 
z ČR a naši absolventi díky tomu mají volný 
přístup k samostatnému výkonu profese 
architekta v celé Evropě

Po zavedení nového programu Design 
jste nedávno otevřeli i Krajinářskou archi-
tekturu. Počítáte s dalším rozšiřováním 
studijních programů? 
Ano, chceme nabízet kompletní skladbu 
architektonických oborů ovlivňujících 
tvorbu vystavěného i krajinného prostředí, 
od detailu až po měřítko plánování sídel 
a krajiny. V současné době je pro nás 
prioritou akreditovat další stupně Krajinář-
ské architektury, magisterský a následně 
i doktorský. Kromě toho uvažujeme při 
diskusi o dalším rozvoji fakulty spíše o díl-
čích krocích formou profilace studia v rámci 
vnitřní struktury našich programů, případně 
na úrovni magisterských programů o vykro-
čení do sféry uměleckých disciplín propoje-
ných s moderními technologiemi a techni-
kou jako multimediální tvorba. Důležitým 
úkolem příštích let bude rozšíření spektra 
a zvýšení úrovně výuky v angličtině.     
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Fakulta architektury

V roce 2016 oslavila Fakulta architektury 
40 let obnovení své samostatné existen-
ce, kterou počítá ode dne 22. 9. 1976, kdy 
vstoupil v platnost předpis č. 107/1976 Sb. 
Nařízení vlády České socialistické republi-
ky o fakultách architektury na Českém vy-
sokém učení technickém v Praze a na Vy-
sokém učení technickém v Brně. 

Relativně krátká historie Fakulty archi-
tektury je ale spjata s dlouhou historií 
ČVUT v Praze od jeho založení v roce 
1707. Výuka architektury tvořila vždy 
přirozenou součást vzdělání techniků 
a podílela se na ní řada významných 
českých architektů. Během čtyřiceti let 
samostatné existence vzešla z fakulty 
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ěřada vynikajících architektů. Systém 
výuky s důrazem na ateliérovou tvorbu 
přivedl do pedagogického sboru špič-
kové architekty, urbanisty a designéry, 
kteří jsou známi a oceňováni za svá díla, 
realizace, projekty a publikace v České 
republice i v zahraničí.
Významným mezníkem v novodobé his-
torii bylo postavení Nové budovy ČVUT 
od profesorky Aleny Šrámkové a jejího 
týmu, ve které od roku 2011 fakulta sídlí. 
Zlepšení podmínek pro výuku znamena-
lo nové možnosti jejího dalšího rozvoje. 
Dosud jednooborově zaměřená fakulta 
otevřela v roce 2009 nový studijní pro-
gram Design a v roce 2015 akreditovala 
obor Krajinářská architektura. 
Výuka na Fakultě architektury komplex-
ně obsahuje všechny obory v oblasti 
navrhování staveb, sídel, území, krajiny 
i průmyslového designu. Strukturované 
bezročníkové studium organizované 
do tří studijních stupňů (bakalářského, 
magisterského a doktorského) umožňuje 
studentům individuálně plánovat a re-
alizovat studijní aktivity, včetně studia 
v zahraničí a odborné praxe. 
Velká část studia je tradičně vedena 
progresivní formou výuky na kon-
krétních projektech zpracovávaných 
v ateliérech. Možnost volby vedoucí-
ho ateliérového projektu pro každý 
semestr zajišťuje přímou zpětnou 
vazbu mezi studenty a pedagogy. Výuka 
probíhá v tzv. „vertikálních“ ateliérech, 
v nichž vedle sebe pracují na různých 
typech projektů studenti od druhého až 
do pátého ročníku. Práce na obdobných 
tématech, vzájemná spolupráce a způ-
sob komunikace s vedením ateliéru jsou 
pozitivně hodnoceny jako hlavní vý-

hody. Projekty vedou přední architekti, 
urbanisté a designéři z České republiky 
i zahraničí.
Studenti FA se zapojují do reálných 
projektů a výzkumu v oblasti bydlení, 
městského plánování, designu a tvorby 
krajiny. Výzkumné centrum průmyslové-
ho dědictví (VCPD) na Fakultě architek-
tury ČVUT je jediné pracoviště v České 
republice, kde se soustavně soustřeďují 
výsledky bádání o průmyslových památ- 
kách v unikátním Registru průmyslových 
památek ČR. Institut intermédií (IIM), 
sdílené pracoviště ČVUT a AMU, vytváří 
platformu pro mezinárodní spoluprá-
ci studentů a pedagogů technických 
a uměleckých oborů. Kabinet modelo-
vého projektování MOLAB spolupracuje 
s univerzitami po celém světě v oboru 
architektonického navrhování pomocí 
počítače (computing design) a úspěšně 
se účastní konferencí eCAADe (Educa-
tion and Research in Computer Aided 
Architectural Design in Europe). 
Díky pořádaným mezinárodním kongre-
sům – například 2015 AESOP Congress 
in Prague (Association of European 
Schools of Planning), konferencím, 
workshopům a přednáškovým cyklům 
(Dutch Footprint 2013, Best of British 
2014, November Talks Danish Stars 
2016) je fakulta živým prostorem pro 
studium a intenzivní komunikaci mezi 
studenty a pedagogy.
Vize výuky je poskytnout studentovi 
odborné znalosti oboru v celé jeho šíři 
i v mezioborových vazbách, které odpo-
vídají současným požadavkům na práci 
architekta a které uplatní v profesionální 
činnosti. 

www.fa.cvut.cz
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dopraVa je typické multidisciplinární prostředí

Doprava se týká snad všech lidí na této 
planetě. Čím se vyznačují studenti či 
absolventi Vaší fakulty, kteří by měli být 
specialisty právě v tomto oboru?
Pro naši dobu je charakteristická stále 
rostoucí poptávka po dopravě, na kterou 
je třeba vhodným způsobem reagovat 
v souladu s dopravními politikami přijatý-
mi na jednotlivých úrovních veřejné sprá-
vy – město, region, stát, Evropa. Doprava 
je typické multidisciplinární prostředí 
a pro její komplexní porozumění je třeba 
získat znalosti z různých oborů a naučit 
se je navzájem propojovat. Proto jsou 
naši studenti systematicky vedeni k tomu, 
aby dopravu studovali pomocí nástro-
jů systémového inženýrství. Poptávka 
po dopravě úzce souvisí s urbanismem, 
s lokalizací výrobních závodů, škol, atd. 
Návrh dopravního systému spolu s jeho 
řízením se neobejde bez dílčích stavař-
ských, strojních nebo IT znalostí.  Chování 
účastníků dopravního provozu vyžaduje 
stejně tak i znalosti z psychologie, socio-
logie nebo práva. Logistika pro změnu 
úzce souvisí s ekonomickými a manažer-
skými principy. Úspěšný absolvent naší 
fakulty by měl být schopen všechny tyto 
poznatky vhodně kombinovat, aby mohl 
řešit dopravní projekty s dlouhodobým 
celospolečenským dopadem.

Pohyb lidí a zboží je celosvětový feno-
mén. Zapojují se studenti do mezinárod-
ních projektů?
Výhodou dopravy je její mezinárodní 
působnost, díky čemuž se mohou naši 
studenti podílet na celé řadě zajíma-
vých mezinárodních projektů. Společný 

„double-degree“ magisterský program 
s University of Texas at El Paso v USA 
nám umožňuje řešit trans-atlantické 
dopravní problémy, které často vedou 
k porovnávání obchodních, provozních 
nebo legislativních podmínek platných 
v Evropě a v USA. Na druhou stranu máme 
navázánu spolupráci také se zeměmi 
bývalého Sovětského svazu nebo s Čínou, 
protože doprava východ–západ bude 
sehrávat v budoucnosti čím dál větší roli. 
Díky těmto možnostem se naši absolventi 
dobře uplatňují na globálním pracovním 
trhu. 

Z čeho jste měl v poslední době radost?
Velmi mě těší výsledky Centra kompe-
tence RODOS financovaného z prostřed-
ků Technologické agentury ČR, kde se 
podařilo shromáždit většinu dostupných 
informací o dopravě v ČR, které zahrnují 
výstupy ze sledování 140 000 vozidel 
vybavených GSM/GPS modulem, data 
z elektronického mýtného a z kamerových 
systémů, dopravních detektorů atd. Díky 
nim bude možno lépe modelovat a řídit 
dopravní systémy, detekovat dopravní 
excesy v reálném čase, případně řešit 
celou řadu analytických úloh, které jsou 
nedílnou součástí managementu dopra-
vy na národní úrovni, ale také projektu 
Smart cities. Osobně jsem velmi rád, že 
Sdružení pro dopravní telematiku, které 
léta vedu, bylo zvoleno vedoucím „ITS Na-
tional Platform“, která zahrnuje podobné 
asociace z 27 zemí. Dle mého názoru je to 
vysoké ocenění české dopravní telema-
tiky a potažmo i aktivit Fakulty dopravní 
v této oblasti.  



39

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
děkan Fakulty dopravní



Flexibilní výzkumná univerzita v Evropě

40

Fakulta dopraVní

Posláním moderně koncipované Fakul-
ty dopravní je příprava absolventů pro 
úspěšné řešení dopravních projektů 
s dlouhodobým celospolečenským 
dopadem. Doprava je typické multidis-
ciplinární prostředí. Pro její komplexní 
porozumění je třeba získat rozsáhlé 
znalosti a hlavně dovednosti v řadě oborů 
a tyto se naučit navzájem propojovat. 
Proto jsou naši studenti vedeni k tomu, 
aby dopravu studovali s pomocí nástrojů 
systémového inženýrství. 
Současnost je charakteristická stále 
rostoucí poptávkou po dopravě, na kterou 
je třeba vhodným způsobem reagovat 
v souladu s dopravními politikami při-
jatými na jednotlivých úrovních veřejné 
správy (město, region, stát, Evropa). Tato 
poptávka úzce souvisí s urbanizmem, 
s lokalizací výrobních závodů, škol atd. 
Návrh dopravního systému spolu s jeho 
řízením se neobejde bez znalostí z oboru 
stavebního a strojního inženýrství a in-
formačních technologií. Studium chování 
účastníků dopravního provozu (cestující, 
řidiči, chodci, dopravci, atd.) vyžaduje 

i znalosti z psychologie, sociologie a prá-
va a úzce souvisí se znalostí ekonomic-
kých a manažerských přístupů. 
V padesátých letech minulého století byla 
vysokoškolská výuka dopravních věd deli-
mitována do slovenské Žiliny a činnost Fa-
kulty dopravní ČVUT v Praze byla obnovena 
až v roce 1993, tj. krátce po rozdělení Čes-
koslovenska. Výuka i výzkum fakulty pro-
bíhá nejen v učebnách, ale  z významné 
části v laboratořích a na specializovaných 
pracovištích odborných partnerů z řad 
významných vědeckých institucí a průmy-
slu. Účast pracovníků i studentů v rámci 
projektů evropských rámcových programů 
i komerčního výzkumu je zajištěna pro-
střednictvím projektově orientované výuky 
již od 3. semestru bakalářského studijního 
programu, kde se studenti podílí na řešení 
aktuální problematiky z oblasti dopravy 
a telekomunikací. 
Mezi v současnosti řešená témata patří 
například výzkum a vývoj vozidlových 
simulátorů, které umožňují modelování 
v oblasti HMI (Human-machine Interface). 
Studenti mohou na těchto simulátorech 
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studovat například umístění ovládacích 
prvků ve vozidle, vliv únavy, alkoholu či 
drog na chování řidiče/operátora. V sou-
časné době disponujeme několika pro-
totypy simulátorů osobních automobilů, 
kamionu, ale i motorky a čtyřkolky. Dalším 
řešeným tématem jsou Inteligentní sys-
témy v dopravě, kde se fakulta zaměřuje 
i na aplikační oblast, tj. konkrétní využití 
nástrojů inteligentních dopravních sys-
témů a zebezpečovací techniky. V jiném 
projektu Technologie pro blízký vesmír 
studenti pracují s progresivními kosmic-
kými technologiemi, jako jsou družicová 
navigace, dedikované telekomunikační 
a telemetrické systémy, vytěžování energií 
a řeší další témata podporovaná Evrop-
skou  vesmírnou agenturou ESA. V návaz-
nosti na uvedené projekty se přímo nabízí 
jedno ze stěžejních témat Evropského 
výzkumu – tzv. chytrá města (Smart Cities). 
Podstatu této problematiky můžeme 
shrnout jako integraci procesů rozvo-
je lidských sídel, krajiny, dopravy všech 
relevantních módů, ochrany životního pro-
středí, chytrých energetických sítí (Smart 

Grids), elektromobility, ICT (informatických 
a telekomunikačních technologií) a slu-
žeb obecně. Jedná se tedy o zkoumání 
komplexního heterogenního systému, 
resp. systémovou alianci. Setkáváme se 
zde s aplikací úloh systémové architek-
tury, úlohy o strategické identitě a úlohy 
o organizaci s využitím informačního 
výkonu, neseného převážně informačními 
a dopravními subsystémy. 
Našimi partnery v oblasti výzkumu jsou 
společnosti a instituce státní správy 
z České republiky i ze zahraničí. Jsou to 
například Škoda Auto, Volkswagen, Dekra 
Automobil, SPEL, Eltodo, TUV-Sud, RODOS, 
ESA, Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR, AŽD, Státní fond do-
pravní infrastruktury, České dráhy, KAPSCH, 
SKANSKA a mnoho dalších. 
Důležitým měřítkem úspěšnosti je reálné 
uplatnění na trhu práce – Fakulta dopravní 
se pyšní velmi nízkou nezaměstnaností 
svých absolventů a je hrdá na mnoho uzná-
vaných odborníků, jejich bývalých studen-
tů, působících nyní na klíčových postech 
v oboru dopravy a telekomunikací. 

www.fd.cvut.cz
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VyVážený Vztah medicínských a technických oborů

Vaše fakulta má široký interdisciplinární 
záběr. Máte blíže k medicíně, nebo tech-
nologiím?
Pokoušíme se o vyrovnaný přístup. Pokud 
jde o výuku, pochopitelně fyzioterapeut 
nebo záchranář má podstatně širší rozsah 
výuky v medicínských oborech než bio-
medicínský inženýr. Ve výuce zdravotnic-
kých oborů nevidím zásadnější problémy. 
Za prioritní bych viděl všestranný rozvoj 
výuky kineziologie a patokineziologie. Jde 
o obory, které jsou v anglo-americkém 
prostředí považovány za velmi přínosné 
a podle toho je jim věnována i pozornost. 
V našem svérázném přístupu k zavádě-
ní nových předmětů, o vědních oborech 
nemluvě, je zde ještě mnoho příležitostí. 
Myslím, že by určitá koncepce kineziologie 
oproštěná od zbytečně popisných rekvizit 
a nomenklatorních hříček zaujala i technic-
ky zaměřené studenty. Z hlediska vědec-
kého zaměření fakulty je myslím situace 
poměrně jasná. Dominantním předmětem 
zájmu jsou nanotechnologie a robotická 
fyzioterapie. Obě oblasti výzkumu se v řadě 
bodů doplňují a jsou velmi perspektivní 
i z hlediska realizace výsledků výzku-
mu ve výrobě. Máme, nebo se alespoň 
snažíme, o rovnoměrný a vyvážený vztah 
medicínských a technických oborů.  

Máte dostatečné přístrojové vybavení 
i vyučující a vědce na nejvyšší úrovni?
Udržet krok s tempem rozvoje přístrojů, vy-
šetřovacích a léčebných postupů technic-
kými prostředky, je rok od roku těžší. Máme 
přístrojové vybavení, které je přiměřené pro 
potřeby výuky. Tam, kde to vyžaduje výuka, 
by zřizování specializovaných laboratoří, 

např. zobrazovací technikou, bylo neúnosně 
drahé a neracionální. Proto si pomáháme 
spoluprací s řadou zdravotnických zařízení 
a s výrobními podniky. Ta je oboustranně 
výhodná a myslím, že máme velmi kvalitní 
a výhodné dohody se špičkovými zařízení-
mi na celém území ČR.
Prostorově jsme na tom i díky vedení města 
Kladna dobře a lze očekávat další zlepšení 
po dokončení vnitřní rekonstrukce  budovy 
na náměstí Sítná a snad i dalších objektů 
v areálu bývalých kasáren.

Jste nejen zkušený vysokoškolský profe-
sor, ale též uznávaný lékař s mnohaletým 
praktickým působením v oboru. Vedete 
fakultu k většímu sepětí s praxí?  
Odpovídám se značnými rozpaky. U zdra-
votnických oborů je praktické výuky tolik, že 
nám to přináší řadu problémů. Například 
u fyzioterapie je z přibližně tří tisíc hodin 
výuky bakalářů asi dva tisíce hodin praktic-
ké výuky! U bezpečnostních a technických 
oborů to sice není tak excesivní, ale zejmé-
na u technických oborů při každé akreditaci 
stoupá v posledních letech rozsah různých 
typů praxe. U bakalářských forem studia je 
přiměřený rozsah praktické výuky napros-
to nezbytný. U magistrů je nutné trochu 
brzdit. Obecně platí: praxe ano, ale všeho 
s mírou.

Chystáte další rozšíření nabídky oborů?
Žijeme v konkurenčním prostředí, proto 
musím být opatrný. Zmínil jsem se o robo-
tické fyzioterapii, určité novinky připravují 
i naši technici. Oblast tzv. telemedicíny je 
u nás pole neorané a pro slimáčky je zde 
mnoho chutné kapustičky.  
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Fakulta biomedicínského inženýrstVí 

Když byla v květnu 2005 akreditována 
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT 
(FBMI), nikdo neočekával takovou dyna-
miku rozvoje fakulty. Za krátkou dobu se 
podařilo vybudovat moderní vysokoškol-
ské zařízení, o které je mimořádný zájem 
mezi studenty. Podařilo se také vybudovat 
řadu mezinárodně uznávaných vědeckých 
týmů, kolem kterých se soustředí značná 
část vědecko–výzkumné činnosti fakulty. 
Tři studijní programy, patnáct studijních 
oborů bakalářského, magisterského 
i doktorského studia, některé z nich 
i v kombinované formě a také v jazyce an-
glickém nebo ruském… To vše dává velkou 
možnost výběru studentům, kteří se chtějí 

ve svém profesním životě pohybovat 
v prostředí, v němž potřebují kvalitní zna-
losti z technicky orientovaných předmětů 
a také z předmětů teoretické i klinické 
medicíny. Moderní laboratorní vybavení 
pro experimentální výuku a výzkum, číta-
jící desítky unikátních laboratoří, měsíce 
praktické výuky ve špičkových zdravotnic-
kých zařízeních, ústavech Akademie věd 
i výrobních podnicích, to jsou atributy, kte-
ré přivádějí na fakultu každý rok dostatek 
zájemců o studium. Absolventi studijního 
programu Ochrana obyvatelstva dosahují 
poměrně velkého pracovního uplatnění 
ve složkách IZS, státní správě a organiza-
cích s bezpečnostním a krizovým cha-
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nému propojení výuky s praxí a navázání 
některých předmětů na reálné podmínky 
krizových organizací. Akreditace nových 
studijních oborů i výuka oborů stávajících 
reaguje na všechny nové poznatky v tech-
nickém i medicínském výzkumu. Soubor 
studijních oborů je perspektivní, vzrušující 
a intelektuálně obohacující. Dnes je na fa-
kultě více než 1 600 studentů, téměř stejný 
je už počet absolventů. Na fakultě pracuje 
zhruba 220 zaměstnanců. 
Kombinace inženýrství a medicíny zís-
kává nesmírně silné postavení i v oblasti 
vědecko-výzkumné a vývojové. Vzpomeň-
me výzkum v oblasti nanotechnologií 
a nanomateriálů pro implantáty a tkáňo-
vé inženýrství. Pracujeme nad využitím 
nanodiamantů v medicíně, které budeme 
využívat jako nanosenzory a markery 
k vysokorozlišovacímu zobrazování bu-
něčných struktur, k detekci raných stádií 
buněčných mutací a jako systémy pro 
nosiče léků. V oblasti biotelemetrických 
systémů se věnujeme snímání, přenosu, 
on-line zpracování, zobrazování, archivací 
a off-line zpracování biologických signálů 
v reálném čase. V oblasti XUV záření 
(elektromagnetické záření s vlnovými 
délkami 1–100 nm) se uplatnění očekává 
především v litografických postupech 
při výrobě elektronických prvků velké 
integrace i při zobrazování buněk. Výzkum, 
který hodnotí rehabilitační proces, pracuje 
nad monitorováním rehabilitujícího pa-
cienta z hlediska jeho pohybových aktivit 
a reakce kardiovaskulárního aparátu a nad 
využitím virtuální reality pro rehabilitaci 
pacientů s poruchami rovnováhy a mo-
nitorováním vývoje rehabilitace poruch 
hybnosti. Oblast nekonvenční umělé plicní 

ventilace se zabývá výzkumem a aplikací 
nových ventilačních technik pro zvládnutí 
respirační insuficience dětských i dospě-
lých pacientů. V bezpečnostním výzkumu 
se zabýváme novými trendy v medicíně 
katastrof, studujeme chemické, biologické, 
radiologické a jaderné látky a také pato-
fyziologické děje při stresových situacích. 
Další oblastí vědecko-výzkumného zájmu 
je vyhodnocení okamžité polohy očí, 
hlavy, končetin a těla například u pacientů 
s Parkinsonovou chorobou v klinické praxi. 
Výzkumný tým bio-elektromagnetismu se 
zabývá návrhem přístrojového vybavení 
pro tzv. mikrovlnnou hypertermii, která se 
kombinuje s radioterapií. Tato skupina také 
vyvíjí metody a systém povrchového ma-
pování bioelektrické aktivity srdce. V ob-
lasti hodnocení zdravotnických prostředků 
se věnujeme hodnocení zdravotnických 
technologií, systémům poskytování 
a financování zdravotní péče a ekonomi-
ce a managementu zdravotnictví. Stejná 
skupina lidí stojí i za znaleckým ústavem 
fakulty, který zpracovává odborná stano-
viska a poskytuje poradenství v oblasti 
biomedicínského inženýrství. 
Medicína 21. století je spojena s vysoce 
sofistikovanými přístrojovými technolo-
giemi, složitými technickými pomůckami, 
přístroji a zařízeními. Úkolem fakulty je 
výchova odborníků, schopných podílet se 
na vývoji nových zdravotnických techno-
logií, a příprava specialistů, kteří dokáží 
s nejmodernější zdravotnickou technikou 
pracovat. A k tomu je třeba připravovat 
i vědecko-výzkumné pracovníky, kteří 
budou biomedicínské inženýrství nadále 
rozvíjet. Vše směřuje k zefektivnění péče 
o zdraví člověka, ke zkvalitnění diagnostiky 
a ke zlepšení léčby. 

www.fbmi.cvut.cz
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studenti zVládají Velmi složité ict technologie

Daří se vám ve výuce stačit obrovskému 
tempu rozvoje IT? 
Mám za to, že ano. Tempo, jakým se IT 
rozvíjí, je samozřejmě závratné. To na nás 
vytváří velký tlak, abychom na fakultě měli 
takovou výuku, která je přínosná, aktuální 
a inspirativní. To rozhodně není malá am-
bice. Snažíme se otevírat zajímavé obory 
a revidovat ty stávající. Neustále také 
rozšiřujeme nabídku volitelných předmě-
tů. Výuku dále podporujeme moderními 
laboratořemi. Ať už je to třeba SAGELab 
pro multimédiální vizualizaci a vzdá-
lenou spolupráci nebo nově vznikající 
laboratoř zpracování obrazu či laboratoř 
inteligentních vestavných systémů, které 
jsou podpořeny z projektu ERDF. Jsem 
přesvědčen, že jdeme s dobou a naše 
výuka je pro praxi relevantní.

Spolupracujete s prestižními firmami 
v oboru? 
Samozřejmě. Nedokážu si ani předsta-
vit, že by to mohlo být jinak. Spolupráce 
s firmami je pro fakultu klíčová. Přináší 
zajímavá a aktuální témata pro vzdělávání 
i výzkum a je pro nás také zpětnou vazbou, 
která nám umožňuje si lépe uvědomovat 
požadavky na absolventy. Zajímáme se 
o známé a inovativní společnosti, ale sou-
časně mě těší, že jsme firmami sami aktiv-
ně oslovováni. Hlavními tématy spolu-
práce jsou zejména analýza a zpracování 
velkých dat, realizace vysoce spolehlivých 
číslicových systémů, prediktivní modelo-
vání či informační bezpečnost. V roce 2013 
jsme zprovoznili Portál spolupráce s prů-
myslem, přes který jsme již realizovali 
desítky úspěšných projektů. V roce 2014 

jsme pak pro zájemce ze strany firem při-
pravili program partnerství. Pokud má tedy 
firma zájem s fakultou úzce spolupracovat, 
jsme připraveni. Ať už se jedná o firmu, 
která je prestižní již dnes, nebo třeba o tu, 
která zatím třeba tak známá není, ale jsou 
v ní zapálení lidé, kteří mají snahu rozvíjet 
nějaké odborné téma.

Ajťáci jsou docela osobitý profesní „ná-
rod“. Jaké to je, když se takových osob-
ností – byť teprve studujících – sejde 
pod jednou střechou více než dva tisíce? 
Každý obor má svá specifika. Lékaři, 
manažeři, přírodovědci a asi tedy i „aj-
ťáci“. Nerad bych ale podporoval nějaké 
stereotypy. Informační technologie jsou 
navíc velmi univerzálním nástrojem, který 
lze využít v řadě různých odvětví. A i díky 
tomu je skladba našich studentů velmi 
pestrá. Pokud bych ale přeci jen měl 
pojmenovat nějaký společný jmenovatel, 
tak by to mohla být určitá inovativnost 
a zájem o moderní trendy a technologie. 
A pokud se ptáte, jaké to je, když se sejde 
dva tisíce takových lidí na jednom místě, 
tak minimálně pro mě osobně je to velmi 
inspirativní. Studenti se aktivně zajímají 
o své studium a možnosti, jak uplatnit své 
schopnosti. V poslední době mě třeba 
velmi potěšila akce LinuxDays. Na akcích 
podobného typu se studenti mohu setkat 
s podobně smýšlejícími kolegy a probírat 
s nimi zajímavá témata. Věřím, že je to 
přínosné jak pro studenty, tak pro fakultu 
a všechny zúčastněné. Vždy je povzbu-
zující vidět, když se studenti zajímají 
nejen o své studium, ale dokáží aktivně 
přispívat i k rozvoji fakulty. 



doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
děkan Fakulty informačních technologií
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Fakulta inFormaČních technologií

Fakulta informačních technologií zaháji-
la svoji činnost v roce 2009 s 500 studen-
ty bakalářského programu Informatika. 
Je nejmladší fakultou ČVUT, které patří 
mezi nejstarší technické univerzity  
v Evropě. Již v akademickém roce 
2009/2010 se podařilo akreditovat ma-
gisterský a doktorský program a od roku 
2010 byla zahájena jejich výuka. Fakultě 
byly koncem roku 2010 přiděleny kan-
celářské a výukové prostory v moderní 
Nové budově ČVUT a také v budově 
A Fakulty stavební, které ČVUT následně 
v roce 2013 velkoryse zrekonstruova-
lo. Tím se fakulta, která v té době byla 
již stabilizovaná personálně, vyřešila 
i prostorově. Po pěti velmi dynamických 
letech budování a trvalého růstu se stala 
standardní fakultou střední velikosti.
Na celkem pěti jejích katedrách pracuje 
kolem stovky akademických pracovníků. 
V roce 2014 fakulta získala habilitační 
oprávnění a zahájila první habilitační 
řízení. Od roku 2016 má i právo jmenovat 
profesory. Může tak vychovávat docenty 

a profesory a zkvalitňovat tak peda-
gogický kolektiv s nízkým průměrným 
věkem. 
Ve všech třech stupních studijního pro-
gramu Informatika bylo v akademickém 
roce 2016/2017 zapsáno 2200 studentů. 
Každým rokem ukončuje úspěšně studi-
um přibližně 250 bakalářů a 150 ma- 
gistrů. Bakalářský i magisterský program 
Informatika se člení do šesti oborů, které 
pokrývají většinu témat informatiky 
tak, aby poskytly studentům komplexní 
vzdělání odpovídající potřebám infor-
matiky ve 21. století. Některé bakalářské 
a magisterské obory jsou otevírány pro 
výuku rovněž v anglickém jazyce. Fakulta 
drží krok s dynamickým tempem vývoje 
informatických oblastí. Zavádí moderní 
volitelné předměty a inovuje nabízené 
studijní obory. Kromě standardních oborů 
známých dlouhá léta z ACM Computing 
Curricula, jako je Softwarové inženýrství 
nebo Počítačové inženýrství, jsou studen-
tům nabízeny obory Znalostní inženýrství 
či Počítačová bezpečnost. Fakulta klade 
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www.fit.cvut.cz

důraz na kvalitu závěrečných kvalifikač-
ních prací studentů a její absolventi se 
umisťují na předních místech v celostát-
ních soutěžích bakalářských či diplomo-
vých prací.
Fakulta úspěšně rozvíjí mezinárodní 
aktivity. Má na univerzitě nejvyšší počet 
studentských Erasmus+ mobilit relativně 
k počtu studentů. Dva oborové před-
měty přednášejí zahraniční hostující 
profesoři. Fakulta je členem Informatics 
Europe, největší asociace fakult a kate-
der informatiky v Evropě, a v roce 2010 
organizovala v Praze European Computer 
Science Summit, každoroční konferenci 
této organizace. Fakulta se aktivně podílí 
také na organizování vědeckých setkání. 
Kromě každoroční Prague Stringology 
Conference to jsou konference TOOLS 
2012, ARCS 2013, ECOOP 2015 či FedC-
SIS2017.
Účast pracovníků fakulty na organizování 
těchto významných vědeckých konferencí 
je odrazem sílících výzkumných činnos-
tí. Na fakultě působí devět výzkumných 

skupin: Aplikovaná matematika, Apliko-
vaná numerika a kryptologie, Arbologie, 
Centrum pro konceptuální modelování 
a implementaci, Číslicový návrh a spoleh-
livost, Výpočetní inteligence a strojové 
učení, Počítačové sítě, Paralelní a distri-
buované výpočty, Pražský stringologický 
klub, Inteligentní web a Síťová bezpeč-
nost. Šíře výzkumných témat na fakultě 
odráží strukturu oborů ve studijním 
programu Informatika. Světový primát 
má fakulta v případě výzkumné skupiny 
Arbologie. Tato vědecká oblast zabýva-
jící se zpracováním stromových struktur 
pomocí nástrojů teorie automatů byla 
založena a je nadále aktivně rozvíjena 
právě pracovníky fakulty.
V neposlední řadě hledá fakulta efektivní 
modely spolupráce s průmyslovými pod-
niky. Od roku 2014 je zde „nasazen“ Portál 
pro spolupráci s průmyslem, který s vyu-
žitím moderních data-mining a doporu-
čovacích metod podporuje zapojování 
studentů a pracovníků fakulty do řešení 
výzkumných projektů s firmami.  



Flexibilní výzkumná univerzita v Evropě

50

masarykůV ústaV Vyšších studií

K dějinám ČVUT v Praze neodmyslitelně 
patří výuka ekonomických oborů. Právě 
zde národohospodář Albín Bráf ustavil již 
koncem 19. století základy odborné české 
ekonomické terminologie. V letech 1929 
až 1953 v rámci ČVUT působila Vysoká ško-
la obchodní, zrušená počátkem 50. let 
minulého století. Jako představitelka 
předválečného hospodářského systé-
mu a ekonomické vědy byla pro totalitní 
režim neúnosná. Právě před čtvrt stoletím 
navázal roku 1992 na její tradici v nových 
podmínkách Masarykův ústav vyšších 
studií ČVUT v Praze (MÚVS).
V současnosti je zaměřen na tři hlavní 
oblasti studia: ekonomické obory, pedago-
gické obory a historii techniky. Bakalářské 
studium v ekonomických disciplínách je 
zacíleno na ekonomiku a management, 
v pedagogice na učitelství odborných 
předmětů. V posledních semestrech ba-
kalářského studia ekonomických disciplín 
si studenti volí ze tří specializací: marke-
ting, personalistika a podpora firemních 
procesů. Významnou přidanou hodnotu 
studia na MÚVS představuje vynikající 
jazyková příprava ve specializovaném 
centru JASPEX. Studenti, kteří projdou ba-
kalářskými studijními programy na MÚVS, 
jsou schopni v navazujícím magisterském 
studiu absolvovat odborné předměty 
v angličtině.
Magisterské studium je zaměřeno pře-
devším na inovace a řízení rozvojových 
projektů. Jeho absolventi mají doved-
nosti, které jim umožňují kvalifikovaně se 
uplatnit v prostředí průmyslu a obchodu. 
Stejně jako v bakalářském programu, i zde 
je kladen velký důraz na úzkou spolupráci 

s praxí. Součástí studia jsou čtyři specia-
lizační bloky studované v angličtině: pro-
jektový management, procesní manage-
ment, finanční management a regionální 
studia. Vzhledem k vysoké odborné úrovni 
studia, úzkému propojení s praxí – kvalifi-
kační práce studenti zpracovávají ve spo-
lupráci s konkrétními firmami – a vynikající 
jazykové přípravě nacházejí absolventi 
ekonomických oborů zpravidla velmi dob-
ré uplatnění v oboru.
MÚVS je školicím pracovištěm dvou 
doktorských studijních programů: Historie 
techniky a Kvantitativní metody v ekono-
mii. Doktorské studium představuje před-
stupeň k vlastní vědecké činnosti ústavu. 
Odborná výkonnost MÚVS v nedávné 
době podstatně vzrostla. Například počet 
výsledků zapsaných v databázi RIV stoupl 
mezi roky 2013 a 2016 šestnáctinásobně. 
Akademičtí pracovníci se v posledních le-
tech vedle článků v odborných časopisech 
a sbornících podíleli na více než padesáti 
monografiích. Vlastní badatelská činnost 
je pro každou vysokou školu univerzitního 
charakteru nezbytná. Závisí na ní kvalita 
studia na všech stupních a tomu odpovídá 
důraz, který na ni MÚVS klade. Dbá mimo 
jiné na to, aby se do publikací ústavu aktiv-
ně zapojovali studenti doktorského studia.
V průměru zde studuje každoročně okolo 
1 300 studentů z České republiky a ze 
Slovenska, každoročně nastupuje okolo tří 
set studentů bakalářských a dvou set stu-
dentů magisterských studijních programů. 
Kromě toho je na MÚVS v různých formách 
vzdělávání každoročně okolo 200 zahra-
ničních studentů. Vedle řádného studia 
a jazykových kurzů přijíždějí zahraniční 
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studenti často také na specializovanou let-
ní školu MIAS Summer School: Innovation 
Leadership for Industry, která nabízí mimo 
jiné cenné osobní kontakty v českém prů-
myslu. To plně odpovídá trendu interna- 
cionalizace studia i odborné činnosti MÚVS.
V nejbližší době se tato univerzitní součást 
zaměří na rozšíření počtu akreditovaných 
bakalářských a magisterských studijních 
programů a na další posílení vlastní od-

borné činnosti. Od roku 2016 každoročně 
pořádá konferenci k poctě Albína Bráfa, 
zvažuje rozšíření vlastní publikační činnosti 
a systematicky rozvíjí spolupráci s dalšími 
součástmi ČVUT v Praze. Cílem je průběžně 
vytvářet pro studenty optimální podmínky 
k rozvoji jejich dovedností a k tomu, aby 
pro ně absolvování studia představovalo tu 
nejlepší možnou startovní pozici pro další 
profesionální uplatnění.  

www.muvs.cvut.cz
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další Vysokoškolské ústaVy a Vědecká pracoViště

Ústav technické  
a experimentální fyziky (ÚTEF) 
Vědecko-pedagogické pracoviště ČVUT 
se zaměřením na fyziku mikrosvěta a její 
aplikace. Ústav byl založen v roce 2002 
jako základna ČVUT pro experimentální 
fyzikální výzkum a technologický vývoj. 
Je členem mezinárodních experimentů 
ATLAS, Medipix, SuperNEMO, PICASSO, 
COBRA, TGV, na nichž spolupracuje s CERN, 
JINR Dubna a dalšími evropskými institu-
cemi.
http://www.utef.cvut.cz

Kloknerův ústav (KÚ)
Náplní práce tohoto vysokoškolského 
ústavu ČVUT je vědecká a výzkumná 
činnost, která je úzce svázána s činností 
vzdělávací. Získané zkušenosti a poznat-
ky jsou intenzivně využívány a aplikovány 
při řešení specializovaných problémů 
technické praxe.  Hlavními cíli je komplex-
ní hodnocení spolehlivosti a rizik staveb-
ních konstrukcí na účinky mimořádných 
zatížení a vlivů prostředí, materiálové 
inženýrství v oblasti silikátových a poly-
merních kompozitů a rozvoj monitorova-
cích systémů dlouhodobého sledování 
chování stavebních konstrukcí.
http://www.klok.cvut.cz

Český institut informatiky,  
robotiky a kybernetiky (CIIRC)
Vysokoškolský ústav ČVUT je zaměřen 
na integraci informatického výzkumu 
a vzdělávání na ČVUT. Oblast odborného 
zájmu zahrnuje automatické řízení a op-
timalizaci, robotiku, umělou inteligenci, 
počítačovou grafiku, počítačové vidění 
a strojové učení, návrh softwarových systé-
mů a výpočetních prostředků, návrh rozho-
dovacích a diagnostických systémů a jejich 
aplikace v medicíně, distribuované systémy 
rozhodování, průmyslovou diagnostiku, 
telematiku i návrh uživatelsky příjemných 
a výhodných řešení pro občany a obyvatele 
(včetně smart homes, smart cities).
https://www.ciirc.cvut.cz/

Univerzitní centrum energeticky  
efektivních budov (UCEEB)
UCEEB  – vysokoškolský ústav ČVUT, sídlící 
v Buštěhradu, sdružuje špičkové aka-
demiky ze čtyř fakult – stavební, strojní, 
elektrotechnické a biomedicínského inže-
nýrství, kteří se společně zabývají udrži-
telnými budovami. Centrum si klade za cíl 
přirozeně sladit vědce z oborů, které mají 
k energeticky úsporným budovám blízko, 
a řešit problematiku komplexně.
http://www.uceeb.cz/

Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS)
Hlavním cílem celouniverzitního vysoko-
školského ústavu je zlepšení kvality život-
ního stylu co nejvyššího počtu studentů 
a akademických pracovníků prostřednic-
tvím pravidelně prováděných sportovních 
aktivit.
http://www.utvs.cvut.cz/
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Správní rada ČVUT, která se vyjadřuje 
zejména k dlouhodobému záměru vysoké 
školy a k dalším zásadním otázkám univer-
zity, je složena z osobností veřejného života 
a odborné praxe. Jejími členy jsou nejvyšší 
manažeři významných průmyslových firem 
a představitelé profesních svazů. Správní 
rada se vyjadřuje k rozpočtu univerzity, 
k výroční zprávě o činnosti a výroční zprávě 
o hospodaření ČVUT a k výsledkům hodno-

cení její činnosti. Členy správní rady veřejné 
vysoké školy po projednání s rektorem jme-
nuje a odvolává ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy. 
Předsedou rady je Ing. arch. Jan Fibiger, 
CSc., předseda správní rady Nadace pro 
rozvoj architektury a stavebnictví (Nadace 
ABF), místopředsedou Ing. Jaroslav Míl, MBA, 
jednatel Augustin IDC, s.r.o., a Ing. Eduard 
Palíšek, Ph.D., MBA, generální ředitel Sie-
mens Česká republika. 
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Náš treNd: programy v cizích jazycích

V čem tkví kvalita studia na ČVUT, díky 
níž jsou absolventi zpravidla velmi dobře 
uplatnitelní v praxi?
Kvalita studia není zajišťována jenom 
akademickými pracovníky, ale je ovlivněna 
odpovídající infrastrukturou, moderním 
zázemím pro experimentální výuku, pod-
porou mobilit apod. Tyto prvky jistě přispí-
vají k profilaci a uplatnitelnosti absolventů.

Jak se v posledních letech změnila sklad-
ba studijních programů a oborů, které na-
bízejí jednotlivé fakulty a součásti ČVUT? 
V posledních pěti letech prošlo reakre-
ditací, prodloužením akreditace nebo 
novou akreditací na ČVUT velké množství 
studijních oborů. Největší rozvoj a tím 
i největší nárůst uchazečů zaznamenala 
Fakulta biomedicínského inženýrství, kte-
rá mimo reakreditace a prodloužení akre-
ditací stávajících oborů  – např. Zdravotní 
laborant, Biomedicínská informatika, Geo-
matika, Optika a optometrie, Radiologický 
asistent, Fyzioterapie – připravila nový 
studijní program v ruském jazyce Biome-
dicínská a klinická technika. Velký rozvoj 
a nárůst studentů zaznamenal i Masary-
kův ústav vyšších studií se svými eko-
nomicky zaměřenými programy. Fakulta 
informačních technologií zaznamenává 
každoročně velký nárůst uchazečů i bez 
změn akreditovaných programů a oborů.

V akademickém roce 2016/2017 se 
na ČVUT vyučovalo 214 studijních oborů 
v anglickém či jiném cizím jazyce. Počítá-
te s jejich dalším rozšiřováním?
V dalších akademických letech se počítá 
s rozšiřováním výuky v cizích jazycích, 

předpokladem je dostatek nejen odbor-
ně, ale i jazykově způsobilých akade-
mických pracovníků. Fakulty podporují 
studium samoplátců v cizím jazyce. Tento 
trend má významnou podporu například 
na Fakultě elektrotechnické.

Velmi žádané jsou tzv. Joint/Double/
Multiple Degree programy, v nichž stu-
denti absolvují studium jak na pražské 
univerzitě, tak současně i na některé 
z evropských či amerických univerzit... 
Vedení ČVUT podporuje získávání zahra-
ničních zkušeností studentů ve všech 
možných formách. Organizace Joint/Dou-
ble/Multiple Degree studijních programů 
je plně v kompetenci jednotlivých fakult, 
které uzavírají smlouvy se zahraničními 
partnery. Tato spolupráce se neomezuje 
pouze na studenty, ale také na výměnu 
zkušeností a odborné praxe akademic-
kých pracovníků. 

Využívá univerzita svůj odborný potenciál 
i k dalším vzdělávacím aktivitám mimo 
bakalářské, magisterské a doktorské stu-
dium? Které jsou nejnavštěvovanější?
Fakulty poskytují další vzdělávání nejen 
svým studentům a zaměstnancům, své 
kapacity poskytují v rámci celoživotního 
vzdělávání všem skupinám obyvatel. 
Jedná se jak o kurzy profesně zaměřené, 
zvyšující kvalifikaci absolventů, tak vzdě-
lávání seniorů nebo přípravu středoškol-
ských absolventů k přijímacímu řízení pro 
studium na vysoké škole. Z dalších vzdě-
lávacích aktivit lze jmenovat odborné 
exkurze, letní školy, semináře, přednášky 
zahraničních odborníků.  



57

doc. Ing. Josef Jettmar, CSc.
prorektor pro studium a studentské záležitosti
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Ve výuce ČVUT uskutečňuje akreditované bakalářské, magisterské a doktorské  
studijní programy, které jsou zpravidla dostupné i pro osoby se zdravotním  
postižením. 

Bakalářský studijní program
	standardní doba studia 3 nebo 4 roky,
	studovat je možno prezenční nebo 
kombinovanou formou
	absolvent bakalářského studijní-
ho programu získává akademický titul 
bakalář (Bc.), na Fakultě architektury 
získává absolvent studijního programu 
Design titul bakalář umění (BcA.),
	absolvent má potřebné teoretické 
i praktické znalosti pro výkon tech-
nických funkcí v průmyslu, institucích, 
školách, obchodu, službách a dalších.

Magisterský studijní program
	standardní délka studia 1,5 nebo 2 či 
3 roky,
	studovat je možno prezenční nebo 
kombinovanou formou,
	v oborovém studiu významně roste 
počet povinně volitelných a volitelných 
předmětů,
	

	absolvent magisterského studijního pro-
gramu získává titul inženýr (Ing.), na Fakultě 
architektury získává absolvent studijního 
programu Design titul magistr umění (MgA.), 
studijního programu Architektura a urba-
nismus titul inženýr architekt (Ing. arch.) 
a na Fakultě stavební získává absolvent stu-
dijního programu Architektura a stavitelství 
titul inženýr architekt (Ing. arch.).

Doktorský studijní program
	standardní délka studia 3 nebo 4 roky,
	studovat je možno prezenční nebo 
kombinovanou formou,
	studenti jsou připravováni pro řešení nej-
náročnějších úkolů aplikované vědy a praxe,
	studium je zakončeno státní doktor-
skou zkouškou a obhajobou disertační 
práce, kterou doktorand prokazuje způso-
bilost k samostatné tvůrčí vědecké práci,
	absolvent doktorského studijního 
programu získává titul doktor (Ph.D.).  
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poČTy STUdenTů  
V akrediToVaných STUdijních programech (2016)

Bakalářské 
studium

Navazující 
magisterské 
studium

Doktorské 
studium

Celkem

Fakulta stavební

technické vědy a nauky 2 576 1 264 426 4 266

Fakulta strojní

technické vědy a nauky 1 776 676 264 2 716

Fakulta elektrotechnická

přírodní vědy a nauky 366 267 0 633

technické vědy a nauky 1 275 604 374 2 253

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

technické vědy a nauky 744 250 280 1 274

Fakulta architektury

technické vědy a nauky 748 576 145 1 469

vědy a nauky o kultuře  
a umění

120 38 7 165

Fakulta dopravní

technické vědy a nauky 706 376 131 1 213

Fakulta biomedicínského inženýrství

technické vědy a nauky 525 424 102 1 051

zdravot., lékař. a farm. 
vědy a nauky

610 0 0 610

Fakulta informačních technologií

přírodní vědy a nauky 1 596 501 70 2 167

Kloknerův ústav,  Masarykův ústav vyšších studií

technické vědy a nauky 0 307 27 334

společenské vědy,  
nauky a služby

0 0 14 14

ekonomie 751 0 3 754

pedagogika, učitelství  
a sociál. péče

183 0 0 183

11 976 5 283 1 843 19 102
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charakTeriSTika krediTního SySTémU STUdia na ČVUT

Pro kvantifikaci studijní zátěže se pro jednotlivé předměty užívá jednotný kreditní 
systém. Kreditní systém ČVUT je kompatibilní s ECTS (European Credit Transfer System), 
což usnadňuje mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. Na ČVUT 
plní ECTS především funkci akumulační, funkce transferová je využívána převážně 
zahraničními studenty. Kreditní systém je využíván při výjezdech studentů ČVUT na vý-
měnné pobyty v rámci programů Erasmus+.
Všichni naši absolventi automaticky a bezplatně získají dodatek k diplomu v česko-an-
glické jazykové mutaci. 
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přehled akrediToVaných programů po fakUlTách

fakUlTa STaVební
Bakalářské studium
	Architektura a stavitelství
	Geodézie a kartografie
	Metrologie
	Stavební inženýrství
	Stavitelství
Magisterské studium
	Architektura a stavitelství
	Budovy a prostředí
	Geodézie a kartografie
	Inteligentní budovy
	Jaderná energetická zařízení
	Stavební inženýrství
Doktorské studium
	Architektura a stavitelství
	Geodézie a kartografie
	Stavební inženýrství

fakUlTa STrojní
Bakalářské studium
	Mechatronika
	Strojírenství
	Teoretický základ strojního inženýrství
	Výroba a ekonomika ve strojírenství
Magisterské studium
	Inteligentní budovy 
	Jaderná energetická zařízení
	Letectví a kosmonautika 
	Průmysl 4.0 
	Strojní inženýrství 
Doktorské studium
	Strojní inženýrství 

fakUlTa elekTroTechnická
Bakalářské studium
	Elektronika a komunikace
	Elektrotechnika, elektronika  
 a komunikační technika 
	Elektrotechnika, energetika  
 a management
	Kybernetika a robotika
	Otevřená informatika
	Otevřené elektronické systémy
	Softwarové inženýrství a technologie
Magisterské studium
	Biomedicínské inženýrství  
 a informatika
	Elektronika a komunikace
	Elektrotechnika, energetika  
 a management
	Inteligentní budovy
	Kybernetika a robotika
	Letectví a kosmonautika
	Otevřená informatika
	Otevřené elektronické systémy
Doktorské studium
	Elektrotechnika a informatika
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fakUlTa jaderná  
a fyzikálně inženýrSká
Bakalářské studium
	Aplikace přírodních věd
Magisterské studium
	Aplikace přírodních věd
Doktorské studium
	Aplikace přírodních věd

fakUlTa archiTekTUry
Bakalářské studium
	Architektura a urbanismus
	Krajinářská architektura
	Design
Magisterské studium
	Architektura a urbanismus
	Krajinářská architektura
	Design
Doktorské studium
	Architektura a urbanismus
	Design

fakUlTa dopraVní
Bakalářské studium
	Technika a technologie v dopravě  
 a spojích
Magisterské studium
	Technika a technologie v dopravě  
 a spojích
Doktorské studium
	Inženýrská informatika
	Logistika
	Technika a technologie v dopravě  
 a spojích

fakUlTa biomedicínSkého  
inženýrSTVí
Bakalářské studium
	Biomedicínská a klinická technika
	Ochrana obyvatelstva
	Specializace ve zdravotnictví
Magisterské studium
	Biomedicínská a klinická technika
	Ochrana obyvatelstva
Doktorské studium
	Biomedicínská a klinická technika
	Ochrana obyvatelstva

fakUlTa  
informaČních Technologií
Bakalářské studium
	Informatika
Magisterské studium
	Informatika
Doktorské studium
	Informatika

maSarykůV úSTaV  
vyšších StUdií
Bakalářské studium
	Ekonomika a management
	Specializace v pedagogice
Magisterské studium
	Podnikání a komerční inženýrství  
 v průmyslu
	Řízení rozvojových projektů
Doktorské studium
	Historie techniky
	Kvantitativní metody v ekonomii
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  Speciální STUdijní programy 

fakUlTa STaVební
Civil Engineering, obor: Advanced Master's in Structural Analysis of Monuments and 
Historical Constructions  (Erasmus Mundus Programme) 
Multiple Degree
Partnerské organizace: University of Minho, Portugalsko; Technical University of Cata-
lonia, Španělsko; University of Padova, Itálie
Přidružené organizace: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

Stavební inženýrství, Double Degree Master Program in Civil Engineering
Double Degree
Partnerské organizace: École Nationale Des Ponts et Chaussées (ENPC), Francie

Stavební inženýrství, Double Degree Master Program in Civil Engineering
Double Degree
Partnerské organizace: Technische Univerzität München, Německo; Fakultät für 
Bauingenieur- und Vermessungswesen, Německo

Stavební inženýrství, Double degree Master Program in Civil Engineering
Double Degree
Partnerské organizace: École Centrale de Nantes, Francie
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strophic Events (Erasmus Mundus Programme)
Multiple Degree
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

Stavební inženýrství, Double Degree Master Program in Civil Engineering
Double Degree
Partnerské organizace: KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Švédsko

fakUlTa STrojnÍ
Master of Automotive Engineering
Double Degree
Partnerské organizace: Ensta Gretagne, Francie; TU Chemnitz, Německo; IT Bandung, 
Indonésie; HAN, Nizozemské království
Přidružené organizace: IFP, Francie

Mechanical Engineering, obor Material and Production Engineering
Double Degree
Partnerské organizace: IT Bandung, Indonésie

fakUlTa elekTroTechnická
Erasmus Mundus Master Course – Joint European Master in Space Science and Tech-
nology (SpaceMaster)
Double Degree
Partnerské organizace: Luleå University of Technology (LTU), Švédsko; Julius-Maximi-
lian'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 Associati-
on(EISCAT), Norsko; Honeywell s.r.o. (Honeywell), Česká republika; European Aeronau-
tics Defence and Space Company, Innovation Works Division (EADS), Francie
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Power Generation and Transportation
Double Degree
Partnerské organizace: Tomsk Polytechnic University (TPU), Ruská federace

Double degree program s National Tchaj-wan University of Science and Technology
Partnerské organizace: National Tchaj-wan University of Science and Technology, 
DECE (Department of Electronic and Computer Engineering)

Double degree s RWTH Aachen
Partnerské organizace: RWTH Aachen, Německo

fakUlTa dopraVní
Technika a technologie v dopravě a spojích
Joint Degree
Partnerské organizace: Linköpings univerzitet, Švédsko; UAS Fachhochschule  
Technikum Wien, Rakousko

Technika a technologie v dopravě a spojích
Joint Degree
Partnerské organizace: The University of Texas at El Paso, USA; Univerzita Žilina,  
Slovensko

fakUlTa biomedicínSkého inženýrSTVí
CEMACUBE – Common European MAster’s CoUrse in Biomedical Engineering  
(Erasmus Mundus)
Double Debree
Partnerské organizace: RWTH Aachen, Německo; Ghent University, Belgie;  
Free University of Brussels (VUB), Belgie; Trinity College Dublin, Irsko; University  
Groningen, Nizozemské království (koordinátor)
Přidružené organizace: ETH Zürich, Švýcarsko; Univerzity 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  
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noVé, moderní a UnikáTní STUdijní programy a obory

Inteligentní budovy
Magisterský studijní program je společně 
vyučován stavební, strojní a elektrotech-
nickou fakultou ČVUT. Studijní program 
je vhodný nejen pro absolventy baka-
lářských programů, ale i jako rozšíření 
kvalifikace pro absolventy jiných magi-
sterských programů. Ze strany ČVUT se 
jedná o snahu rozšířit nabídku studijních 
možností o nový perspektivní studijní 
obor, který byl připraven na základě poža-
davků zaměstnavatelů (studijní program 
je připravován ve spolupráci s firmami). 
Varianty zaměření studia jsou na stavební 
inženýrství, elektrotechniku/informatiku 
nebo na strojní inženýrství.

Fakulta elektrotechnická
Fakulta v roce 2016 otevřela reakredito-
vané a inovované bakalářské a navazující 
magisterské programy Elektrotechnika, 
energetika a management, Kyberne-
tika a robotika, Otevřená informatika 
a nově akreditovaný program Elektronika 
a komunikace, který je inovací stávající-
ho programu Komunikace, multimédia 
a elektronika. V roce 2016 jsme akredito-
vali další programy: magisterský Letectví 
a kosmonautika a otevřeli bakalářský 
Elektrotechnika, elektronika a komuni-
kační technika (specializovaný na kombi-
novanou formu).  

Fakulta strojní
Novinkou je obor Letadlová a kosmická 
technika (součást celouniverzitního na-
vazujícího magisterského studijního pro-
gramu Letectví a kosmonautika). Studenti 
získávají hlubší znalosti v disciplínách: 

aerodynamika, mechanika letu, základy 
kosmonautiky, teorie motorů, pevnost 
a životnost leteckých konstrukcí, letecká 
elektrotechnika a elektronika, letecké 
materiály, technologie výroby letadel 
a dalších, seznámí se též s principy a zá-
klady kosmických technologií. Součástí 
studijního oboru je výuka společných 
předmětů celoškolského studijního pro-
gramu, jako jsou např. provoz letadlové 
techniky, navigace a systémy řízení letu, 
přístrojové systémy letadel, údržba leta-
dlové techniky apod.

Fakulta biomedicínského inženýrství
Interdisciplinárně zaměřená fakulta má 
akreditováno několik bakalářských a ma-
gisterských studijních programů z tech-
nické, zdravotnické a bezpečnostních 
oblasti. Nově akreditovaný bakalářský 
obor Informační a komunikační techno-
logie v lékařství reaguje na současnou 
potřebu firem po odbornících schopných 
navrhovat i prakticky aplikovat medicín-
ské asistenční a biotelemetrické systémy 
na úrovni produktu. Magisterské studijní 
programy, které navazují na výše uvede-
né oblasti vzdělání, jsou Biomedicínský 
inženýr, Systémová integrace procesů 
ve zdravotnictví, Přístroje a metody pro 
biomedicínu a Civilní nouzové plánová-
ní. Vybrané programy je možné rovněž 
studovat v anglickém, případně i ruském 
jazyce.

Fakulta architektury
V akademickém roce 2016/2017 otevřela 
fakulta nový tříletý bakalářský studij-
ní program Krajinářská architektura, 
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od roku 2018 bude akreditovaný také 
v magisterském stupni. Tento na světo-
vých školách architektury již zavedený 
obor připravuje studenty pro oblast 
komplexní péče o krajinu, s důrazem 
na propojení s architekturou, urbanis-
mem a výtvarným uměním. Skladba stu-
dijních předmětů umožní absolventům 
oboru Krajinářská architektura oriento-
vat se v aktivitách spojených s širokou 
škálou stavebních činností. Předností je 
důraz na praktické znalosti, technickou 
vybavenost a zaměstnatelnost.  Absol-
vent tohoto oboru bude široce vzdě-

laným profesionálem, který se uplatní 
jako krajinářský architekt ve svobodném 
povolání, v projektových týmech, státní 
správě nebo na manažerských pozicích. 
Díky základním znalostem architektury 
a urbanismu bude hrát důležitou roli 
v plánovacích procesech v oblasti ochra-
ny a tvorby prostředí.

Fakulta dopravní
Fakulta nabízí unikátní projektově ori-
entovanou výuku úzce spjatou s praxí. 
Mezi vlajkové studijní programy patří 
ucelený program v oblasti Inteligentních 
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opaTření VedoUcí ke SnižoVání STUdijní neúSpěšnoSTi

Na ČVUT se v rámci jednotlivých fakult provádí průběžně aktivity, které mohou vést 
ke snížení studijní neúspěšnosti (hlavně v bakalářském studiu). Jde především 
o přípravu na přijímací zkoušky (přípravné kurzy z matematiky, fyziky apod.), dále 
zvyšování požadavků na vstupní znalosti a schopnosti uchazečů (talentové zkouš-
ky, přijímací písemné testy, uplatnění výsledků státních maturit pouze ve vyšší 
verzi a s kvalitními výsledky, výběr s přihlédnutím na úspěšné účasti v matema-
tických, fyzikálních a dalších olympiádách, testy studijních předpokladů apod.). 
Vyhodnocují se příčiny neúspěšného studia především po prvním semestru, resp. 
prvním ročníku bakalářského studia. Na základě analýzy může být upravena sklad-
ba ve studijním plánu zejména v návaznosti na průpravné a odborné předměty, 
doporučené volitelné předměty apod.
ČVUT poskytuje komplexní poradenství – zkušenosti ukazují, že těchto služeb 
studenti využívají zejména ve zkouškovém období.   

dopravních systémů ITS, jenž je vyučo-
ván pouze v anglickém jazyce. Počítá se 
s tím, že bude zařazen do tzv. dual-de-
gree programů, kdy student část svého 
studia absolvuje na partnerské zahraniční 
univerzitě (UTEP ve státě Texas) a získá tak 
dva vysokoškolské diplomy. Studium je 
vedeno v několika rovinách, je zaměřeno 
například bezpečnost dopravních pro-
středků a cest, na bezpečnost informač-
ních a telekomunikačních systémů, udr-
žitelný rozvoj dopravy a mnoho dalších. 
Projektově orientovaná výuka prostřed-
nictvím moderních metod a trendů nabízí 
absolventům Fakulty dopravní široké pole 
uplatnění a nemají tak problém nalézt 
trvalé zaměstnání..

Fakulta informačních technologií
V roce 2010 byla mezi prvními fakul-
tami na světě, které získaly akreditaci 
na magisterský studijní obor Znalostní 
inženýrství. Jak se v průběhu dalších let 

ukázalo, bylo to prozíravé rozhodnutí. 
Obory jako znalostní či datové inženýr-
ství patří v informatice k těm nejdyna-
mičtějším a zájem firem o absolventy 
je obrovský. Sociální sítě se stovkami 
miliónů uživatelů, internet věcí, vědecká 
data generovaná robotizovanými mě-
řícími systémy, globalizace digitálních 
služeb, elektronické obchodování – to 
jsou všechno zdroje obrovského objemu 
dat, z kterých se dají těžit cenné infor-
mace. Jako reakci na tyto trendy fakul-
ta v roce 2015 akreditovala a zahájila 
výuku znalostního inženýrství i na úrovni 
bakalářského programu. Současně však 
zmíněné trendy informačních technolo-
gií a digitalizace ekonomiky kladou stále 
náročnější úkoly z hlediska informační 
bezpečnosti na všech úrovních ICT systé-
mů. Fakulta na to reagovala akreditací 
a zahájením výuky nového bakalářského 
oboru Bezpečnost a informační techno-
logie.  
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podzemní laboraToř joSef  – UnikáTní VýUka

Zejména k praktické výuce studentů a k realizaci výzkumných projektů slouží Podzem-
ní laboratoř Josef, pracoviště Fakulty stavební ČVUT. Svým zaměřením je toto pracoviště 
jedinečné nejen v rámci ČR, ale i Evropy. Laboratoř je situována v lokalitě Čelina – Mokrsko 
na Příbramsku a je umístěna v bývalé průzkumné štole Josef, jejíž ražba souvisela s geo-
logickým průzkumem zlatonosných ložisek. Provozovatelem je Centrum experimentální 
geotechniky Fakulty stavební. Probíhá zde výuka předmětů bakalářských a magisterských 
oborů zaměřených na podzemní stavitelství a jsou zde realizovány výzkumné projekty 
související zejména s výzkumem materiálů určených pro ukládání radioaktivních odpadů 
do hlubinného úložiště. 



72

Flexibilní výzkumná univerzita v Evropě

oStatNí aktivity

	Fakulta informačních technologií je 
místem, kde se informatici scházejí, disku-
tují a řeší problémy i mimo studijní plány 
akreditovaných programů. Informatické 
večery, kam přicházejí přednášet zkušení 
odborníci z průmyslu i ze zahraničí, se staly 
již tradicí, která se těší zájmu studentů. 
Stejně tak se daří organizovat přednášky 
předních informatických vědců v rámci 
Přednáškového cyklu Antonína Svobody. 
Dlouholetou tradici má i měsíční cyklus 
přednášek z historie matematiky, informati-
ky a astronomie SEDMA. Fakulta dále pořá-
dá ročně několik konferencí, z nichž některé 
jsou zacíleny především na studenty. Pro 
příznivce otevřeného software a systémů 
organizuje každoročně vývojářskou kon-
ferenci LinuxDays, které se účastní kolem 
500 zájemců, převážně z řad studentů. 
Tradici již má i konference LAW FIT, na které 
jsou diskutovány aktuální právní otázky 
dané pronikáním informačních technologií 
do všech oblastí lidské činnosti. Fakulta 
také každoročně organizuje studentské vě-
decké konference, např. Prague Embedded 
system Workshop (PESW) nebo Seminář 
teoretické informatiky, grafů a matema-
tiky (STIGMA). Vedle toho pořádá fakulta 
každoročně několik vědeckých konferencí, 
kterých se účastní především doktorandi. 
Letos to byl např. FedCSIS či QRS, o rok dříve 
např. LATA. Fakulta je též domovem každo-
roční vědecké konference Prague Stringo-
logy Conference (PSC). 

	Fakultě elektrotechnické se dlouho-
době daří integrovat do výuky moderní 
pedagogické postupy. Vedle toho, že se 
na výuce podílí řada špičkových pedago-

gů i odborníků z průmyslu, mají studenti 
v některých předmětech možnost sledo-
vat přednášky na videozáznamech (a to 
v mnoha případech již před samotnou 
přednáškou, tedy systémem převrácené 
výuky – tzv. flipped clasroom). Samotnou 
výuku pak doprovází práce v laboratořích, 
vybavených moderní technikou a profesi-
onálním softwarem. Fakulta také pořádá 
řadu exkurzí, například týdenní „putování“ 
po českých energetických dílech, a ná-
vštěvy unikátních pracovišť – Protono-
vého centra v Praze a IKEMu, testovacího 
polygonu autonomních vozidel v Milovi-
cích, letiště Ruzyně a řady dalších.

	Fakulta dopravní pořádá významnou 
mezinárodní akci Smart Cities Symposi-
um Prague (SCSP), které se stalo uni-
kátním místem setkávání akademické 
a komerční sféry v otázkách tzv. Chytrých 
měst. Tuto problematiku považujeme 
za jednu z klíčových aktivit pro další 
rozvoj fakulty. V rámci sympozia pro-
bíhá společný čtrnáctidenní workshop 
IPWSC našich a zahraničních studentů 
z americké University of Maryland, kde 
společně pracují na řešení aktuálních 
témat z dopravy, telekomunikací a jiných 
oblastí řešících problematiku Chytrých 
měst. Další fakultou pořádaný meziná-
rodní seminář je MEPS – Middle European 
Planning Seminar, jenž je organizován 
společně s University of Technology and 
Economics v Budapešti a Technical Uni-
versity ve Vídni. Atraktivním projektem je 
MOTOSTUDENT – mezinárodní klání, kde 
studenti soutěží s motocyklem vlast-
ní konstrukce i výroby. Studenti obdrží 
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základní sadu součástek a komponentů 
a dále již týmy pracují zcela samostatně 
na návrhu, konstrukci, výrobě a nakonec 
i samotné funkčnosti motocyklu. Součástí 
celkového hodnocení není jen samotný 
výsledek na závodním okruhu, ale jednot-
livé kategorie od návrhu, funkčnosti, de-
signu a další. Fakulta se se svým student-
ským týmem „CTU Lions“ zúčastňuje jak 
projektu v kategorii spalovacích motorů, 
tak i elektromotorů. Mezi další aktivity 
patří odborné semináře k aktuálním otáz-
kám letectví pro studenty a odbornou 
veřejnost, které jednou měsíčně pořádá 
fakultní Ústav letectví, jenž zajišťuje cer-
tifikaci techniků v oblasti letecké dopravy 
a mnoho dalšího.

 Fakulta architektury funguje v oboru 
jako přirozená platforma pro aktuální 
společenská témata. Přednáškové cykly 
(Design versus Architektura 2012, Dutch 
Footprint 2013, Best of British 2014, 
French Future 2014, November Talks 
Danish Stars 2016) pravidelně na fakultu 
přivádí významné osobnosti v oblasti 
architektury, urbanismu a designu. Konfe-
rence (Sídliště, jak dál? 2014, Velkoměst-
ské paláce 2014 nebo od roku 2010 pořá-
daná pracovní a programová konference 
v oblasti urbanismu, plánování, projekto-
vání a stavění sídel Inventura urbanismu) 
propojují akademickou půdu s odbornou 
veřejností. Praktické zkušenosti a zpět-
nou vazbu od specialistů v oboru přináší 
studentům workshopy (Architektura: 
produkce a recepce 2013, Bezpečnost 
veřejného prostoru, Workshop City Deve-
lopment, Překonejme bariéry). Úspěšná 
je spolupráce s městy a obcemi, např. 
mezioborový workshop Zbůch 2015, který 

hledal cestu rozvoje pro mikroregion zá-
padočeské uhelné pánve a jejího centra 
– obce Zbůch.

	Fakulta biomedicínského inženýr-
ství pořádá každoročně celou řadu 
zajímavých seminářů (např. z oblasti 
z oblasti Health Technology Assess-
ment), workshopů, konferencí či dalších 
akcí určených především pro studenty. 
Pravidelně je na fakultě organizován Den 
zraku, který podporuje prevenci a včasný 
záchyt zrakových vad mezi studenty a za-
městnanci. Každoročně fakulta pořádá 
studentské vědecké konference, v rámci 
kterých studenti prezentují výsledky své 
vědecké práce z oblasti biomedicíny. 
Od roku 2011 pořád fakulta každý rok me-
zinárodní konferenci s názvem Aspekty 
práce pomáhajících profesí, která je vždy 
zaměřena na aktuální otázky z oblasti 
bezpečnosti. V roce 2015 byla věnována 
vysoce aktuální problematice imigrač-
ní krize a potencionálním rizikům z ní 
plynoucích. Fakulta pravidelně pořádá též 
odbornou konferenci s názvem Respi-
rační dny, která je zaměřena na novinky 
a prezentaci výsledků výzkumných pro-
jektů v oblasti konvenční i nekonvenční 
umělé plicní ventilace

	Fakulta stavební v roce 2016 zorga-
nizovala 43 odborných exkurzí včetně 
zahraničních. Uskutečnily se například 
tyto aktivity: Letní škola architektury v Tel-
či, týdenní kurz kresby – plenéry v Telči, 
několik přednášek v rámci cyklu „Co je 
architektura?“ (např. přednáška Josefa 
Pleskota, Lenky Křemenové), workshopy 
pro studenty (např. „Vytvoř obec“), semi-
náře, či studentské soutěže. 
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ptejme se vědců...

Jak je na tom nyní ČVUT v oblasti vědy 
a výzkumu?
Výzkum a vývoj je pro naše pracovníky 
nejen zdrojem potěšení z tvůrčí práce, ale 
i významným zdrojem příjmů. ČVUT vý-
razně uspělo v nejčerstvějším hodnocení 
prestižních výsledků v oboru technických 
věd. Naši vědci získali řadu prestižních 
i velké množství ostatních grantů a cen. 
Naši studenti a doktorandi jsou oceňo-
váni cenami v národních soutěžích. Jsme 
vyhledávaným partnerem průmyslových 
podniků tuzemských i nadnárodních. 
Neztrácíme kontakt se světovou špičkou, 
k níž v několika oborech patříme.
Přesto, že mezi světovými univerzitami 
patříme do horních pěti procent – nebo 
snad právě proto – zároveň pociťujeme 
i skutečnost, že opravdu špičkové zahra-
niční univerzity před námi mají stále velký 
náskok, který se zřejmě bez získání znač-
ných prostředků nedá v dohledné době 
výrazně snížit. Snažíme se spolupracovat 
s těmi nejlepšími a učit se od nich. Urazili 
jsme kus cesty a víme, že ani zdaleka ne-
jsme na jejím konci. A to je dobře.

Daří se na naší univerzitě propojovat 
vědu a studium? 
ČVUT v Praze je bezesporu školou, kde 
k propojování vědy a výuky dochází. Jsem 
potěšen tím, že na většině pracovišť není 
nouze o talentované a nadšené mladé 
vědce. 

Pokračují nejlepší studenti ve studiu 
doktorských programů, zůstávají poté 
na univerzitě jako akademičtí pracov-
níci?

Naším cílem nemůže být jen to, aby se 
naši absolventi stávali našimi mladými 
pracovníky. My se musíme snažit, aby vět-
šina našich pracovníků – a zejména našich 
mladých pracovníků – měla zkušenosti 
odněkud ze světa. 
Nemůžeme si žít uzavřeni za zdí, sami 
sebe chválit jako nejlepší a přitom pomalu 
zaostávat. ČVUT musí být dříve či později 
školou, na kterou přicházejí na zkušenou 
mladí vědci, takzvaní „Post-doci“ z celého 
světa, školou, jejíž doktorandi odcházejí 
na postdoktorské pozice na nejlepší světo-
vá pracoviště. Školou, která si z nejlepších 
postdoktorandů vybírá své budoucí vědec-
ky zaměřené akademické pracovníky. 

Jakou mají mladí vědci na fakultách 
podporu?  
Určitě viditelnou. Je to potvrzeno i měnící 
se situací, kdy se u nás habilitují mladí do-
centi. Mladí vědci nejsou žádné nuly, které 
by pro sebe potřebovaly fakulty jako zao-
patřovací ústavy. Potřebují dobré podmínky 
pro práci. Potřebují mít možnost provádět 
vlastní výzkum a získávat na něj grantové 
prostředky, a nebo finance od průmyslo-
vých podniků. Potřebují věřit, že jejich práce 
má smysl, že jsou pro své fakulty důležití 
a mohou se podílet na jejich rozhodování. 
A potřebují být za dobré výsledky i dobře 
finančně oceněni z prostředků, které sami 
na svůj výzkum získali. Tyto základní funkce 
naše fakulty plní. Právě pro mladé zaměst-
nance univerzita provozuje mateřskou škol-
ku nebo například „hlídárnu dětí“ na Fakultě 
elektrotechnické. Je ale určitě co zlepšovat. 
A na to, co mladým vědcům chybí, se musí-
me ptát právě jich. 
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vědecké a výzkumné aktivity

Čvut patří mezi největší výzkumné instituce nejen v České republice, ale i ve světě. 
má široký záběr výzkumných aktivit v inženýrských disciplínách. základní i apliko-
vaný výzkum hraje dlouhodobě na naší vysoké škole podstatnou roli. výzkumná, 
vývojová, umělecká a další tvůrčí činnosti jsou neoddělitelnou součástí našich 
aktivit jako vysoké školy univerzitního typu. 

Všech osm fakult, stejně jako vysokoškol-
ské ústavy – Český institut informatiky, 
robotiky a kybernetiky, Kloknerův ústav 
a Masarykův ústav vyšších studií, stejně 
jako Ústav technické a experimentální 
fyziky – jsou zapojeny do výzkumu. I na-
dále se ČVUT chce profilovat jako prestižní 
vysoká škola s důrazem na kvalitní vědec-
kou a výzkumnou práci tak, abychom byli 
významnou součásti evropského výzkum-
ného a vzdělávacího prostoru.
ČVUT rozvíjí vědeckou a výzkumnou čin-
nost ve strategických směrech. V oblasti 
základního výzkumu mezi ně patří teore-
tická a aplikovaná matematika, teoretická, 
experimentální a aplikovaná fyzika v ši-
rokém spektru fyzikálních oborů (jaderná 
fyzika, fyzika plazmatu, laserová fyzika, 
fyzika materiálů a pevných látek, fyzikální 
elektronika, fyzika záření, radiologická 
fyzika). Vyjmenované spektrum aktivit 
umožňuje i zaměření do řady oblastí 
interdisciplinárního výzkumu a projektů. 
Z významných projektů je možno jmeno-
vat spolupráci s CERN (pokračující projekty 
ATLAS, ALICE, CERES, DIRAC), SÚJV Dubna, 
Fermilab (projekty D0, Nova), projekty 
v oblasti laserového plazmatu (PALS), 
spolupráce na vývoji experimentu ITER, 
projekty v oblasti jaderných reaktorů a pa-
livových cyklů a další, vázané na spolupráci 
s řadou předních zahraničních univerzit 
a vědeckých pracovišť. Přínosem dlou-

hodobé spolupráce s CERN byly i zakázky 
pro české podniky. U řady výsledků vědy 
a základního výzkumu probíhá i úspěš-
ný transfer poznatků do aplikační sféry, 
jmenovat lze zejména aplikace laserů, 
speciální materiály pro elektroniku, opto-
elektroniku a optiku, aplikace holografie, 
nanomateriály, ale i vyvinutý SW a nepřímo 
i další výsledky vědy a výzkumu, které tvoří 
součásti větších vývojových celků (oblast 
jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, 
dílčí aplikace v oblasti medicíny, vývoj ma-
teriálů, laserová měření a aplikace laserů 
v kosmickém výzkumu a další).

V roce 2016 bylo ČVUT (spolu)pořadatelem 
38 vědeckých konferencí s počtem účast-
níků vyšším než 60 a 54 mezinárodních. 
Příklady významných konferencí:
Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské 
byla pořádána The XXIIIrd International 
Conference on Integrable Systems and 
Quantum Symmetries, 9th International 
Workshop on Top Quark Physics TOP 2016,  
top2016.particle.cz, Doppler Institute-
-CRM Workshop on the occasion of 80th 
birthdays of Jiri Patera and Pavel Winterni-
tz, Workshop of Quantum Simulation and 
Quantum Walks 2016. 
Český institut informatiky, robotiky 
a kybernetiky pořádal 1. česko-německý 
workshop Průmysl 4.0 .
Na Fakultě informačních technologií 
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pořádala Katedra softwarového inženýrství 
mezinárodní konferenci ESUG a spolu-
pořádala workshop EOMAS ve Slovinsku. 
Katedra číslicového návrhu pořádala 
konferenci The 4th Prague Embedded 
Sysems Workshop – PESW. Katedra teore-
tické informatiky pořádala dvě konference 
s mezinárodní účastí – Summer Stringma-
sters a Prague Stringology Conference.
Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov bylo v červnu 2016 pořadate-
lem významné mezinárodní konference 
Central Europe towards Sustainable 
Building 2016 – Innovations for Sustaina-
ble Future. Konference se zúčastnilo 270 
delegátů ze 47 zemí (včetně ČR). 

Vědecká rada ČVUT
Členy vědecké rady ČVUT, která mimo jiné 
projednává dlouhodobý záměr veřejné 
vysoké školy a schvaluje studijní programy, 
jsou významní představitelé oborů, v nichž 
vysoká škola uskutečňuje vzdělávací a vě-
deckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou 
nebo další tvůrčí činnost. Mezi těmito 
osobnostmi jsou vědecké kapacity nejen 
z ČVUT, ale i dalších univerzit z ČR i zahrani-
čí, vědecko-výzkumní pracovníci Akademie 
věd ČR či vedoucí manažeři velkých firem, 
bank a další zástupci oborů, v nichž ČVUT 

připravuje příští odborníky pro praxi či 
vychovává novou generaci vědců. 

Cena rektora ČVUT 
 v oblasti vědy a výzkumu
Jako jednu z mnoha motivačních složek 
používáme prostředky z Fondu na podpo-
ru vědecké a výzkumné činnosti.
Každoročně rektor ČVUT uděluje Cenu 
rektora v těchto oblastech:
• vynikající vědecké výsledky,
• aplikace výsledků výzkumné práce v praxi,
• prestižní vědecká publikace,
• vynikající doktorské práce.

Financování vědy a výzkumu
Celkové účelové finanční prostředky 
na výzkum, vývoj a inovace získané v roce 
2016 činily 1 176 575 287 Kč. Z toho ČVUT 
vynaložilo při řešení grantů a projektů 
950 456 291 Kč, spoluřešitelům a dodava-
telům vydalo 226 118 996 Kč.

Propojení tvůrčí činnosti  
s činností vzdělávací
Základní koncepcí vzdělávacího procesu 
na ČVUT je výchova studentů při výzkumné 
a odborné práci, jejich zapojování do těch-
to činností na katedrách a ve výzkumných 
týmech, individuální přístup ke studentům 
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a internacionalizace a mobilita ve vzdělá-
vacím a výzkumném procesu. Organizace 
výuky je již od bakalářského studia zamě-
řena na zapojování studentů do řešení 
konkrétní problematiky vědecko-výzkum-
ných projektů a v přímé návaznosti na tyto 
projekty jsou vypisována i témata rešer-
šních prací, výzkumných úkolů a bakalář-
ských a diplomových prací. Aktivní účast 
na výzkumu a vývoji v rámci vědeckých 
a aplikačních projektů je samozřejmým 
předpokladem a základní podmínkou 
studia v doktorském studijním programu. 
Tato koncepce je v magisterském a doktor-
ském studiu aktivně rozvíjena také formou 
úspěšně zavedené Studentské grantové 
soutěže (SGS) využívající účelové podpory 
na specifický vysokoškolský výzkum. Z této 
účelové podpory jsou hrazeny náklady 
projektů v rámci výzkumné a vývojové 
činnosti studentů v doktorských a magis-
terských studijních programech. Podpora 
výzkumu doktorandy a dalšími studen-
ty prostřednictvím SGS je významnou 
formou účelové podpory a vytváří tvůrčí 
podmínky pro realizaci teoretického i ex-
perimentálního výzkumu. Snaha o hledání 

forem pro zapojení studentů do výzkum-
né činnosti je typická a charakteristická 
pro všechny fakulty a institucionální části 
ČVUT, ale i pro jednotlivé katedry a vý-
zkumné týmy (např. eClub resp. Nadace 
MediaLab a další). V rámci celého ČVUT 
se podporuje a propojuje tvůrčí činnost 
s činností vzdělávací především zapraco-
váváním nových poznatků do přednášek 
a cvičení.

Podpora studentů doktorských 
studijních programů a pracovníků 
na post–doktorandských pozicích
Úsilí ČVUT směřuje k vytváření podmínek 
pro perspektivní mladé pedagogické 
a vědecké pracovníky k průběžnému 
zvyšování jejich kvalifikace a získávání 
vědeckých a pedagogických hodnos-
tí a zapojení nejúspěšnějších z nich 
do doktorského studijního programu v roli 
školitelů a v některých případech i jako 
vyučujících. Významným nástrojem je 
i vytváření podmínek a kontaktů pro jejich 
práci na výzkumných projektech v rámci 
špičkových mezinárodních týmů a zvyšo-
vání jejich mobility. ČVUT se snaží zajistit 
mzdové prostředky a nastavit systém 
odměňování této kategorie pracovníků tak, 
aby se mohli plně věnovat vědecké, resp. 
pedagogické práci, a současně aby jejich 
profesní zaměření na akademickou kariéru 
bylo odpovídající kariérním perspektivám 
v soukromém sektoru. Studenti doktor-
ského studia jsou podporováni rovněž 
granty v rámci Studentské grantové sou-
těže financované z prostředků určených 
na specifický výzkum a rovněž formou 
stipendií. Ve většinové míře se účastní 
práce na vědeckých projektech daného 
pracoviště. 
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Přenos inovací a jejich komercializace
Z rozhodnutí rektora ČVUT došlo na konci 
roku 2015 ke splynutí rektorátní agendy 
týkající se grantových projektů zaměře-
ných na podporu výzkumných projektů 
typu proof-of-concept a agendy techno-
logického transferu řešené celouniverzit-
ně na Inovacentru ČVUT. Tímto vznikl je-
den rektorátní odbor, a to Odbor pro řízení 
projektů a transfer technologií. Na odboru 
pracují odborníci z oblasti mezinárodního 
obchodu, specialisté na problematiku 
duševního vlastnictví, právník a projek-
toví manažeři se znalostmi psaní a řízení 
vědeckých grantových projektů. Oddělení 
řídí projekty GAMA, OP Praha Pól růstu 
a další, s jeho pomocí se podařilo získat 
pro ČVUT projekty za několik set miliónů 
Kč. Jedna z hlavních kompetencí odboru 
je správa duševního vlastnictví na ČVUT 
(příjem a evidence výsledků VaV, jejich 
evaluace, ochrana, komercializace, atd.).
Příkladem úspěšného transferu technolo-
gií a znalostí do praxe je uzavřený případ 
licenční smlouvy na hybridní nosník ze 
skla a oceli vyvinutý v rámci výzkumné-

ho projektu na Fakultě stavební. Dalším 
úspěšným transferem je uzavření licenční 
smlouvy na software vyvinutý na Fakultě 
informačních technologií umožňující jed-
noduchý a efektivní systém automatizace 
zpracování smluv a formulářů.

Databáze nabídek,  
expertů a přístrojů ČVUT (DnEP)
Databázový program DNEP obsahuje na-
bídky výsledků vědeckovýzkumné činnosti 
pro průmysl v rámci přenosu technologií 
a pro spolupráci s ostatními univerzitami 
a vědeckovýzkumnými institucemi v ČR 
i v zahraničí. Poskytuje přehled expertů 
z nejrůznějších oborů a unikátních přístro-
jů a přístroje na ČVUT. Je určen učitelům, 
vědeckým pracovníkům a studentům 
ČVUT a samozřejmě i nejširší odborné 
veřejnosti a dalším zájemcům mimo 
ČVUT, kupř. novinářům. Je tak využíván jak 
uvnitř, tak i vně ČVUT. Databázový program 
DNEP obsahuje 2 nezávislé jazykové verze 
záznamů. 
Databáze průběžně nabízí cca 400 nabídek 
spolupráce (https://dnep.cvut.cz/).  
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aiR HOuse 

AIR House je energeticky soběstačný dům, který tým studentů ČVUT navrhl a postavil 
do soutěže Solar Decathlon 2013, ve které získal celkové 3. místo a další významná oce-
nění. U. S. Department of Energy Solar Decathlon je prestižní studentská soutěž v oblasti 
udržitelné architektury, ve které má 20 vybraných univerzitních týmů z celého světa 
za úkol navrhnout, postavit a provozovat dům, jehož jediným zdrojem energie je Slunce. 
Stavby vznikají na půdě univerzit, hotové domy se transportují na místo konání soutěže, 
kde je studenti představí veřejnosti a porotě během dvoutýdenní přehlídky. 
Práce třicetičlenné skupiny studentů a mladých akademiků ČVUT odstartovala na jaře 
2012. Během bezmála dvou let dům vymýšleli, zajišťovali financování, propagovali 
projekt v médiích a nakonec AIR House sami stavěli – nejprve v České republice a poté 
během vlastní soutěže v USA. Projekt byl jedinečný mírou integrace jednotlivých fakult 
ČVUT do celého projektu.  Multidisciplinární tým byl vedený Fakultou architektury v úzké 
spolupráci s Fakultou stavební. Na projektu se dále podíleli studenti Fakulty dopravní, 
Fakulty elektrotechnické, Fakulty strojní a Univerzitního centra energeticky efektivních 
budov ČVUT. 
AIR House je navržen jako chata pro ekologicky smýšlející lidi na vrcholu produktivního 
věku, která může v důchodu sloužit pro plnohodnotné bydlení. Jeho energetický koncept 
vychází z filozofie „domu v domě“ a při výběru technologií bylo hlavním hlediskem jeho 
jednoduché a přirozené fungování.
Na podzim 2014 byl AIR House oceněn ekologickým „Oskarem“, cenou E.ON Energy Globe 
Award ČR 2014 v kategorii Mládež. Od prosince 2014 je v AIR House umístěno Informační 
centrum ČVUT. Přímo uprostřed univerzitního kampusu v Praze-Dejvicích je inspirací pro 
další studenty a veřejnost motivuje k zájmu o solární energii a k přírodě šetrnou architek-
turu. AIR House je tak i nadále k dispozici studentům a výzkumu.  
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Český institut infORmatiky, RObOtiky a kybeRnetiky 

nejmladší vysokoškolský ústav Čvut – Český institut informatiky, robotiky a kyber-
netiky (ciiRc) – byl založen 1. 7. 2013. jeho posláním je být mezinárodně uznáva-
ným výzkumným pracovištěm přispívajícím k výuce studentů a místem přenosu 
technologií do průmyslu. 

Dvě budovy ČVUT – CIIRC byly slavnostně otevřeny 2. 5. 2017 v dejvickém univerzitním 
areálu. Institut spolupracuje s fakultami, součástmi ČVUT a dalšími institucemi. CIIRC 
získal a postupně získává výzkumné projekty, zvyšuje počet vědeckých pracovníků 
a svůj výzkumný výkon. Hraje významnou roli v iniciativě Průmysl 4.0 spuštěné vládou 
České republiky. V CIIRC vzniká první testbed v ČR pro Průmysl 4.0.
Cílem CIIRC je zkoumat, příspívat výuce, přivádět studenty k výzkumu, vytvořit vědecko-
-výzkumnou infrastrukturu a tvůrčí otevřené akademické prostředí, které
    přivádí do CIIRC špičkové odborníky z ciziny i tuzemska, a to zaměstnance, dokto-
randy, studenty i spolupracovníky, a poskytuje jim pracovní prostředí, jaké hledají
    umožňuje přenést na jedno místo až jedenáct současných center excelence či 
center kompetence TAČR fungujících na ČVUT
   otevírá prostor pro vzájemně výhodnou spolupráci se součástmi ČVUT, jinými 
univerzitami, Akademií věd ČR, resortním výzkumem, státními orgány, průmyslovými 
podniky a obdobnými zahraničními subjekty
   využívá podpory rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky a jeho záměru směřovat CIIRC 
jako pracoviště realizující horizontální prostupnost na ČVUT. 

www.ciirc.cvut.cz
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Ústav tecHnické a expeRimentální fyziky

Ústav byl zřízen v roce 2002 jako vědecko-pedagogické pracoviště ČVUT v Praze se 
zaměřením na fyziku mikrosvěta a její aplikace. Založil jej dr. Stanislav Pospíšil jako ex-
perimentální základnu ČVUT pro výzkum v částicové a jaderné fyzice, který je realizo-
ván především v mezinárodních laboratořích – např. v CERN či SÚJV Dubna. V průběhu 
existence doznal ústav značného rozvoje, a to jak po stránce vědecké (podíl RIV bodů 
ústavu na celkovém výkonu ČVUT činí 4,6 procenta), tak i po stránce personální (73 pra-
covníků, z toho 19 ze zahraničí) či finanční (rozpočet 82 mil. Kč v roce 2016). V současné 
době je ÚTEF plně stabilizovaným centrem, které přitahuje mladé badatele se zájmem 
o výzkum ve fyzice mikrosvěta.

Výzkumné úspěchy za poslední dva roky:
	Výzkumné projekty realizované s účastí ÚTEF v podzemní laboratoři LSM a na Van de 
Graaffovu urychlovači byly zařazeny do tzv. „Cestovní mapy velkých výzkumných infra-
struktur ČR“ 
	Spoluúčast na dokončení demonstrátoru SuperNEMO v LSM (měření bezneutrinového 
dvojitého beta rozpadu 82Se).
	Výsledky Specializované laboratoře experimentálního zobrazování (společná laboratoř 
ÚTEF, 3. LF UK a FBMI) získané pomocí mikro-CT systému využívajícího detektorovou tech-
nologii Timepix pro radiografické zobrazování malých zvířat a dalších biologických vzorků 
	Spoluúčast na projektu nanosatelitu VZLUSAT-1 (miniaturizovaný rentgenový daleko-
hled na bázi detektoru Timepix). Nanosatelit byl úspěšně vypuštěn v červnu 2017.  

www.utef.cvut.cz
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centRum vOzidel  
udRžitelné mObility

cílem projektu centra vozidel udržitelné 
mobility (cvum) bylo vytvořit nové, mo-
derně vybavené pracoviště, které svou čin-
ností a výsledky práce aktuálně navazuje 
na úspěšnost výzkumných center, jejichž 
činnost byla ukončena k 31. 12. 2011  
(výzkumné centrum josefa božka i a ii).

Činnost centra se zaměřuje hlavně na kon-
centraci prostředků a technologií, které 
vedou k výzkumu nových řešení a ná-
sledně k optimalizaci koncepcí pístových 
motorů pro vozidla i energetiku. Dalším 
sektorem, kam směřujeme pozornost, 
jsou hnací agregáty včetně elektrických 
a hybridních a jejich integrované řízení 
s ohledem na účinnost a šetrnost k život-
nímu prostředí, užitnou hodnotu z hledis-
ka mobility. Přímé výstupy výzkumného 
centra jsou již nyní použitelné v průmyslu 
a jejich cílem je inovace a optimalizace 
automobilních pohonů, které jsou založe-
ny na spalovacích motorech či elektrických 
pohonech s akumulací energie.  Konkrétní 
realizace navržených pohonných ústrojí 
pro osobní vozidla malé a nižší střední 
třídy umožňuje snížení dráhové spotřeby 
paliva o minimálně 5 procent.

Výzkumné programy:
	Elektrické pohonné agregáty s akumu-
lací elektrické energie
	Výběr koncepce a zhodnocení budou-
cího spalovacího motoru
	Výběr koncepce a zhodnocení pohon-
ných ústrojí s akumulací energie
	Využití mechatroniky a vozidlové mikro- 
elektroniky pro budoucí vozidla  

www.cvum.eu
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univeRzitní centRum eneRgeticky efektivnícH budOv

Centrum, které vzniklo v roce 2012 jako vysokoškolský ústav ČVUT, si klade za cíl přirozeně 
sladit vědce z oborů, které mají k energeticky úsporným budovám blízko, a řešit proble-
matiku komplexně. Je odezvou na jednu z nejvýznamnějších priorit Evropské unie – ener-
getické úspory v budovách (40 procent veškeré energie spotřebují právě budovy).
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) se zabývá testováním a moni-
torováním udržitelných budov v celém jejich životním cyklu. Pomáhá vzniku staveb, které 
jsou energeticky efektivní, přátelské k životnímu prostředí a svým obyvatelům poskytují 
patřičný komfort. Má nejlepší odborníky ze čtyř fakult ČVUT v Praze – stavební, strojní, 
elektrotechnické a biomedicínského inženýrství. UCEEB vyhledává talentované studenty, je 
inspirativním prostředím pro zkušené vědce s mezinárodním renomé a patří k uznávaným 
partnerům komerčních firem.

Výzkumné týmy UCEEB:
	Architektura a interakce budov s životním prostředím 
	Energetické systémy budov 
	Kvalita vnitřního prostředí 
	Materiály a konstrukce 
	Monitorování, diagnostika a inteligentní řízení efektivních budov 

www.uceeb.cz
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klOkneRův Ústav

Kloknerův ústav byl založen v roce 1921 jako Výzkumný a zkušební ústav hmot  
a konstrukcí. Jedná se o první výzkumnou organizaci, která byla založena na ČVUT. 
Současně se řadí mezi čtyři nejstarší nezávislá vědecká střediska v Evropě. Iniciátorem, 
zakladatelem a prvním přednostou (vedoucím) byl profesor ČVUT František Klokner.
Ústav má 4 specializovaná oddělení, akreditovanou laboratoř a od roku 1986 rovněž 
soudně-znalecké pracoviště.  

Vědecká a výzkumná činnost
	komplexní hodnocení spolehlivosti a rizik stavebních konstrukcí na účinky  
        mimořádných zatížení a vlivů prostředí
	diagnostika, monitorování a hodnocení konstrukcí a budov
	zkoušení materiálů a konstrukcí v laboratoři a IN SITU z hlediska mechanicko- 
      -fyzikálních vlastností
	degradace železobetonových a zděných konstrukcí vystavených vlivům životního  
        prostředí a metody obnovy těchto konstrukcí 
	statická i dynamická lineární i nelineární analýza stavebních konstrukcí a materiálů 
	kvalitativní i kvantitativní chemicko-fyzikální analýza stavebních materiálů 
	materiálové inženýrství v oblasti silikátových a polymerních kompozitů,  
        vývoj a ověřování nových technologií a nových konstrukčních materiálů
	centrum technické normalizace – zásady navrhování a zatížení konstrukcí,  
        zatížení větrem či sněhem, zatížení mostů dopravou   

www.klok.cvut.cz
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příklady aktivit

Fakulta stavební
Rozvoj vědeckých osobností na fakultě 
souvisí se zkvalitňováním výchovy stu-
dentů a doktorandů, a dále s odborným 
růstem školitelů či celého vědecko-peda-
gogického sboru. Podpora doktorského 
studia je zajišťována větším zapojováním 
doktorandů do prestižních a úspěšných 
týmů a řešených projektů, finanční moti-
vací pro jejich práci (formou zaměstnávání 
na částečný úvazek v rámci vědeckých 
projektů případně formou účelového 
stipendia) a zvýšením počtu zahranič-
ních pobytů v rámci vědecké spolupráce 
apod. Významná je podpora výzkumu 
doktorandů prostřednictvím Studentské 
grantové soutěže, která formou účelové 
podpory na specifický výzkum vytváří 
tvůrčí podmínky pro realizaci teoretického 
i experimentálního výzkumu. V oblasti 
propojování vědecko-výzkumné činnosti 

je fakulta významně zapojena do činnosti 
výzkumného centra ČVUT –  Univerzitní-
ho centra energeticky efektivních budov 
(UCEEB). V rámci této spolupráce se vědeč-
tí pracovníci a doktorandi podílejí na ře-
šení společných výzkumných projektů 
s využitím potenciálu špičkově vybavené 
experimentální základny UCEEB. Propojení 
tvůrčí činnosti s činností vzdělávací se pro-
jevuje následně i zapracováváním nových 
poznatků do přednášek a cvičení. Účast 
studentů na výzkumné činnosti jednotli-
vých kateder a pracovišť je podporována 
také v rámci systému studentských vě-
deckých sil a přímého zapojení studentů 
bakalářského a magisterského studia 
do výzkumných projektů.

Fakulta strojní
Fakulta podporuje výzkumnou činnost 
na evropské i národní úrovni (4 projekty 
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Horizont 2020 s přípravou 3 dalších pro-
jektů pro rok 2017, 3 Centra kompetence 
TAČR, 2 začínající projekty OP VVV, několik 
přijatých projektů OP PIK Aplikace, 2 pro-
jekty NPU, široce založený smluvní výzkum 
atd.), což jí umožňuje udržet dostatečně 
kvalifikovaný tým akademických pracov-
níků přes velkou konkurenci lukrativních 
nabídek zaměstnání těchto vysoce 
kvalifikovaných pracovníků z organizací 
průmyslového výzkumu i dalších průmys-
lových a komerčních společností, zejména 
se zahraničními vlastníky. Současně tato 
skutečnost umožňuje vytvářet relevantně 
vybavené laboratoře, věnované pracem 
na studentských projektech.

Fakulta dopravní
Fakulta se aktivně zapojuje do meziná-
rodních projektů H2020, aktuálně běží 
projekt MAEVEN, zabývající se problema-
tikou autonomních vozidel ve městech. 
Nová excelentní pracoviště nyní vznikají 

v budově CIIRC, kde se buduje moderní 
laboratoř vozidlových simulátorů a uni-
kátní dopravně-architektonická laboratoř 
zaměřená na problematiku Chytrých 
měst s interaktivním 3D modelem Prahy 
a dalšími zajímavými projekty řešenými 
ve spolupráci s hlavním městem Prahou 
v rámci projektu Smart Prague. Proble-
matiku Chytrých měst každoročně řešíme 
na významném mezinárodním symposiu 
SCSP, kde se scházejí odborníci z ce-
lého světa a společně diskutují otázky 
udržitelnosti rozvoje dopravy, aplikace 
nových technologií do běžného života, 
bezpečnost dopravních cest a prostřed-
ků, lidského faktoru v dopravě a další 
aktuální témata.

Fakulta biomedicínského inženýrství
V roce 2016 na fakultě pracovalo dvanáct 
vědeckých týmů (jejich výčet je na  
https://en.fbmi.cvut.cz/Scientific+teams/
projects). Kvalitu jejich práce v roce 2016 
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ukazuje 47 nových impaktových publikací 
a 9 odborných knih a kapitol v knize. Do 
výzkumu byli tradičně zapojeni i studenti 
FBMI, kteří v roce 2016 ve Studentské gran-
tové soutěži (SGS) ČVUT získali 17 nových 
grantů. Kromě nich se pracovníci FBMI 
podíleli  jako řešitelé či spoluřešitelé 
nadalších grantech:  čtyřech GAČR, šesti 
TAČR, dvou Ministerstva zdravotnictví, dvou 
Evropské komise a na osmi dalších  
výzkumných projektech. Fakulta byla 
v roce 2016 pořadatelem či spolupořa-
datelem osmi mezinárodních vědeckých 
konferencí a kongresů.

Fakulta architektury
Stavby ve vztahu k potřebám a vývoji 
společnosti, to je ústřední téma výzku-
mu expertního pracoviště Ústavu nauky 
o budovách. Při hledání řešení současných 
problémů společnosti, jakými jsou stár-
nutí populace, suburbanizace, proměna 
velkých sídlištních celků v plnohodnotné 
městské čtvrti, proměny současné staveb-
ní typologie, tvorba kvalitního a dostupné-
ho bydlení či obecná úroveň vystavěného 
prostředí, toto pracoviště aktivně spolu-
pracuje s řadou veřejných institucí. 
Jako reprezentant ČVUT vyhrála fakulta 
na konci roku 2012 jednostupňovou veřej-
nou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích 
na programový projekt Hlavního města 
Prahy: „Inovace metodiky a metodologie 
zadávání územních plánů, jejich věcných 
a formálních stránek, vztah strategie 
rozvoje města a způsobu zpracování 
plánů se zvláštním zřetelem k formulování 
fenoménu obrazu města“. Výzkum vedený 
Ústavem urbanismu ověřuje procesy 
a relevantní nástroje územního plánování 
z hlediska jejich smyslu a účelu, mimo 

jiné z hlediska vhodnosti jejich stávajícího 
právního ukotvení.
Vědeckovýzkumná činnost dalšího uni-
kátního výzkumného pracoviště fakulty 
– Ústavu prostorového plánování – se 
zaměřuje na geografické informační 
systémy, matematické modelování území, 
komunikaci a participaci jako prostředky 
pro udržitelný rozvoj urbánních a regionál-
ních struktur.  
Knižní díla, ve kterých se soustřeďují 
výsledky výzkumu Ústavu teorie a dějin 
architektury jsou dvou typů. Jeden sleduje 
architekturu jako excelentní umělecko-
-technický výkon a zkoumá jeho historii, 
často na ikonických architektonických 
dílech Prahy. Druhý typ publikací se zabývá 
každodenní architekturou. 

praha
nepostavená
Klára Brůhová

Přelom století, a zejména následné období  
Československé republiky, přinesly řadu nových  
urbanistických vizí. Po letech vídeňského vlivu  
se najednou naskytla možnost pokusit se učinit  
z Prahy moderní velkoměsto a uplatnit tak  
i dlouho potlačované emancipační ambice českého 
národa. Pořádalo se množství soutěží na řešení 
budov i celých území, které měly významně 
ovlivnit obraz města. Velká většina z navrhovaných 
projektů se realizace nedočkala, a proto mnohé 
vizionářské obrazy pražských ulic a prostranství 
zůstaly pouze na papíře.   

Právě tyto neuskutečněné projekty, do kterých 
architekti a urbanisté promítali své představy  
o Praze jako sebevědomé metropoli nové doby, 
jsou tématem knihy Praha nepostavená.

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.
Klára Brůhová je absolventkou Fakulty architektury ČVUT, Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy a Vysoké školy uměleckoprůmyslové 
v Praze. V současné době působí jako odborná 
asistentka na Ústavu dějin a teorie architektury 
FA ČVUT v Praze, kde se podílí na přednáškové  
i vědecko-výzkumné činnosti. Dále spolupracuje 
s Národní galerií v Praze, s Výzkumným centrem 
průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze nebo  
s platformou Den architektury. Svými texty 
přispívá do odborných publikací – časopisů, 
knih, sborníků i katalogů. Podílela se například 
na publikacích Budování státu (UMPRUM, 2015), 
Jasan Burin / Jistoty a pochyby (Zlatý řez, 2014), 
Architektura mezi uživatelem a tvůrcem (FA ČVUT, 
2014) nebo Architektura ve službách motorismu 
(VCPD FA ČVUT, 2013). Je rovněž autorkou 
koncepce výstavy Poválečná 45–89, která mapuje 
pražskou poválečnou architekturu a jejímž cílem 
je zvýšit povědomí veřejnosti o pozoruhodných 
pražských stavbách. Specializací Kláry Brůhové 
jsou dějiny architektury a urbanismu 20. století.  
Na toto téma také zpracovala a v roce 2015  
obhájila svou disertační práci (Praha nepostavená. 
Nerealizovaný urbanismus v Praze a téma 
vltavských břehů v kontextu přerodu města  
v moderní metropoli), za niž v roce 2016 obdržela 
Cenu rektora ČVUT a Cenu Josefa Hlávky. Knižní 
podobu této disertace právě držíte v rukou.
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Na analýzu role materiálu v kontextu 
biologických procesů, přenos principů 
biologického materiálu směrem k bio-
mimetickému a biologií inspirovanému 
použití a na studium rozhraní mezi živými 
a neživými systémy se zaměřuje bioma-
teriomika. Výsledkem jsou konstrukční 
materiály a struktury s vlastnostmi, které 
se vyznačují schopností samosestavování, 
samospravování, schopností adaptace 
a vývoje, a poskytovat různé funkce, které 
je možné ovládat prostřednictvím vněj-
ších podnětů. 

Fakulta jaderná  
a fyzikálně inženýrská
Jednotlivé katedry fakulty spolupracovaly 
s řadou předních univerzit a vědeckých 
pracovišť v Evropě a ve světě včetně labo-
ratoří v CERN, mj. na softwarovém zabez-
pečení fyzikálního experimentu COMPASS, 
Brookhaven National Laboratory a JET. Tyto 
kontakty umožnily studentům zapojení 
do mladých dynamických kolektivů s vel-
kou profesní perspektivou i mimo akade-
mickou sféru. Pro vědecké a výukové účely 
fakulta provozovala vlastní fúzní reaktor 
(tokamak) Golem, fungovalo Centrum 
aplikované fyziky a pokročilých detekčních 
systémů, Dopplerův ústav pro matematic-
kou fyziku a aplikovanou matematiku, Čes-
ko-americké výzkumné centrum částicové 
fyziky BNL-CZ a Centrum fyziky ultra-re-
lativistických jaderných srážek. Součástí 
fakulty je fraktografické pracoviště, které 
má statut autorizované zkušebny českého 
leteckého průmyslu a výzkumu. Spoluprá-
ce byla navázána s mnoha zahraničními 
institucemi, mj. například s Defence Aca-
demy, University of Manchester, University 
of Tennessee, STU Bratislava, TU Vídeň, 

TU Budapešť, TU Aachen, KTH Stockholm, 
Mezinárodní agenturou pro atomovou 
energii a dalšími.
Významné mezinárodníi národní projekty:
Advanced Networking for Nuclear Educati-
on and Training and Transfer of Expertise
(hlavním cílem je dostatečně připravit 
lidské zdroje pro jaderné oblasti, se zvlášt-
ním důrazem na další profesní rozvoj, 
celoživotní vzdělávání. Horizont 2020).
European Joint Programme For the Inte-
gration of Radiation Protection Research
(projekt si klade za cíl přispět k udržitelné 
integraci evropských a národních výzkum-
ných programů v oblasti radiační ochrany. 
INGO, MŠMT).
Zkoumání mikrosvěta s využitím infrastruk-
tury CERN (cílem je v rámci spolupráce ČR 
s CERN umožnit českým odborníkům do-
sáhnout významný podíl na získání nových 
poznatků o přírodních zákonech, kterými 
je řízeno chování hmoty na fundamentální 
úrovni. COST, MŠMT).

Fakulta informačních technologií
Na fakultě působí deset výzkumných 
skupin: Aplikovaná matematika, Apliko-
vaná numerika a kryptologie, Arbologie, 
Centrum pro konceptuální modelování 
a implementace, Číslicový návrh a spo-
lehlivost, Výpočetní inteligence a strojové 
učení, Počítačové sítě, Paralelní a distri-
buované výpočty, Pražský stringologický 
klub a Inteligentní web. Fakulta za krátkou 
dobu své existence získala řadu výzkum-
ných grantů GAČR  a TAČR, ale nejvýznam-
nějším úspěchem je získání pětiletého 
Advanced ERC grantu v roce 2016 „Evol-
ving Language Ecosystems”. V návaz-
nosti na získání grantu byla též založena 
Laboratoř výzkumu programování. 

praha
nepostavená
Klára Brůhová

Přelom století, a zejména následné období  
Československé republiky, přinesly řadu nových  
urbanistických vizí. Po letech vídeňského vlivu  
se najednou naskytla možnost pokusit se učinit  
z Prahy moderní velkoměsto a uplatnit tak  
i dlouho potlačované emancipační ambice českého 
národa. Pořádalo se množství soutěží na řešení 
budov i celých území, které měly významně 
ovlivnit obraz města. Velká většina z navrhovaných 
projektů se realizace nedočkala, a proto mnohé 
vizionářské obrazy pražských ulic a prostranství 
zůstaly pouze na papíře.   

Právě tyto neuskutečněné projekty, do kterých 
architekti a urbanisté promítali své představy  
o Praze jako sebevědomé metropoli nové doby, 
jsou tématem knihy Praha nepostavená.

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.
Klára Brůhová je absolventkou Fakulty architektury ČVUT, Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy a Vysoké školy uměleckoprůmyslové 
v Praze. V současné době působí jako odborná 
asistentka na Ústavu dějin a teorie architektury 
FA ČVUT v Praze, kde se podílí na přednáškové  
i vědecko-výzkumné činnosti. Dále spolupracuje 
s Národní galerií v Praze, s Výzkumným centrem 
průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze nebo  
s platformou Den architektury. Svými texty 
přispívá do odborných publikací – časopisů, 
knih, sborníků i katalogů. Podílela se například 
na publikacích Budování státu (UMPRUM, 2015), 
Jasan Burin / Jistoty a pochyby (Zlatý řez, 2014), 
Architektura mezi uživatelem a tvůrcem (FA ČVUT, 
2014) nebo Architektura ve službách motorismu 
(VCPD FA ČVUT, 2013). Je rovněž autorkou 
koncepce výstavy Poválečná 45–89, která mapuje 
pražskou poválečnou architekturu a jejímž cílem 
je zvýšit povědomí veřejnosti o pozoruhodných 
pražských stavbách. Specializací Kláry Brůhové 
jsou dějiny architektury a urbanismu 20. století.  
Na toto téma také zpracovala a v roce 2015  
obhájila svou disertační práci (Praha nepostavená. 
Nerealizovaný urbanismus v Praze a téma 
vltavských břehů v kontextu přerodu města  
v moderní metropoli), za niž v roce 2016 obdržela 
Cenu rektora ČVUT a Cenu Josefa Hlávky. Knižní 
podobu této disertace právě držíte v rukou.
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Fakulta elektrotechnická
Fakulta má výrazně výzkumný charakter, 
patří mezi desítku nejvýznamnějších 
výzkumných institucí v České republice – 
a to se porovnává i s ústavy Akademie věd 
ČR. V informatice je v ČR jednička, ale to 
samozřejmě nestačí… Spolupráce se špič-
kovými zahraničními univerzitami je proto 
samozřejmostí, nezapomíná přitom ani 
na pomoc těm rozvojovým.
Z viditelných úspěchů v oblasti vědy 
a výzkumu lze zmínit první Cenu Neuron 
v oboru IT, kterou získal doc. Daniel Sýko-
ra. Je to ocenění jeho významných objevů 
chráněných americkými patenty a publi-
kovaných na nejprestižnějších konferen-
cích a v časopisech.
Takových hvězd máme samozřejmě více, 
nejnovějšími příklady  jsou ceny udělené 
našim pracovníkům na světových kon-
gresech IFAC, SYGGRAPH a Eurographics. 

Za zmínku rovněž stojí úspěch studentů 
na soutěži Microsoft Imagine Cup, kde zví-
tězili s glukoměrem X.GLU, nebo vítězství 
dronů týmu Dr. Martina Sasky na meziná-
rodní soutěži v Abú Dhabí. Velice úspěšná 
je také elektroformule FEL, která v roce 
2016 zabodovala na závodech v Kana-
dě a USA. V obou soutěžích získala se 
značným náskokem zlatou medaili, tým 
FEL dokázal porazit studenty takových 
škol, jako je Massachusetts Institute of 
Technology, Carnegie Mellon Univerzity, 
nebo Purdue University.
Spolupráce se soukromým sektorem 
narůstá: kromě společných grantových 
projektů si firmy výzkum a vývoj u fa-
kulty přímo objednávají. Objem těchto 
kontraktů na FEL je již 70 mil. Kč ročně 
a většinu zákazníků tvoří právě zahraniční 
firmy z celého světa.
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Nedávno byla na katedře počítačů otevře-
na společná laboratoř se společností Red 
Hat, kde se na vývoji významně podílejí 
studenti. Nezanedbatelný je rovněž podíl 
špičkových odborníků z  průmyslu na výu-
ce (zde jsou zastoupeny např. společnosti 
Porsche, Volkswagen, Honeywell, ČEZ, 
Siemens, Eaton, ABB‚ PRE, Škoda Auto). 
Značným posunem je v řadě případů také 
přerod jednorázových zakázek a projektů 
v dlouhodobou spolupráci – např. vzniklo 
vývojové centrum Electrolux s rozsáhlým 
stipendijním programem, Akademická 
expertní skupina pro Smart Grid. Společ-
ná laboratoř elektrických pohonů plně 
financovaná čínskou firmou CRRC je stále 
největším výzkumným centrem tohoto 
druhu v České republice. V roce 2015 se 
klíčovým partnerem fakulty stala společ-
nost IBM.

Na fakultě je řada velmi úspěšných studen-
tů. Příkladem může byt doktorand Ing. Lu-
káš Neumann, který za svou práci týkající se 
rozpoznávání textu v obraze získal kromě 
dvou cen za nejlepší článek na význam-
ných konferencích i prestižní Google PhD 
Fellowship a cenu Josepha Fouriera, kterou 
uděluje Francouzské velvyslanectví,
Rozšiřují se i možnosti stáží na kvalitních 
výzkumných pracovištích. Studenti FEL 
byli např. na stáži ve švýcarském IBM, 
ve vývojovém středisku Xerox v Greno-
blu, v laboratořích firem Toyota v Bruselu 
a Bosch v Kalifornii, které se zabývají 
vývojem autonomních vozidel. Na fakultě 
vznikla řada nových výzkumných center 
– vedle již zmíněné laboratoře se společ-
ností Red Hat to bylo např. Centrum robo-
tiky a autonomních systémů či Laboratoř 
pokročilých síťových technologií. 
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centRa kOmpetence a centRa excelence 

Program Technologické agentury ČR Centra kompetence je zaměřen na podporu vzniku 
a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikač-
ním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR.  
Smyslem programu Centra kompetence je vytvoření dlouhodobě fungujícího a udržitel-
ného systému, v němž budou konsorcia podniků a výzkumných organizací dlouhodobě 
spolupracovat na naplnění cílů své strategické výzkumné agendy. 

Centra kompetence, v nichž je ČVUT hlavním příjemcem či spoluřešitelem
Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika
Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka
Progresivní detekční systémy ionizujícího záření
Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost
Centrum aplikované kybernetiky 3
Centrum pokročilých jaderných technologií
Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací
Centrum pro rozvoj dopravních systémů
Centrum integrovaných družicových a pozemských navigačních technologií
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny
Centrum kompetence drážních vozidel
Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky
Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)
Pokročilé senzory a zpracování senzorových dat
Centrum výzkumu povrchových úprav
Center for Intelligent Drives and Advanced Machine Control (CIDAM)
Inteligentní Regiony – Informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura 
pro udržitelný rozvoj
Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí

Projekty na podporu excelence (v základním výzkumu) – centra excelence, 
v nichž je ČVUT hlavním příjemcem či spoluřešitelem
Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích
Centrum pokročilých bioanalytických technologií
Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu
Nanobiofotonika pro medicínu budoucnosti
Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů.  
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institut inteRmédií

Vzájemné setkávání technicky i umělecky 
orientovaných osobností a velmi atraktivní 
projekty a workshopy. Institut intermédií, 
společné pracoviště ČVUT a AMU v Praze 
sídlící na technické univerzitě v Dejvicích, 
umožňuje iniciaci inovačních procesů, 
které by na čistě uměleckých školách 
nemohly proběhnout. 
Během krátké doby (institut vznikl v  roce 
2007) si toto mezioborové pracoviště, 
které se profiluje zejména v oblasti mul-
timédií a audiovizuální tvorby a spojuje 
oblast technologií (převážně IT) a  oblast 
umělecké audiovizuální a taneční tvorby, 
vybudovalo pevnou pozici ve struktu-
ře obou univerzit. Podílí se na výuce 
akreditovaných programů partnerských 
univerzit a na uměleckých i  výzkumných 
projektech. V rámci výukových aktivit se 
angažuje v oblasti vývoje technologií pro 
scénografické a taneční projekty, světelný 
design, zvukový design, speciální projek-
ce, vizualizace ve virtuální realitě a vývoj 
řídicí techniky pro interaktivní a kinetické 
instalace se silným přesahem do oblasti 
architektury a designu. 
V institutu probíhá výuka předmětů v rám-
ci studijních programů na Fakultě elektro-
technické a Fakultě architektury ČVUT a  na  
AMU. Účastní se jí ale i studenti z dalších 
pražských (VŠUP, UK) a mimopražských 
(UJEP v Ústí nad Labem) partnerských 
univerzit. V prostoru pracoviště probíhá 
převážně spolupráce studentů počítačo-
vé grafiky Fakulty elektrotechnické ČVUT, 
studentů průmyslového designu Fakulty 
architektury ČVUT a dále studentů scéno-
grafie a loutkové tvorby DAMU a studentů 
audiovizuálních studií FAMU. 
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unikátní vědecká pRacOviště

FakUlTa STaVEBní
Podzemní laboratoř Josef
Vodohospodářské experimentální  
centrum
Centrum nanotechnologií ve stavebnictví
Experimentální centrum

FakUlTa STroJní
Centrum vozidel udržitelné mobility
Inovační centrum diagnostiky a aplikace 
materiálů (ICDAM)
Laboratoř elektronové mikroskopie
Metalografická laboratoř
Laboratoř světelné mikroskopie
Laboratoř termické analýzy 
Laboratoř tribologie

FakUlTa ElEkTroTEChnICká
5Gmobile
ATG – Agent Technology Center
Biomedical Electronics Group
CAT – Počítačová podpora měření
Computational Electromagnetics (CEM)
Computer Graphics Group
Aplikace a diagnostika materiálů a nano-
materiálů
Human-Computer Interaction Group
Intelligent Data Analysis Research Group
Kvantové struktury
MAGLAB – Laboratoř senzorů a magnetic-
kých měření
METLAB – Metrologie elektrických veličin
NavLIS – Navigační skupina laboratoře 
Leteckých Informačních Systémů
Polovodičová elektronika – Electron 
Device Group
PolyNumeriX: algoritmy a software pro 
polynomiální rovnice
Silnoproudé výboje

Laboratoř zpracování řeči
Přenosová média a systémy
Teorie elektromagnetického pole
Teorie plazmatu – Teoretická skupina 
katedry fyziky
TORSCHE Scheduling toolbox pro Matlab
Zpracování lékařských obrazů (Medical 
Image Processing)

FakUlTa JaDErná a FyZIkálně  
InžEnýrSká
Školní jaderný reaktor VR-1
Fúzní tokamak Golem
Stanice laserového družicového radaru  
v Egyptě
Dopplerův ústav pro matematickou fyziku 
a aplikovanou matematiku
Centrum fyziky ultra-relativistických 
jaderných srážek
Centrum aplikované fyziky a pokročilých 
detekčních systémů
Multidisciplinární výzkumné centrum 
moderních materiálů AdMat
Centrum laserového plazmatu
Nanobiofotonika pro medicínu budouc-
nosti

FakUlTa arChITEkTUry
Výzkumné centrum průmyslového dědic-
tví (VCPD)
MOLAB Kabinet modelového projektování
Institut Intermédií (IIM)
Ústav teorie a dějin architektury
Ústav památkové péče
Ústav prostorového plánování
Ústav nauky o budovách
Ústav urbanismu
Ústav nosných konstrukcí
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FakUlTa DoPraVní
Laboratoř interaktivních vozidlových 
simulátorů DSRG
Dopravní sál FD
Laboratoř simulací v letectví
Laboratoř bezbariérové dopravy
Laboratoř navigačních a identifikačních 
systému e-Ident
Laboratoř odbavovacích a informačních 
systémů ve veřejné osobní dopravě
Laboratoř pro dynamické zkoušení mate-
riálů a konstrukcí DYNLAB
Laboratoř telematiky a chytrých měst
Laboratoř řízení a modelování dopravy
Laboratoř ATM systémů
Laboratoř NDT a kalibrace letových zapi-
sovačů
Specializované centrum pro aplikovanou 
simulaci a vizualizaci

FakUlTa BIomEDICínSkého  
InžEnýrSTVí
Nekonvenční umělá plicní ventilace
Biotelemetrické systémy
Interakce XUV záření s biologickými 
objekty
Vyhodnocení okamžité polohy očí, hlavy, 
končetin a těla v klinické praxi

Nanosensory pro biomedicínu
BRAIN Team FBME

FakUlTa InFormaČníCh  
TEChnologIí
Forenzní laboratoř
GPU laboratoř
Laboratoř 3D tisku
Laboratoř datových věd
Laboratoř inteligentních vestavných 
systémů
Laboratoř počítačového inženýrství
Laboratoř výzkumu programování
Laboratoř zpracování obrazu
Laboratoř číslicového návrhu a spolehli-
vosti
SAGELab
ShowmaxLab

kloknErŮV ÚSTaV
Centrum technické normalizace 
Chemicko-fyzikální laboratorní centrum
Centrum kompozitů

ÚSTaV TEChnICké  
a ExPErImEnTální FyZIky
Laboratoř Van de Graaffova urychlovače
Detektorová laboratoř ČVUT 
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sluneČní škOla v Himaláji

Kargyak je odloučená vesnice v indickém Himaláji v nadmořské výšce 4200 m n. m., 
jedno z posledních míst, kde přežívá původní tibetská kultura. Vesnice donedávna 
neměla školu a děti musely odcházet do vzdálených internátů nebo se nikdy nenaučily 
číst a psát. Občanské sdružení Surya dostavělo v září roku 2008 speciálně navrženou 
ekologickou školu přímo vytápěnou sluneční energií.
Škola v Himaláji je pokračováním diplomové práce studenta Fakulty stavební ČVUT 
Jana Tilingera, jenž ve svém studiu na fakultě pokračoval jako doktorand na katedře 
konstrukcí pozemních staveb. Školu nejen projektoval, ale i stavěl. Jedná se o pasivní 
budovu, využívající slunečných dní k vyhřátí prostor – prosklený koridor je orientován 
na jih, díky čemuž se třídy přes den vytopí. Po značnou část roku je škola díky solárním 
panelům energeticky soběstačná. Pro osvětlení učebny a napájení počítačů je použit 
fotovoltaický systém. (více o škole najdete na www.surya.cz).  



103

V
ěd

a 
a 

vý
zk

umpOpulaRizace vědy a výzkumu 

Jelikož zájem firem o absolventy ČVUT stále více převyšuje jejich počet, 
snažíme se studium propagovat i prostřednictvím popularizace atraktiv-
ních ukázek vědy a výzkumu. Aktivně působíme na studenty středních škol 
i na žáky základních škol. K rozšíření těchto popularizačních aktivit přispěl 
i evropský projekt zaměřený na kontinuální popularizaci vědy a výzkumu, 
který od roku 2012 řešilo ČVUT. Pořádáme technické kroužky, interaktivní 
exkurze, soutěže, letní vědecko-technické tábory atd. Pro studenty střed-
ních škol organizujeme v rámci projektu Junior Tech University individu-
ální odborné stáže na fakultách. Každoročně se účastníme akce Den vědy 
na pražských vysokých školách, kde prezentujeme netradičně a zajímavě 
vědu zblízka. Jsme pravidelnými účastníky akcí pro širokou veřejnost, jako je 
například Festival vědy či Noc vědců.   
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ČVUT je pro mezinárodní akademickoU VeřejnosT aTrakTiVní 

Mají studenti ČVUT dostatek příležitostí 
ke studiu na zahraničních univerzitách?
Studenti ČVUT mají širokou škálu příležitostí 
ke studiu v cizím jazyce na univerzitách v ze-
mích EU, na severu Ameriky, v Latinské Ame-
rice,  Rusku,  Jihoafrické republice, východní 
Asii a Austrálii. Asi 600 studentů ročně vyjíždí 
na studia v zahraničí na základě dvoustran-
ných dohod s mimoevropskými zeměmi 
a smluv v programu Erasmus +. Celkově 
platí, že počet přijíždějících studentů je kaž- 
doročně dvojnásobný. Máme velmi dobré 
vztahy s prestižními evropskými univerzita-
mi a vyměňujeme si studenty například s TU 
Delft, KU Leuven, RWTH Aachen či ETH Zürich.

Které destinace jsou nejlákavější?
Studenty techniky přitahují anglicky mluvící 
země. Tedy USA, Kanada, Británie, Austrá-
lie a Nový Zéland. Studenti obecně mají 
zvláštní zájem o vzdálenější nebo exotické 
země, jako je Korea, Indonésie, Kostarika či 
Singapur. V Evropě je největší zájem o Skan-
dinávii, Velkou Británii a Irsko. Menší zájem je 
o německy, španělsky či francouzsky mluvící 
země. To souvisí s jazykovými dovednost-
mi. Poptávka mladých lidí z frankofonních 
zemí studovat na ČVUT několikanásobně 
převyšuje zájem našich studentů o studi-
um na špičkových školách v Toulouse nebo 
v Montrealu. 

Co dělá vedení ČVUT, aby povzbudilo stu-
denty k vyšší aktivitě studovat v zahraničí?
Na naší univerzitě existuje řada příležitostí, 
jak připomenout studentům, kde všude lze 
v zahraničí studovat. Informace se velmi 
dobře šíří prostřednictvím sociálních sítí, 
tam naleznou informace jak od studentů, 

kteří v zahraničí pobývali, tak z Odboru 
zahraničních styků ČVUT a ISC. Dvakrát 
za rok nabízí program Athens týdenní kurzy 
na partnerských univerzitách, této aktivity se 
účastní kolem 160 studentů ČVUT. Uvede-
ný program spojuje patnáct špičkových 
evropských technických univerzit, včetně 
ParisTech, která sama je sdružením deseti 
nejslavnějších Grandes Ecoles d‘Ingénieurs 
v Paříži a na počátku tisíciletí byla iniciá-
torem programu. Dalšími partnery jsou 
například  TU Delft, KU Leuven, TU München, 
Politechnico di Milano a další vynikající uni-
verzity. Odbor zahraničních styků organizuje 
také informační veletrh Erasmus s účastí 
partnerských univerzit. 

Které prestižní univerzity projevily v po-
slední době zájem spolupracovat s ČVUT?
Nedávno jsme byli pozváni rektorem RWTH 
Aachen, školy na 145. místě žebříčku QS, 
abychom obnovili naši dlouhodobou spo-
lupráci, a to zejména v oblasti poskytování 
diplomů typu Double Degree. Byli jsme vy-
zváni KU Leuven k účasti ve sdružení CELSA, 
které má za cíl společné řešení vědecko-vý-
zkumných projektů. Velmi si ceníme navá-
zání spolupráce s přední čínskou univerzitou 
Beihang University. Z toho je patrné, že ČVUT 
je pro mezinárodní akademickou veřejnost 
atraktivní univerzitou. 
V roce 2015 jsme zahájili spolupráci mezi 
předními pražskými veřejnými vysokými 
školami a od té doby pracujeme v projektu 
Studovat v Praze, která je představena jako 
atraktivní město pro vysokoškolské studi-
um. Potěšilo nás, že studenti hodnotí Prahu 
na druhém místě ve světě pro vysokoškolské 
studium! 
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ČVUT inTegroValo zahraniČní Výměnné sTUdenTy  
do sVých sTUdijních programů

ČVUT v Praze se aktivně snaží podepisovat nové dohody o spolupráci především 
s vysoce hodnocenými univerzitami a udržuje dlouhodobé dohody s cennými a zave-
denými partnery.
Většina smluv o mobilitě studentů je otevřena všem studentům ČVUT (včetně občanů 
mimo EU), pokud splní dvě podmínky: mají velmi dobrý prospěch odsouhlasený jejich 
fakultou a mají odpovídající jazykové dovednosti. Výměny jsou podporovány finanční-
mi zdroji MŠMT ČR, vlastními zdroji ČVUT a zdroji EU.
Úspěšné studium v zahraničí je podmíněno získáním kreditů, které jsou uvedeny 
v Learning Agreementu a jsou započítány k uzavření studijního programu na domá-
cí univerzitě. Na základě těchto dohod ČVUT se uskutečňuje převod kreditů oběma 
směry. 

Spolupráce ČVUT s prestižními univerzitami
  uskutečňuje se prostřednictvím standardního MoU (Memorandum  
         of Understanding) nebo dohody o spolupráci a výměnách studentů. 
  smlouvy s více než 100 univerzitami z první pětistovky v QS World University  
        Rankings,  40 dohod o spolupráci ve výzkumu s vysokými školami z první pětistovky 
        v QS World University Ranking.

V letech 2011 až 2017 se ČVUT podařilo vytvořit nová nebo obnovit stará partnerství 
s řadou univerzit z první pětistovky univerzit v QS World University Rankings. Zde 
uvádíme pouze některé z nich: univerzity v Austrálii včetně Queensland University 
of Technologv v Brisbane a University of Newcastle; Beihang University v Pekingu 
a Hongkong Institute of Science and Technology; vysoké školy v Koreji, včetně KAIST 
a GIST; univerzity v Evropě, včetně TU Delft, KU Leuven a RWTH Aachen; univerzity 
v USA, včetně University of Wisconsin a New Mexico State University. Zahájili jsme vý-
měny s partnery v Japonsku, s Hosei University a Kanazawa University. Každým rokem 
se snažíme o otevření nové spolupráce v oblasti výzkumu a výměn studentů s řadou 
vybraných vysoce kvalitních partnerských univerzit.

Destinace pro studentské výměny
V rámci dohod o Erasmu a dvoustranných dohod probíhají výměny studentů s uni-
verzitami v členských státech Evropské unie, na základě bilaterálních dohod probíha-
jí výměny s univerzitami v Asii, USA, Kanadě, latinské Americe a Austrálii. 
Důležitým partnerem je také Rusko. Mobilita studentů v rámci programu Erasmus + 
je stejně populární jako výměnné programy s mimoevropskými zeměmi.
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Dobrým příkladem toho, co děláme, je podpora studií na ČVUT na našich webových 
stránkách www.studyatctu.com a také na Facebooku a Twitteru. Také jsme iniciovali 
spolupráci mezi předními českými univerzitami a participujeme na projektu  
www.studyinprague.cz. Tento projekt představuje Prahu jako jedno z atraktivních 
měst pro vysokoškolské studium a vedl ke značnému navýšení počtu studentů  
samoplátců na ČVUT během posledních tří let – v akademickém roce 2016/2017 
bylo na ČVUT téměř 500 těchto studentů.
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Země, jejichž studenti tvoří nejpočetnější skupiny zahraničních studentů na ČVUT v akademickém  
roce 2016/2017 (cca 70 % z počtu všech zahraničních studentů)

Slovensko

Rusko

Ukrajina

Kazachstán

Francie

Indie

Bělorusko

Španělsko

Německo

USA

1 081

752

273

222

142

125

76

72

57
35
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Student ČVUT může získat dvojí titul nebo společný titul tím, že zvolí jeden ze spo-
lečných studijních programů se zahraničními univerzitami (Pozn. red.: jejich výčet 
uvádíme ve druhé kapitole této publikace, věnované studiu). V této oblasti jsou našimi 
partnery: Univesity of Padova, Technická univerzita v Katalánsku, École des Ponts,  Paris 
Tech, École Centrale de Nantes, RWTH Aachen, TU München, Trinity College Dublin, Uni-
versityof Coimbra, Polytechnická univerzita Tomsk, Univerzita v Linköpingu, Univerzita 
Texas v El Pasu a Univerzita v Texasu či Národní Tsing Hua univerzita v Tchaj-wanu. Roz-
vojem a kodifikací společného a dvojího diplomu se zabývají odborníci v obou zemích.

Hostující profesoři
Krátkodobé a dlouhodobé návštěvy profesorů ze zahraničí, přednášky nebo semináře, 
přednáškové kurzy a spolupráce na výzkumných projektech, to vše je normální sou-
částí univerzitního života na ČVUT. Několik profesorských míst je hrazeno z firemních 
prostředků (například Siemens a.s.)

Zahraniční studenti na ČVUT
Počet studentů ze zahraničí je srovnatelný s partnerskými univerzitami ve světě.  
Podle údajů z 31. října 2016 zde studovalo 3 652 zahraničních studentů formou výměn  
a 502 samoplátců, což je 20 procent všech studentů ČVUT. Na chodbách školy je již 
patrné, že pětina studentů mluví jiným jazykem.

Studenti samoplátci
Na ČVUT jsme přijali opatření zaměřená na rozvoj internacionalizace školy a klade-
me důraz na vzdělávání studentů v anglickém jazyce, neboť chceme zvyšovat počty 
studentů samoplátců. Jedním z typických opatření je pravidelná účast zástupců ČVUT 
na významných mezinárodních veletrzích vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. V le-
tošním roce se zástupci ČVUT aktivně účastnili veletrhů organizovaných v Koreji, Číně 
(Peking, Šanghaj), v Itálii, v Nizozemí a v Německu. Kromě toho jsme představili projekt 
Study in Prague na EAIE 2017 v Seville.
Zájemcům, kteří chtějí studovat na ČVUT v Praze, je věnována velká pozornost. Infor-
mace o studiu na ČVUT jsou poskytovány spolu s mnoha užitečnými radami. Aktuální 
informace o studijních příležitostech jsou k dispozici v   anglickém jazyce. Zde jsou 
uvedeny i podrobnosti o výběrovém řízení, o získání víza, o validaci předchozího 
studia, o ubytování na studentských kolejích a v soukromých bytech, jaké jsou životní 
náklady i kulturní život v Praze či příležitosti cestovat. Dotazy může zahraniční student 
adresovat poradci pro studenty prostřednictvím e-mailu, Skype nebo Facebooku, a to 
prakticky nepřetržitě (www.studyatctu.com). 
Sociální sítě hrají nezastupitelnou roli při propagaci studia mezi mladými lidmi. Face-
book Study at CTU  je primárně určen zahraničním studentům. Díky našim ambasa-
dorům z řad zahraničních studentů máme informační stránky také na sociálních sítích 
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v Číně a Rusku. Informace jsou zde denně aktualizovány. Profil Facebooku poskytuje 
informace o tom, co se děje na univerzitě, o kongresech a workshopech v anglickém 
jazyce, jsou zde i nabídky práce, technické inovace a příběhy o úspěšných studentech 
a absolventech ČVUT. Každý rok provádíme průzkum problémů, s nimiž se setkávají 
zahraniční studenti.  Dotazník a analýza odpovědí nám pomáhají zlepšit naše služby 
a zvýšit jejich úroveň. Studenti samoplátci, kteří reagovali na dotazník, z 80 procent 
uvádějí, že ČVUT je jejich první volbou pro vysokoškolské studium. To potvrzuje, že naše 
strategie a naše práce v oblasti náboru přinášejí dobré výsledky.
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ČVUT je dlouholetým členem řady prestižních mezinárodních společností a sítí a při-
pojuje se k novým pouze tehdy, odpovídá-li to zájmům a strategii školy.
Univerzita je členem těchto organizací: 
 Mezinárodní asociace univerzit (IAU)
 Evropské univerzitní sdružení (EAU) 
 Evropské sdružení pro mezinárodní vzdělávání (EAIE)
 Evropské sdružení architektonického vzdělávání (EAAE) 
 Evropská společnost pro inženýrské vzdělávání (SEFI) 
 Asociace evropských škol pro plánování (AESOP) 
 Evropské sdružení pracovníků public relations a marketingu vysokých škol (EUPRIO) 
 Nejlepší průmysloví manažeři pro Evropu (T.I.M.E.) 
 Konference evropských škol pro pokročilé inženýrství, vzdělávání a výzkum (CESAER) 
 Die Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik (IGIP)

Péči o studenty ze zahraničí zajišťuje nejen Odbor zahraničních styků, Odbor PR 
a marketingu a útvary PR a zahraničních styků na každé fakultě, ale do značné míry 
i mezinárodní studentský klub ISC (https://www.isc.cvut.cz/).  Podstatnou částí péče 
ISC o zahraniční studenty je takzvaný Buddy program, ve kterém čeští studenti nabízejí 
zahraničním studentům rozsáhlou pomoc při vypořádání se s každodenními problémy 
v novém prostředí. Na začátku každého semestru pořádá ISC tzv. orientační týden, kte-
rý je zaměřen na přípravu nově příchozích studentů. To zahrnuje nejen prvotní setkání 
„budíka“ a studenta při příjezdu a pomoc s ubytováním na koleji, ale i při registraci 
a získání karty ČVUT,  při vyřízení dokumentů pro veřejnou dopravu. „Budík“ účinně 
pomáhá i při zápisu předmětů na fakultě atd. 
V průběhu semestru organizuje ISC řadu zajímavých akcí, například několikadenní 
výlety, které jsou určeny také k tomu, aby zahraniční studenti poznali češtinu  
a  českou kulturu. Praha je současně vhodným výchozím bodem k poznávání České 
republiky a sousedních zemí. ISC také organizuje širokou škálu sportovních a kul-
turní akcí, včetně národních prezentací. Organizuje kurzy jazykové výuky, ve kterých 
student- rodilý mluvčí učí studenty svůj jazyk.  Oblíbenou akcí ISC je tradičně výlet 
lodí po Vltavě. 

http://www.studyatctu.com/ 
https://www.facebook.com/studyatctu 
http://www.studyinprague.cz/ 
https://twitter.com/studyatctu  
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ChCeme vytvořit moderní společný kampus

Jaké priority pro následující období máte 
jako prorektor pro rozvoj?
Jako hlavní prioritu vidím rozvoj Dejvického 
kampusu. Postavili jsme novou budovu pro 
Fakultu architektury a Fakultu informač-
ních technologií, nedávno byla dokončena 
rekonstrukce bývalé Technické menzy 
a přístavba nového objektu, kde sídlí vedení 
školy, Český institut informatiky, robotiky 
a kybernetiky a další univerzitní pracoviště. 
Připravujeme nový generel rozvoje ČVUT, 
který bude komplexně řešit aktuální problé-
my lokace jednotlivých pracovišť, dostavbu 
a rekonstrukci kampusu v Dejvicích a revita-
lizaci našich prostor v Motole. Mělo by dojít 
k přestavbě halových laboratoří na Center 
for Advanced Technology, a to při zvětšení 
užitné plochy z dosavadních 17 000 m2 
na více než 30 000 m2. 
V dlouhodobém horizontu, v případě 
dostavby Vítězného náměstí, bychom 
chtěli postavit novou budovu pro Fakultu 
dopravní a přestěhovat ji z objektů na Flo-
renci a na Albertově do Dejvic. Všechny tyto 
aktivity vycházejí z ideje vytvořit v Dejvicích 
společně s VŠCHT vysokoškolský kampus, 
který by poskytoval co nejlepší podmínky 
pro studium technických oborů. Jako nej-
starší technická univerzita ve střední Evropě 
a přední technická univerzita v České 
republice dbáme o kvalitu našich absol-
ventů. K dobré publicitě přispívá i umístění 
v mezinárodních i národních žebříčcích 
pořadí univerzit… 

Pro veřejnou univerzitu je velmi důleži-
té se v rámci výzkumu a vývoje zapojit 
do projektů podporovaných EU a podílet se 
na mezinárodní vědecké spolupráci…

V roce 2017 se rozeběhlo nové programova-
cí období, v němž jsme získali řadu projektů 
z Operačního programu pro podporu výzku-
mu, vývoje a vzdělávání v celkové výši  
1,234 miliard korun. O dalších projektech 
ještě nebylo rozhodnuto a nové připra-
vujeme. ČVUT participuje na programu 
Průmysl 4.0. Jsme samozřejmě zapojeni 
do evropského programu Horizont 2020. 
Pro tuto činnost máme vybudované jak 
personální, tak materiální zázemí na všech 
osmi fakultách univerzity i v nově vzniklých 
výzkumných centrech UCEEB, CVUM Roztoky 
i v těch tradičních, jako je Ústav technické 
a experimentální fyziky nebo Kloknerův 
ústav a v neposlední řadě nově vzniklý Český 
institut informatiky, robotiky a kybernetiky. 

ČVUT vždy bylo spolehlivým a uznávaným 
partnerem pro veřejné instituce a státní 
správu. Bude tento trend pokračovat?
Tato spolupráce je třetí rolí veřejných uni-
verzit. Oboustranně prospěšná spolupráce 
bude samozřejmě pokračovat. Jedná se 
o prestižní záležitost, která kromě finanční-
ho přínosu dostává univerzitu jako odbor-
nou instituci do povědomí široké veřejnosti 
a umožňuje nám tak získávat další projekty 
a zakázky. ČVUT se např. podílí na zpraco-
vání RIV – Registru informací o výsledcích 
dosažených při řešení aktivit ve výzkumu, 
vývoji a inovacích – pro Ministerstvo školství, 
bylo podepsáno Memorandum o spolupráci 
s Ministerstvem obrany a Armádou České 
republiky, v rámci něhož připravujeme nové 
projekty. S Magistrátem Hlavního města 
Prahy a městskou částí Praha 6 se podílíme 
na přípravě nové podoby Vítězného náměstí 
a řešení celkové koncepce obvodu .
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naše strategie

Strategie rozvoje univerzity svázaná s odborem rozvoje Rektorátu je zaměřená na následu-
jící tři tematické okruhy v oblasti terciálního vzdělávání a univerzitního výzkumu:

Kvalita a relevance
V oblasti vzdělávání je naším cílem být 
vyhledávanou univerzitou jak v České 
republice, tak i v evropském či světovém 
měřítku. Trvale se zabýváme aktualizací 
studijních programů a jejich zaměření 
tak, aby pokrývaly vybrané perspektivní 
obory inženýrské činnosti při součas-
ném plnění požadavků na absolventy 
z průmyslové sféry. Důraz klademe 
především na kvalitu studia s umožně-
ním horizontální prostupnosti studij-
ních programů, a to i mezi jednotlivými 
fakultami univerzity, i ostatními tuzem-
skými i zahraničními vysokými školami. 
Pro podporu vzdělávání budeme dále 
rozvíjet nové technologie, jako například 
e-learning a e-teaching. Velký důraz 
klademe na jazykovou přípravu našich 
absolventů, aby byli schopni se účast-
nit mezinárodních aktivit. V současné 

době na univerzitě studuje až 14 procent 
zahraničních studentů. K rozvoji kvalitní 
vědecko-výzkumné činnosti přispívají 
zejména nově vybudovaná a budovaná 
pracoviště, jako je Univerzitní centrum 
energeticky efektivních budov, Centrum 
vozidel udržitelné mobility, Český institut 
informatiky, robotiky a kybernetiky a další 
na jednotlivých katedrách a fakultách. 
Součástí podpory kvality je samozřejmě 
zapojení studentů všech forem studia 
do našich výzkumných aktivit.

Otevřenost a mezinárodní spolupráce
K tomu, abychom byli uznávanou uni-
verzitou i ve světovém měřítku, podpo-
rujeme mezinárodní studentské a pe-
dagogické výměnné pobyty stejně jako 
společné mezinárodní vědecko-výzkum-
né aktivity. Naším cílem je, aby každý 
student měl během svého studia alespoň 
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Tjednu příležitost vycestovat v rámci 
výměnného studijního pobytu na jeden 
semestr do ciziny na partnerskou univer-
zitu. ČVUT je zapojeno do mezinárodních 
projektů v rámci programu Horizont 2020 
a do řady dvoustranných mezinárodních 
projektů. Samozřejmostí je spolupráce 
s významnými tuzemskými i mezinárod-
ními podniky, jmenujme například Auto 
Škoda, Porsche, US Navy, Bosch, Siemens, 
Rockwell či Skanska. 

Efektivita a financování
Pro zlepšení fungování vysoké školy roz-
víjíme univerzitní informační systém tak, 
aby umožnil snadnou dostupnost infor-
mací potřebných pro řízení školy a s tím 
souvisejících studijních, výzkumných 
a ekonomických agend a aby současně 
odpovídal požadavkům na ochranu osob-
ních dat podle směrnice EU GDPR.

Je nezbytné zajistit též potřebnou infra-
strukturu spočívající v moderním přístro-
jovém vybavení, kvalitních laboratořích 
i učebnách. Součástí je i podpora volno-
časových a zájmových aktivit studentů 
(sportovní zařízení, sportovní a kulturních 
aktivity přímo se studiem nesouvisející). 
Nezbytným předpokladem je i rozvoj in-
formačních zdrojů. K zajištění tohoto úko-
lu budeme i nadále podporovat rozvoj 
univerzitní knihovny. Ta sídlí v moderních 
prostorách, avšak je třeba věnovat trvalou 
péči rozšiřování klasického i elektronic-
kého knižního fondu a samozřejmě též 
přístupu do všech relevantních elektro-
nických zdrojů informací.
Kromě prostředků ze státního rozpočtu 
využíváme pro financování všech těchto 
aktivit též projekty operačních programů 
EU, Horizont 2020, GAČR, TAČR, Průmysl 4.0 
a další. 
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Na cestě k e-ČVUt…

Bez kvalitního IS/IT systému si už dnes 
nelze představit chod univerzity. Jste 
spokojen se současným stavem? 
ČVUT provozuje a rozvíjí v současné době 
rozsáhlý, heterogenní a velmi složitě řízený 
informační systém. Je k dispozici opravdu 
silná infrastruktura a široké spektrum apli-
kací. Z pohledu moderních metod řízení 
oblasti IS/IT a systémové integrace jsou 
prováděny zásadní změny, které budou 
pokračovat tak, aby informační systém 
ČVUT byl na úrovni předních zahraničních 
vysokých škol.

Jako moderní technická univerzita má 
ČVUT výhodu – IT se vyučuje na několika 
fakultách, působí zde renomovaní spe-
cialisté se zkušenostmi z praxe. Podílejí 
se pedagogové a vědci také na rozvíjení 
univerzitního IT systému?
Na rozvoji univerzitního IT systému 
samozřejmě spolupracuji s řadou kolegů 
z různých fakult ČVUT i mimo naši univer-
zitu, kteří jsou odborníky na různé oblasti 
IT a – což je rovněž velmi důležité – mají 
zkušenosti z praxe.

Vývoj i zajišťování provozu moderních 
informačních a komunikačních systémů je 
finančně nákladné. Má univerzita pro tuto 
oblast dostatek prostředků?
Vzhledem k tomu, jak klíčová je kvalitní IT 
podpora hlavních procesů probíhajících 
na ČVUT – oblast studia, vědy a výzkumu, 
zahraničních vztahů, spolupráce s průmys-
lem, manažerské a finanční řízení atd. – je 
nezbytné prostředky pro rozvoj této pod-
pory nalézt.  Způsob využití informačních 
technologií je významným faktorem kon-

kurenceschopnosti organizace. A strategií 
ČVUT je srovnávat se s významnými zahra-
ničními univerzitami. Informační systém je 
ale také nástrojem na podporu efektivity 
širokého spektra procesů na ČVUT.  

Můžete ve stručnosti nastínit strategii 
rozvoje informačního systému ČVUT? 
Základem strategie ČVUT ve vztahu k rozvoji 
univerzitního informačního systému je 
propojení s naší informační strategií. Její 
zpracování a prosazení jako základního 
strategického procesu je tedy i hlavní prio-
ritou pro nejbližší období. Současně je však 
třeba zajistit kontinuální rozvoj stávajících 
klíčových komponent informačního systé-
mu – jedná se o systém podpory studia, 
systém podpory vědecké, výzkumné, umě-
lecké a tvůrčí činnosti, systém pro řízení 
ekonomické činnosti a financí – a nalézt 
zdroje pro tento rozvoj. Dalšími prioritami je 
uplatňování programového a projektového 
řízení rozvoje informačního systému a prin-
cipů strategického řízení IS/IT.  

Kdy se podle vás o naší univerzitě bude 
moci mluvit jako o e-ČVUT, kde všechny 
procesy, počínaje výukou přes vědu až 
po ekonomický a finanční management, 
odpovídají nejmodernějším trendům 
v oblasti IT?
Jsem přesvědčen, že již dnes můžeme 
pro rozsah informatické podpory pro-
cesů na ČVUT použít termín e-ČVUT. To 
ale samozřejmě neznamená, že není co 
zlepšovat a měnit, naopak, tato oblast je 
i vzhledem k dynamice trendů IT podpory 
ve světě i dynamice změn na ČVUT před-
mětem neustálých změn a úprav.  
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mIt zázemí: INfrastrUktUra, slUžby I VýVoj

Výpočetní a informační centrum (VIc) 
je jedna ze samostatných součástí 
ČVUt, jejíž hlavním posláním je efek-
tivní provoz, koordinace, integrace 
a rozvoj aktivit školy v oblasti Ict. je 
partnerem pro všechny fakulty a sou-
části ČVUt, zejména při zajišťování 
centralizovaných služeb se zaměřením 
na rozvoj a provoz centrálních kompo-
nent a aplikací. Vzhledem ke svému 
zaměření a rozsahu specializací spolu-
pracuje rovněž s externími institucemi, 
pro které zajišťuje vybrané It služby. 
je držitelem certifikátů managemen-
tu kvality Iso 9001:2009, dále ČsN 
Iso/Iec 20000-1:2006 a ČsN Iso/Iec 
27001:2006.

Pro univerzitu zajišťuje VIC v rámci infor-
mačního systému tři klíčové agendy, a to 
podporu v ekonomických a správních 
agendách, v oblasti studijního infor-
mačního systému a ve vědě a výzkumu. 
Nedílnou činností je vývoj software, 
zajištění bezpečnosti, integrace a koor-
dinace napříč celou univerzitou. Na po-
zadí je přitom provozována a rozvíjena 
základní infrastruktura serverů a databází 
s naprosto zásadním zajištěním kvalitní 
konektivity a správou celé sítě. Centrum 
zajišťuje i oblast webové prezentace 
ČVUT a multimédií v podobě natáčení 
a zpracování významných událostí ze 
života univerzity.
Jednotlivé oblasti podpory ČVUT jsou 
pokryty přímo činností oddělení VIC, 
případně projekty běžícími ve spolupráci 
s pracovišti a součástmi ČVUT. 

Oddělení IS ekonomických a správních 
agend zajišťuje provoz a rozvoj aplika-
cí v oblasti integrace a automatizace 
procesů a podpůrných administrativních 
činností univerzity. Primárně se jedná 
o účetnictví, fakturaci, správu lidských 
zdrojů, správu hmotného a nehmotného 
majetku, pasportizaci a prodeje. Význam-
nou součástí služeb  jsou manažerské 
nadstavby, jejichž cílem je sjednocení 
datové základny a příprava agregovaných 
podkladů a dat pro potřeby řízení na růz-
ných úrovních. V univerzitním prostředí 
je provozováno platební schéma EDUPay, 
k němuž patří služby bezhotovostních 
plateb a správa finančních pohledávek 
a závazků mezi univerzitou a studentem. 
V rámci rozvojových aktivit je v současné 
době zaváděna kompletní elektroniza-
ce základních administrativních agend 
(Nepřítomnosti, Cestovní příkazy a další). 
Podpora jde do úrovně podpory PKI (Public 
Key Infrastructure) využívající čipové karty.

Oddělení studijního informačního 
systému spravuje komponentu Studi-
um (KOS), která slouží jako softwarová 
podpora průchodu studenta studiem 
pro všechny studijní a související agen-
dy. Základní administrativu studia se 
podařilo rozšířit o agendy administrace 
stipendia a platby za studium a přijímací 
řízení. To vše je propojeno s finančním 
systémem školy. V současné době se 
KOS integruje s elektronickou spisovou 
službou pro zajištění jednotné správy 
dokumentů v oblasti studia. Tato kom-
ponenta je základním zdrojem dat pro 
celostátní matriku studentů, dle které 
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se rozdělují státní dotace na studenty. 
Je průběžně rozšiřována a upravována 
včetně uživatelsky přívětivější grafické 
podoby. Oddělení dále spravuje aplikace 
Mobility (původně pouze pro administra-
ci studentů vyjíždějících a přijíždějících 
v rámci programů Erasmus, nyní rozšíře-
no o bilaterální dohody a výjezdy učitelů 
a zaměstnanců), Anketa (pro evaluaci 
učitelů studenty), E-learning (pro podpo-
ru výuky prostřednictvím on-line kurzů, 
počet kurzů se každým rokem zvyšuje 
o desítky) a Book (pro podporu ediční 
činnosti). 
Oddělení informačních systémů vědy 
a výzkumu spravuje evidenci vědecko-vý-
zkumných výsledků/aktivit a superpočí-
tačové služby, jejichž cílem je poskytovat 
výkonnou výpočetní techniku pro vědecké 
projekty a výuku na ČVUT včetně progra-
mového vybavení pro náročné numerické 
výpočty, softwarové simulace a paralelní 
programování. Evidence vědecko-vý-
zkumných aktivit je zajištěna aplikacemi 
V3S (Výsledky vědy a výzkumu), SGS 
(Studentská grantová soutěž) a EZOP 
(Evidence projektů a jejich přihlášek). 
Hlavním přínosem aplikací jsou každo-
roční jednotné exporty za celé ČVUT, kde 
hlavní je RIV (rejstřík informací o výsled-
cích) pro jednotlivé rezorty, zpracování 
statistických výkazů pro ČSÚ a exporty 
dalších podkladů (ročenka ČVUT, tabulky 
rozpočtu, výpočty dotací autorů za pres-
tižní publikace a citace, možnosti exportů 
statistik pracovišť apod.). 

Oddělení integrace a koordinace zajišťu-
je provoz řešící jednoznačnou identifikaci 
osob a uživatelů napříč Informačním 
systémem ČVUT, v němž se nachází 

cca 120 000 uživatelů identifikovaných 
unikátním osobním číslem, uživatel-
ským jménem a bezkontaktním čipo-
vým identifikátorem. Oddělení zajišťuje 
celý komplex mechanismů sloužících 
k evidenci Hesla ČVUT, které je využívané 
k přístupu do většiny systémů ČVUT. Po-
mocí systému Identity Management (IdM) 
řídíme na 40 000 unikátních uživatelských 
rolí v klíčových systémech. Druhou oblastí 
jsou práce na zajišťování propojení něko-
lika stovek samostatných systémů, a to 
jak na datové, tak na procesní úrovni. 

Oddělení sítí a správy počítačů pro-
vozuje páteřní počítačovou síť mezi 
jednotlivými objekty školy, zajišťuje 
připojení infrastruktury Studentské unie 
a kompletní provoz vybraných pracovišť 
univerzity. Součástí je připojení k inter-
netu prostřednictvím akademické sítě 
Cesnet a pražské univerzitní sítě Pasnet 
a provoz infrastruktury pro připojení 
k internetu. Důležitou činností je provoz 
serverů pro připojování k bezdrátové síti 
Eduroam, nezbytnou součástí bezpeč-
ného provozu je i vydávání serverových 
certifikátů prostřednictvím certifikační 
autority TERENA. V rámci objektů univer-
zity zajišťuje toto oddělení i kompletní 
provoz IP telefonie prostřednictvím 
technologie CUCM s podporou protoko-
lů IPv4 i IPv6. Součástí těchto služeb je 
i připojení některých univerzit v ČR a SR 
(toto volání je bezplatné).  Další součástí 
služeb je zajišťování multilicenčního 
software pro potřeby výuky a vědeckých 
aktivit. Aplikace jsou dostupné na http://
download.cvut.cz . Další službou je 
provoz minilabu a velkoformátový tisk 
za zvýhodněné ceny. 
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Oddělení serverů a databází provozuje 
základní infrastrukturu pro celý IS ČVUT. 
Zajišťuje provozní a testovací prostředí 
pro platformy ORACLE, MySQL a MS SQL. 
Dále se stará o servery na OS AIX, Linux 
a MS Windows a datová úložiště. Součástí 
je též zálohování, zajištění bezpečnosti 
a virtualizační platformy VMWare.

Oddělení vývoje komplexně zajišťuje vý-
voj software na míru a jeho servisní pod-
poru pro potřeby univerzity i externích 
zákazníků. Participuje při sběru, analýze 
a vyhodnocení požadavků, tvorbě zadání 
a plánování projektů. Nabízí konzultační 
služby v oblasti technologií a návrhů 
architektury systémů. Rovněž provádí 
specializované analýzy dat. Každodenně 
se mohou uživatelé setkat s produkty 
této činnosti přímo při práci s univerzit-
ními aplikacemi jako jsou Usermap, CRI, 
EZOP, V3S, DSpace, ORCID, nastavení PINu 

čtenáře či Mobility a nepřímo v podobě 
backendových služeb, jako jsou podpora 
uživatelských certifikátu na kartách ČVUT, 
propagace identifikátoru ORCID, význam-
né rozšíření DSpace REST API a jeho za-
řazení pro potřeby celosvětové komunity 
uživatelů DSpace, přenos VŠKP/PUBL pro 
potřeby zveřejňování v DSpace, realizace 
Usermap API (synchronizace dat v rámci 
univerzitních a fakultních systémů), 
exporty dat do GTS a DPP Praha (karty 
ISIC a OpenCard / Lítačka). Mezi nejvý-
znamnější úspěchy patří vývoj a násled-
ný provoz celorepublikově používaných 
aplikací Registr uměleckých výstupů 
(RUV) v rámci projektu pro MŠMT, jehož 
výstupy používá 17 univerzit a dalších  
30 neuměleckých fakult v ČR, a Infor-
mačního systému výzkumu, experi-
mentálního vývoje a inovací (IS VaV) pro 
Úřad vlády ČR, který byl používán všemi 
výzkumnými organizacemi v ČR. 
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mOddělení multimédií a webu garantuje 
portfolio služeb ve dvou vzájemně se 
doplňujících oblastech. V první z nich 
– multimédiích – se zabývá zejména 
foto a audiovizuální dokumentací akcí 
a událostí na ČVUT a tvorbou dalšího 
multimediálního obsahu pro prezentaci 
univerzity, tyto materiály se objevují 
v mnoha médiích počínaje univerzitní-
mi časopisy a propagačními materiály, 
přes webové prezentace až po univer-
zitní Youtube kanál. 
V oblasti webových služeb zajišťu-
je zejména provoz, správu obsahu 
a rovněž rozvoj webových aplikací 
představujících univerzitu a její život 
široké veřejnosti. Mezi nejvýznamnější 
provozované systémy patří centrální 
web ČVUT, Zpravodajský servis a nově 
i Mediatéka. Oddělení také poskytuje 
znalostní a technickou podporu dalším 
pracovištím a součástem ČVUT.

Ekonomické oddělení zajišťuje veškerou 
administrativní a provozní podporu VIC. 
Spadá pod něj Vydavatelství průkazů 
(ročně vydá 6 000 až 6 500 průkazů 
a prodlouží jich více jak 15 000). S vydá-
váním průkazů studentům a zaměst-
nancům souvisí i hesla a rodné kódy pro 
stovky zahraničních studentů, odebírání 
průkazů, jejich archivace a skartace, 
reklamace a další služby, jakými jsou 
vkládání a výběr finanční hotovosti 
v systému TZS a platby do parkovacího 
systému Abonent.

Další vybrané aktivity 
Výpočetní centrum průběžně partici-
puje na projektech financovaných EU 
i dotačními tituly z ČR a snaží se tak 
o udržování vysoké úrovně vlastních 
výstupů i zaměstnanců. Současně to je 
i nutnost z pohledu financování odbor-
níků IT fungujících na VIC. 
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Výuka na ČVUT se uskutečňuje nejen 
v moderních novostavbách, ale 
i v historických budovách. Největší 
procento univerzitních prostor bylo 
postaveno v první polovině 20. století, 
nejstarší objekt byl postaven dokon-
ce už v 17. století! Proto velké úsilí 
v oblasti investic a výstavby věnuje 
vedení školy nejen výstavbě nových 
objektů, ale i rekonstrukcím a moder-
nizacím prostor tak, aby odpovídaly 
nárokům současné doby. Cílem je 
i jejich přístupnost pro lidi s hendike-
pem. 
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ModerNí i Ve „sTaréM“

Univerzitní areál v centru Pra-
hy na Karlově náměstí, jenž byl 
od konce šedesátých let 19. století 
téměř tři čtvrtě století hlavním 
sídlem české techniky, se dočkal 
radikální proměny. obnovu histo-
rických budov v Pražské památ-
kové rezervaci, kde probíhá výuka 
i výzkum Fakulty strojní a Fakulty 
elektrotechnické, bedlivě sledovali 
i památkáři. Při revitalizaci objektů 
bylo zachováno mnoho původních 
stavebních prvků – dispozice, okna, 
dveře a mosazné kování. Přibyly 
prosklené prostory, nové laborato-
ře, pracovny, výukové a konferenční 
prostory…
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Nová budova ČVUT  

(náklady na její výstavbu dosáhly 

téměř 1,3 miliardy korun)  

disponuje nejen mnoha ateliéry 

a dalším moderním zázemím, 

ale i čtyřmi posluchárnami  

s kapacitou pro 300, 180, 100  

a 80 posluchačů. sídlí zde 

Fakulta architektury a Fakulta 

informačních technologií.



138

Flexibilní výzkumná univerzita v Evropě

Fakulta biomedicínského inženýrství (situována na Kladně) – výuka se realizuje  

v laboratořích s moderním vybavením a v nových přednáškových sálech…
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Fakulta informačních technologií má perfektní podmínky pro studium i vědu. síťová multi-

mediální laboratoř saGelab je vybavena velkoplošným vizualizačním zařízením s vysokým 

rozlišením 8K+ (9600 x 4320 px) a vysokorychlostním připojením k počítačové síti. 
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2. května 2017 byla v přítomnosti prezidenta a premiéra Čr 

slavnostně otevřena budova ČVUT – CiirC. Nový objekt tvoří 

rekonstruovaná budova bývalé Technické menzy a dostavba 

„věže“. stavba stála 1,4 miliardy korun, z toho jedna miliarda 

byla hrazena ze státního rozpočtu. Celkově nové prostory 

přinesly užitnou plochu přes 33 tisíc m2 a zázemí až pro 

1 650 osob.



142

Flexibilní výzkumná univerzita v Evropě



143

In
ve

st
ic

e

Budova Fakulty stavební se dočkala nových plášťů i nejnovějšího  

technologického zázemí (výtahy jsou řízeny novou generací  

mikroelektroniky)...

rekonstruovaná posluchárna nese rukopis architekta Vladimíra  

Gleicha.  

atelier d – kreativní dílna pro budoucí stavaře a architekty.
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Fakulta strojní – nová „rýsovna“ nabízí výborné zázemí, je rozdělena na několik zón: studijní, 

pracovní, prezentační a odpočinkovou. dole zrekonstruovaná přednášková posluchárna
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Finance jdou tam, kde jsou výkony

Jako kvestor máte zodpovědnost za hos-
podaření vysoké školy. Roční rozpočet 
ČVUT se blíží pěti miliardám korun, při-
čemž státní příspěvek je přibližně  
1,3 miliardy korun. Další prostředky tvoří 
příjmy z výzkumných grantů a spolu-
práce s firmami. Je problém univerzitu 
„ufinancovat“?
Neřekl bych, že je problémem ufinan-
covat univerzitu jako celek, neboť ČVUT 
každoročně vykazuje za celou univerzitu 
kladné výsledky hospodaření. To ukazuje 
na ekonomickou stabilitu a zdravou 
finanční pozici. 
Je však pravdou, že právě v souvislosti 
se setrvalým poklesem státního pří-
spěvku může být v budoucnu problé-
mem ufinancovat některé konkrétní 
činnosti, zejména takové, které sice 
nejsou přímo součástí výuky nebo vědy 
a výzkumu, ale pro rozvoj školy a její 
pozitivní vnímání veřejností i akade-
mickou obcí jsou žádoucí. Jde zejména 
o doprovodné služby pro studenty 
a pedagogické pracovníky nebo některé 
PR aktivity.  

Příjmy od privátní sféry tvoří jen deset 
procent univerzitního rozpočtu. Nemělo 
by to být víc? A co tomu brání?
Pokud do příjmů od privátní sféry zapo-
čítáme i příjmy z kolejí a menz, je tento 
podíl poněkud vyšší, asi 17 procent, ale 
i tak lze souhlasit s tím, že by měl do bu-
doucna narůstat. 
Problém vidím zčásti ve stávající struk-
tuře české průmyslové sféry, která má 
poměrně malé zastoupení významných 
hi-tech podniků. Navíc značná část 

tuzemských firem je součástí nadnárod-
ních korporací, které často mají výzkumné 
kapacity umístěny ve svých domovských 
zemích. Technologicky vyspělé firmy 
s českými vlastníky navíc doposud nejsou 
natolik kapitálově silné, aby si mohly do-
volit vlastní výzkum a vývoj ve větší míře 
financovat, a to ani formou outsourcingu 
od univerzit.

Jak se v rozpočtu univerzity projevuje 
akcent na kvalitu a excelenci, které jsou 
pro mnohé studenty i vědce důležitým 
kritériem?
Základní filozofií celého rozpočtu 
univerzity je, že finance jdou tam, kde 
se odehrály výkony, které tyto finance 
vygenerovaly. Kvalitní tvůrčí pracovníci 
tak sklízejí téměř veškeré plody své 
práce, a to je pro ně silným motivačním 
impulsem. 
Dříve zmíněný pokles příspěvku na vzdě-
lávací a tvůrčí činnost byl vyrovnán 
institucionální dotací na rozvoj výzkum-
né organizace, jež je na úrovni rezortu 
rozdělována podle vědeckých výkonů 
a v rámci které ČVUT získává více pro-
středků než většina ostatních škol; to 
je právě výsledkem mimořádné kvality 
vědeckých výstupů našich pracovníků. 
Univerzita však podporuje kvalitu 
i přímo. V rozpočtu je pamatováno 
na specifické účelové rezervy, které jsou 
vyčleněny na podporu kvality. Jiným pří-
kladem jsou vysoké částky, které je ČVUT 
ochotno alokovat na spolufinancování 
projektů excelentních týmů nebo exce-
lentního výzkumu, ať již v rámci evrop-
ských projektů, nebo mimo ně.  
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UdržUjeme stabilitU a zdravoU finanční pozici

roční rozpočet českého vysokého učení 
technického v praze, které patří mezi 
největší univerzity v české republice, se 
blíží pěti miliardám korun. výnosovou 
část rozpočtu tvoří zejména prostředky 
poskytnuté státem prostřednictvím 
mŠmt na vzdělávací činnost, specifický 
výzkum, ubytování a stravování studen-
tů. významné jsou rovněž prostředky 
z grantových agentur a ze zisku z do-
plňkové činnosti. 

V roce 2016 škola hospodařila dle roz-
počtu, který byl schválen Akademickým 
senátem ČVUT. Tento rok skončil pro 
ČVUT z pohledu ekonomiky uspokojivým 
výsledkem. Hospodářský výsledek uni-
verzity ve srovnání s předchozím rokem 
sice poklesl na částku 71 819 tisíc korun, 
a to při současném snížení výnosů i ná-
kladů, ale toto mírné zhoršení je třeba 
vnímat v kontextu klesající demogra-
fické křivky. Pokles v oblasti doplňkové 
činnosti zřejmě souvisí se zostřenou 
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kých univerzit, u kterých se projevuje 
vliv získaných prostředků z evropských 
fondů v minulých letech. Předchozí sna-
ha o efektivnější fungování univerzity 
na všech úrovních a ve všech oblastech 
činnosti v těchto podmínkách napomů-
že udržet stabilitu a zdravou finanční 
pozici, kterou vykazuje ČVUT již po ně-
kolik let.

V rámci neustávajících snah o zlepšení 
ekonomického řízení školy stojí z po-
sledního období za zmínku, že úspěšně 
aplikovaný proces rozpuštění celouni-
verzitních nepřímých nákladů s přihléd-
nutím k principům metodiky Full Cost 
byl akceptován univerzitní administ-
rativou a je nyní všeobecně používán. 
Do budoucna přinese významné zpřes-
nění pohledu na ekonomické fungování 
jednotlivých organizačních jednotek 
nebo procesů. Naopak způsob rozdě-
lování příspěvku a dotací byl pozname-

nán radikální změnou přístupu MŠMT 
k provoznímu financování veřejných 
vysokých škol, která vyústila v částečné 
rozpojení principů, na kterých jsou pro-
středky rozdělovány na úrovni rezortu 
a na úrovni ČVUT.

ČVUT nadále usiluje o zlepšení ekonomic-
kého řízení školy. Tento proces probí-
há v široké diskusi na všech úrovních, 
počínaje akademickým senátem přes 
porady rektora s děkany, poradu kvestora 
s tajemníky fakult a ekonomy nefakult-
ních součástí až po pracovní skupiny 
ustavené k řešení dílčích problematic-
kých okruhů. S cílem zefektivnění tohoto 
úsilí se ČVUT rozhodlo začlenit celou řadu 
ekonomických a organizačně správních 
témat do Institucionálního rozvojového 
plánu, který veřejným vysokým školám 
poskytuje prostředky pro rozvoj klíčových 
oblastí v jejich činnosti včetně zlepšení 
fungování podpůrných činností hlavních 
procesů.

financování vzdělávací a vědecké,  
výzkumné, vývojové, inovační  
a další tvůrčí činnosti

transfer znalostí

financování výzkumu a vývoje

financování programů 
reprodukce majetku (isprofin)

pronájmy a tržby za vlastní služby

financování programů  
strukturálních fondů

Financování – přehled

1,46 %

35,84 %

30,70 %

0,18 %

15,77 %

16,06 %



150

Flexibilní výzkumná univerzita v Evropě

Metodické řízení součástí školy bylo za-
jišťováno prostřednictvím vydání nových 
interních norem, směrnic a metodic-
kých pokynů v ekonomické oblasti. Jako 
integrující součást fungovaly, stejně jako 
v předchozích letech, informační systémy 
Elanor Global a iFIS a jejich nadstavby. 
V roce 2016 bylo zároveň dosaženo 
výrazného pokroku v elektronizaci oběhu 
některých účetních dokladů i celých 
agend. Tento pozitivní posun je výsled-
kem dlouhodobé snahy rozpracovat 
podrobné procesní modely některých ad-
ministrativních činností, která je motivo-
vána úsilím o sjednocení těchto činností 
napříč školou. V roce 2016 tento posun 
umožnil realizovat v souladu se zákonný-

mi normami bezproblémový provoz EET 
i rozjezd národního registru smluv.

V roce 2016 byla od zhotovitele převzata 
budova Českého institutu informatiky, 
robotiky a kybernetiky, která se staveb-
ním rozpočtem 1 mld. Kč hrazeným 
z prostředků MŠMT představuje největší 
investiční akci ČVUT za posledních pět let. 
ČVUT současně nad rámec výše uvedené 
dotace do této investice vložilo více než 
200 mil. Kč vlastních zdrojů, primárně 
užitých na provozní a přístrojové vybavení 
budovy. Objekt ČVUT – CIIRC nyní součas-
ně slouží nejen jako moderní zázemí pro 
vědecko-výzkumnou činnost, ale i jako 
nové sídlo Rektorátu ČVUT.  
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Na ČVUT působí úspěšNé osobNosTi... 

Žádný z členů akademické obce ČVUT sice není nositelem Nobelovy ceny, zato osobností 
s mezinárodním věhlasem zde působí spousta. Úspěšní jsou přitom nejen uznávaní 
vědci, ale vavříny sbírají i studenti a mladí pracovníci univerzity, kteří teprve začínají svoji 
akademickou dráhu.
Přinášíme alespoň miniportréty některých z nich. Tato mozaika představuje renomované 
pány profesory, stejně jako studenty a studentky z jednotlivých fakult a součástí ČVUT.

Bc. Marek Novák, Fakulta elektrotechnická 
Nejnovějším úspěchem Marka Nováka, studenta magisterského programu Fakulty elektrotech-
nické, jenž se už od střední školy věnuje zdravotnickým přístrojům, je vítězství v celosvětové 
soutěži Microsoft Imagine Cup. Glukometr X.GLU, jenž vymyslel a s dvěma kolegy z fakulty 
obohatil o mobilní aplikaci, zaujal natolik, že si trojčlenný tým X.GLU z amerického finále kromě 
slávy odvezl i 5,5 milionu korun na další rozvoj tohoto projektu. „Poměrně dlouhou dobu jsem 
přemýšlel nad studiem medicíny. Nakonec vyhrála technika, takže moje „sekundární“ zaměření 
směrem k medicíně byla jasná volba. Moje vědecko-výzkumné aktivity buď souvisí se studiem, 
nebo na něj navazují a dávají mi na techniku jiný pohled. Aplikovat „školní“ znalosti už za stu-
dia je jedním ze základních předpokladů, jak v oboru uspět,“ říká Marek, jenž od roku 2013 ob-
držel čtrnáct prestižních ocenění např. od CERN, Intelu, České kosmické kanceláře, Mezinárodní  
astronautické federace, je mj. držitelem ceny Wernera von Siemense. A jaké má plány? „V první 
řadě bych rád rozvíjel projekt glukometru, dostal jej mezi lidi a pomohl tak diabetikům. Čím 
dál více vnímám i nutnost doktorského studia, zvlášť potom, co jsem se začal více angažovat 
ve výzkumu. A pochopitelně chci to vše kombinovat s praxí. Multidisciplinarita se stává čím dál 
tím víc diskutovaným tématem a i ze stran zaměstnavatelů je velký hlad po lidech, kteří nejsou 
jen čistí vývojáři nebo programátoři. Je velice pozitivní, že ČVUT studentům umožňuje zvolit si 
široké spektrum předmětů a že jednotlivé programy jsou velice otevřené.“
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iIng. Michal Gulka, Ph.D.,  

Fakulta biomedicínského inženýrství
Mimořádně kvalitní doktorskou práci ve společném studiu 
(double-degree) na ČVUT a Hasselt University (Belgie) ob-
hájil Michal Gulka. „Ve své práci jsem se podílel na vývoji 
kvantových bio-senzorů na bázi barevných centrech v dia-
mantu. Je to nový vědecký směr, který se objevil v několika 
posledních letech a který přináší možnosti pro konstrukci 
nové generace senzorů. V biomedicíně mají uplatnění pro 
detekční metody, které by svou citlivostí umožnily detekci, 
zobrazování a strukturní analýzu individuálních biomole-
kul v reálném čase. Ve spolupráci s Hasselt University se 
nám podařilo vyvinout novou metodu čtení takovéhoto 
senzoru, díky které se až tisícinásobně zkrátí čas potřebný 
k měření, či usnadní vytvoření elektronického kvantového 
čipu pro použití v běžných lékařských laboratořích.“ Michal 
se zabývá také využitím diamantových senzorů pro de-
tekci a zobrazovaní přímo v buňkách. K tomu se používají 
malé nano-diamanty, které díky svým rozměrům pronikají 
do buněk a reagují zde na okolní prostředí změnou svých optických vlastností. Výsledky byly pub-
likovány v šesti prestižních vědeckých časopisech a prezentovány na mezinárodních konferencích 
v Evropě i USA, kde získaly mnohá ocenění. 

Prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc. 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 
Katedra fyzikální elektroniky
Prof. Helena Jelínková je přední mezi-
národně uznávanou odbornicí v oblasti 
laserů. Je členkou The Optical Society 
(OSA), SPIE, American Society for Laser 
Medicine and Surgery, České fyzikální 
společnosti a České a Slovenské spo-
lečnosti pro fotoniku. Sama je absol-
ventkou Fakulty jaderné a fyzikálně 
inženýrské ČVUT v Praze, kde promovala 
v roce 1969. Následně získala na uni-

verzitě doktorát, habilitovala a v roce 2000 byla jmenována profesorkou. Svůj profesní život 
spojila s touto fakultou. Dnes zde přednáší a vyučuje kurzy Laserová technika a Aplikace 
laserů. Ve vědecké sféře se věnuje již více než čtyřicet let výzkumu a vývoji pevnolátkových 
laserů. Mezi lety 1974 a 1994 byla členem týmu, který vyvíjel pevnolátkové laserové vysílače 
pro měření vzdálenosti družic. Od roku 1980 je zapojena do projektů laserové medicí-
ny a významně se podílela na vývoji laserových systémů pro oftalmologii, dermatologii 
a stomatologii. Její současný výzkum zahrnuje pevnolátkové lasery od viditelného světla 
do infračervené oblasti, generaci krátkých pulsů, lasery využívající Ramanova jevu a interakci 
laserového záření s tkání pro další aplikace laserů v medicíně. Je autorkou a spoluautor-
kou více než 600 publikací a konferenčních příspěvků a je jednou z nejcitovanějších žen 
na ČVUT, pravidelně se umisťuje v první dvacítce nejcitovanějších osobností ČVUT.
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Prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.,   
Fakulta dopravní,  
Ústav aplikované informatiky v dopravě
Profesor Zelinka, jenž od roku 2005 působí 
na Fakultě dopravní ČVUT, koordinuje výzkum 
především v  oblasti komunikací v dynamických 
sítích ITS a C-ITS. Jeho výuka je přijímána stu-
denty velmi pozitivně, protože doplňuje výklad 
komplexních dynamicky se vyvíjejících teleko-
munikačních systémů prezentací praktických 
zkušeností získaných v globálním podnikatel-
ském prostředí.  
Tomáš Zelinka nastoupil po absolvování oboru 
Technická kybernetika do Geofyzikálního ústavu 
ČSAV, kde dvacet let pracoval v oboru experi-
mentální geofyziky. Fyzikální experimenty řešil 
jako komplexní systémy s počítačovým řízením. 
Takto koncipoval i unikátní měřicí systém na bázi 
VSM pro adaptivní identifikaci modelu Prei-
sachova typu hornin s velmi nízkým podílem 
feromagnetické komponenty. Zapojení Geofyzi-
kálního ústavu do globální projektu INTERMAG 
studia magnetické aktivity severní hemisféry 
představovalo pro T. Zelinku nejen řešení vlast-
ního geomagnetického observatorního měření, 
ale i sběru dat z rozsáhlé oblasti s využitím kom-
binace různých telekomunikačních technologií. 
Nově nabytá telekomunikační odbornost byla 
podnětem k výzvě k jeho zapojení do komerč-
ního telekomunikačního prostředí. Mezi jeho 
nejvýznamnější výsledky patří výstupy projektu 
překryvné satelitní sítě VSAT, s jejíž podporou 
byly dosahovány požadované performační 
parametry datových služeb s prokazatelnou 
minimalizací nákladů sítě VSAT. V mezinárodním 
prostředí firmy GlobalOne koncepčně připravil 
a následně i v týmu implementoval systém me-
zinárodního propojování hlasových operátorů 
pomocí IP sítí, který byl komerčně úspěšný a To-
máš Zelinka obdržel G1 Award (Washington D.C., 
2000) za nejúspěšnější projekt v oblasti EMEA. 

Bc. Kristýna Ulrychová, Fakulta stavební
Už několik cenných vítězství v architektonic-
kých soutěžích získala Kristýna Ulrychová, 
studentka 2. ročníku magisterského studia 
oboru Architektura a stavitelství na Fakultě 
stavební ČVUT. Do studentské soutěže Stavby 
s vůní dřeva 2016 se přihlásila s bakalářskou 
prací, rodinným domem v Lipně nad Vltavou. 
„Dům jsem navrhla jako dřevostavbu. Jelikož 
se jednalo o návrh domu na břehu Lipna, tak 
velmi dobře splňoval téma soutěže „Nadějné 
vyhlídky“ – na vodní nádrž i na využívání dřeva 
jakožto obnovitelného materiálu“. Její projekt 
zvítězil mezi 55 soutěžními díly od 68 vysoko- 
školských studentů z České republiky a Slo-
venska. Další prvenství vybojovala v týmu 
společně s dvěma spolužáky v soutěži Český 
ostrovní dům 2017, kde uspěli s návrhem 
zdrojově hospodárného a co nejvíce sobě-
stačného rodinného domu. „Obor Architek-
tura a stavitelství jsem si vybrala, protože se 
mi líbila kombinace technické a umělecké 
stránky. Vždy jsem ráda kreslila a tvořila, ale 
zároveň mě bavily i technické předměty. Proto 
se mi zdál pro mne vhodný tento obor, který 
v sobě zahrnuje jak umělecké, tak technické 
předměty. Mám pocit, že v tomto oboru se 
člověk nikdy nudit nebude a pořád se bude 
učit a zkoušet nové věci. A na to se těším.“ 
Vzhledem ke studijním výsledkům a úspěchu 
v soutěži Stavby s vůní dřeva bylo Kristýně 
rektorem ČVUT v prosinci 2016 uděleno Účelo-
vé stipendium 17. listopadu. 
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Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c., ředitel Českého 
institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT
 „Věnuji se výzkumu distribuovaných inteligentních 
systémů, tzv. systémů agentních, kde jsem se podílel 
na vytvoření vlastní pražské školy, uznávané ve světě. 
Spolupracoval jsem na vytvoření filozofického a teoretic-
kého základu tzv. „lehkých“ agentních systémů fungujích 
na PC, stejně tak jako na řadě aplikací v průmyslu, při řízení 
letového provozu bezpilotních prostředků apod. Snažím 
se dotáhnout teoretický výzkum až do podoby prakticky 
využitelných řešení,“ říká prof. Mařík, jenž spolupracuje 
s desítkami akademických a průmyslových výzkumných 
pracovišť po celém světě. A nejaktuálnější úspěchy? 
„Podařilo se nám rozvinout činnost českého institutu jako 
vysokoškolského ústavu, který má dnes 170 zaměstnanců 
a stále roste, získává desítky projektů evropských, národ-
ních i průmyslových, má reputaci u nás i v zahraničí jako 
centrum spojující excelenci s užitečností. Stali jsme se 
Národním centrem výzkumu v oblasti Průmyslu 4.0.“

Ing. arch. Mirjana Petrik, Fakulta architektury
Architektka Mirjana Petrik se snaží šířit povědomí o potře-
bě vnímat město z pohledu všech jeho občanů včetně dětí 
a z dětské perspektivy, a to nejen v oblasti plánování, ale i de-
signu veřejného městského mobiliáře. Tématu dětí ve městě 
z pohledu architektury a dalších souvisejících oborů, jako jsou 
psychologie, sociologie či ekologie, se věnuje již několik let. 
Nyní učí na Fakultě architektury a dokončuje zde disertační 
práci na téma Design a plánování měst přátelských k dětem 
a účast dětí věkové skupiny 3 až 6 let v procesu plánování. 
Za pomoci Fulbright-Masarykova stipendia pro doktorandy 
a vědce v roce 2011/2012 pracovala ve výzkumu na University 
of Colorado v centru Child, Youth and Environments Center for 
Research and Design. Na ČVUT se věnuje projektu zapojení Pra-
hy do světové sítě Child Friendly měst. Kromě práce na akade-
mické půdě se věnuje různým komunitním projektům týkajících 
se zlepšení školních zahrad a veřejných prostranství obecně. Je 
zakladatelkou a předsedkyní spolku Město přátelské k dětem, 
z.s., který propojuje veřejnou správu, odborníky a mladé obča-
ny. „To, že budu studovat architekturu, jsem tušila již v dětství, 

a to nejen díky rodinné tradci. Architektura pro mě představovala možnost skloubit technické 
s výtvarným. Když jsem po bakalářském studiu na bělehradské univerzitě přijela do Prahy, ČVUT 
pro mě bylo jasnou volbou pro magisterské stadium. Pak jsem se rozhodla i pro doktorský pro-
gram. Protože se můj projekt zaměřuje převážně na Prahu a je mezioborový, představovalo ČVUT 
vhodné zázemí pro jeho realizaci.” 
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Ing. Václav Potoček, Ph.D.,
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,  
Katedra fyziky
Václav Potoček se ke studiu fyziky rozhodl po úspěš-
né účasti na celostátní fyzikální olympiádě, kterou se 
probojoval do mezinárodního kola. Ani konkurenční 
pole matematiky ovšem nechtěl opustit, takže za-
měření Matematická fyzika na FJFI ČVUT bylo jasnou 
volbou. V průběhu své diplomové práce se podílel 
na vzniku mezinárodní spolupráce, ve které vědci 
z ČVUT rozvíjejí tzv. kvantovou teorii náhodných 
procházek a partnerská instituce v německém Pader-
bornu myšlenky převádí do reality prostřednictvím 
experimentů. Jeho jméno tak stojí za několika průlo-
movými výsledky v této oblasti. Souhrn prací byl oce-
něn v několika soutěžích, mimo jiné cenou Siemens, 
a čítá již přes pět set citací. 
Václav strávil poslední čtyři roky na postdoktorské 
stáži ve skotském Glasgow a Edinburku, kde zkoumal 

optiku rotujících paprsků světla, nyní však zúročené zkušenosti přináší zpět do své alma 
mater. „V cizině jsem byl až překvapen, za jak vynikající vzdělání Jaderce vděčím. Díky 
němu jsem se v novém tématu rychle dostal na úroveň svých kolegů, kteří se v jeho mate-
matické nebo fyzikální stránce specializovali, ale brzy i oni začali chodit pro rady z jedné či 
druhé oblasti za mnou,“ shrnuje své pocity.

Prof. Dr. Ing. Michal Pěchouček, M.Sc., je zakladatelem 
a vedoucím Centra umělé inteligence (dříve známé jako 
Centrum agentních technologií) a vedoucím katedry 
počítačů na Fakultě elektrotechnické. Tento úspěšný vědec 
v oblasti multiagentních systémů má více než 200 publika-
cí a 3500 citací dle Google Scholar. Realizoval více než třicet 
vědecko-výzkumných projektů financovaných US AirForce, 
Navy, Army, NASA, FAA, Evropskou unií a Grantovou agentu-
rou České republiky, ale též průmyslovými partnery, jakými 
jsou například Google, Toyota, Procter&Gamble, Boeing 
či BEA Systems. Vyškolil dvanáct doktorandů, kteří získali 
postdoc pozice nebo absolvovali část svého doktorského 
studia na významných světových univerzitách. Je spoluza-
kladatelem a garantem programu Otevřená informatika, 
jenž je mezi studenty velmi oblíbený a patří mezi nejvyhle-
dávanější informatické programy v ČR.
Michal Pěchouček též spoluzakládal několik startupů. Jeden 
z nich, společnost Cognitive Security, se v roce 2013 stala 
součástí CISCO Systems. Ve stejném roce byl nominován 
mezi stovku evropských inovátorů (100 New European Cha-
llengers), v roce 2010 získal ocenění Česká hlava za invenci.      
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Profesor Marian Karel, český sklářský výtvar-
ník a sochař a vedoucí Ústavu průmyslového 
designu Fakulty architektury ČVUT, je jed-
ním z nejznámějších současných českých 
výtvarných umělců. Jeho díla jsou zastoupena 
v mnoha českých a zahraničních výtvarných 
sbírkách (Galerie hlavního města Prahy, Ná-
rodní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně,  
Musée des arts décoratifs, Palais de Louvre 
v Paříži, The National Museum of Modern Art 
v Tokiu, The Corning Museum of Glass, Glas-
museum Hentrich im Kunstmuseum Ehrendorf 
v Düsseldorfu a mnoho dalších). Jedna z jeho 
posledních realizací, plastika ze speciálního 
reflexního skla a žuly, byla v kampusu ČVUT 
slavnostně odhalena v březnu 2015. Sklo je 
pro akademického sochaře Mariana Karla ma-
teriál, se kterým pracuje od svých studií. Jako 
pedagog vedl od roku 1992 ateliér Sklo v ar-
chitektuře na VŠUP Praha, kde byl v roce 1995 
jmenován profesorem a vedoucím Katedry 
volného umění. Jako samostatný výtvarník se 
zaměřuje na realizace v architektuře a veřej-
ném prostoru. 

Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c., 
zástupce ředitele a vědecká osobnost Čes-
kého institutu informatiky, robotiky a kyber-
netiky, je mezinárodně uznávaným vědcem 
v oblasti teorie systémů a automatického 
řízení. Publikuje v předních časopisech oboru 
a je hojně citován – 6 500 citací podle Google 
Scholar a h-index 38. Je historicky první Fe-
llow Institutu pro elektrotechnické a elektro- 
nické inženýrství (IEEE) v Československu/
České republice. V současné době je Advisor 
a Fellow Mezinárodní federace automatického 
řízení (IFAC); byl prezidentem IFAC a přivedl 
do Prahy světový kongres IFAC v roce 2005. Je 
nositelem francouzského vyznamenání Che-
valier dans l’ordre des palmes académiques 
a obdržel čestné doktoráty univerzit 
v Toulouse a v Nancy. Profesor Kučera spo-
juje výzkum s výukou a zapojuje studenty 
do výzkumných úkolů. Je manažerem Centra 
aplikované kybernetiky, které je centrem 
kompetence podporovaným Technologickou 
agenturou ČR a které má výzkumný program 
formulovaný na osm let. Byl hlavním řešite-
lem mnoha výzkumných projektů, domácích 
i zahraničních, s celkovou podporou přesahu-
jící 1,1 miliardy Kč. V průběhu kariéry měl tu 
čest a potěšení spolupracovat s 80 vědci  
z 20 zemí světa. Jeho nejznámější výsledek je 
Youla-Kučerova parametrizace všech regulá-
torů, které stabilizují daný systém. Tento vý-
sledek zahájil novou éru výzkumu robustního 
a optimálního řízení. Jeho nejnovější výsledek 
je řešení dlouho otevřeného problému teorie 
řízení – eliminace vnitřních vazeb ve složi-
tých systémech s mnoha vstupy a s mnoha 
výstupy.
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Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger,  
Fakulta stavební, proděkan pro výstavbu, 
Katedra architektury 
„Když jsem před deseti lety přijal funkci pro-
děkana Fakulty stavební ČVUT pro výstavbu, 
dal jsem si za cíl zlepšit prostředí na fakultě 
a změnit atmosféru 70. let, která na škole pano-
vala, na současnost 21. století. Plán byl celkem 
přehledný – zvolit postup/etapy, udělat projekty 
s dobrým architektem, sehnat peníze a realizo-
vat. První úspěšnou akcí byla velkoprostorová 
učebna „Ateliér D“ pro studijní program Archi-
tektura a stavitelství, dokončená v roce 2008. Pak 
následovala přestavba bufetu, nová studovna, 
vyměnili jsme všechny výtahy, zrekonstruovali 
děkanát, zasedačky, budovu A a C včetně poslu-
cháren. Máme připravené další projekty a rekon-
strukce,“ říká prof. Tomáš Šenberger, osobnost 
akademické půdy a uznávaný architekt. Je 
autorem mnoha projektů a realizací (např. zpří-
stupnění NKP důl Michal v Ostravě) a vědeckých 
publikací. „V posledních letech jsem měl jako 
architekt štěstí na projekty spojené s výzkumem 
– pro Akademii věd jsem navrhoval Centrum 
excelence v Telči a pro ČVUT laboratoře Univer-
zitního centra energeticky efektivních budov 
v Buštěhradu.“ Velkým tématem prof. Šenbergra 
je Průmyslové dědictví, kterému se dlouhodobě 
věnuje nejen teoreticky (na ČVUT spoluzakládal 
Výzkumné centrum průmyslového dědictví), ale 
i jako praktikující architekt, a zavedl je do výuky 
magisterských programů na fakultě (jako prak-
tická zadání ateliérových prací i jako samostatný 
volitelný předmět). Spolu s kolegy akreditoval 
doktorský studijní obor Trvale udržitelný rozvoj 
a průmyslové dědictví, který má již řadu úspěš-
ných doktorandů. 

Prof. Ing. Jan Macek, DrSc.,  Fakulta strojní, 
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost, 
Centrum vozidel udržitelné mobility 
„Pokud lidstvo nedojde k názoru, že lze žít bez 
osobní mobility s kontakty zprostředkovanými 
jen informatickými sítěmi, je individuální i hro-
madná mobilita zajišťovaná vozidly zdrojem 
jak požitků – dokonce i radosti z jízdy, tak 
problémů s ovlivňováním životního prostředí 
i bezpečnosti samotného života. K minimalizaci 
těchto problémů se snažíme v nových vozidlech 
přispět kromě jiného i tak, aby zůstala konku-
renceschopná na světových trzích a nepřestala 
být podstatnou součástí českého HDP i exportu,“ 
říká profesor Macek, jehož oborem je apliko-
vaná termodynamika, vnitřní aerodynamika 
a fyzikální chemie, aplikovaná na zlepšování 
účinnosti a snižování emisí spalovacích motorů 
kombinací matematických simulací a experi-
mentů. „Při současných možnostech renesance 
starých nápadů, realizovatelných teprve dnes 
po zavedení pružně řízených mechatronických 
prvků – například proměnný kompresní poměr, 
časování ventilů atp., včetně opětovného kříšení 
elektromobilů – a při současné snaze zavádět 
naproti tomu zcela nekonvenční řešení vozidel 
s novými způsoby ukládání a uvolňování trakční 
energie, jedná se například o hybridní pohony 
spalovací motor–elektromotor nebo palivové 
články vodíkových vozidel, je tento výzkum 
nanejvýš žádoucí, neboť umožní vyhnout se 
nákladným omylům.“  Prof. Macek je zástupce 
ČVUT v European Automotive Research Partners 
Association EARPA a je jedním z jejích členů 
v pracovních skupinách technologické platfor-
my European Road Transport Research Advisory 
Committee ERTRAC, kde se průběžně zúčastňuje 
predikce potřebných směrů výzkumu pro evrop-
ský automobilový výzkum. „Musím však zdů-
raznit, že žádných úspěchů bych nedosáhl bez 
spolupráce ve výborném týmu – dříve složeném 
převážně z mých generačních partnerů, dnes 
však již intenzivně omlazeného. Nepracujeme 
však izolovaně, spolupracujeme na projektech 
s dalšími ústavy Fakulty strojní – s mechaniky 
a mechatroniky, technickými matematiky, me-
chaniky tekutin a dalšími, i s katedrami Fakulty 
elektrotechnické a Fakulty dopravní.“
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Ing. Radek Tichánek, Ph.D. 
Výzkumné Centrum vozidel udržitelné mobility, Fakulta strojní,  
zakladatel a vůdčí osobnost týmu CTU CarTech

Myšlenka na vznik formulového týmu na ČVUT v Praze se zrodila v roce 2007 na základě informací 
o fungování zahraničních týmů a pobídky prof. Macka, vedoucího Ústavu automobilů na Fakultě stroj-
ní, který prohlásil, že doba je nakloněna pokusu rozjet u nás studentskou formuli. Cesta od myšlenky 
k dnešnímu, stále se zlepšujícímu týmu, byla složitá. Nebylo zázemí, výrobní prostory, vybavení, 
peníze ani partneři, kteří by projekt stavby formulových vozů a účast na v Česku do té doby neznámé 
soutěži Formula Student/SAE podpořili. Co naštěstí nechybělo, byl zápal mnoha desítek studentů, 
kteří dobrovolně a ve svém volném čase pracovali a zasloužili se o dnešní výsledky. Tým poprvé 
startoval v soutěži Formula Student Germany v roce 2009 s formulí se spalovacím motorem a jeho 
výsledky se každým rokem zlepšují. V celosvětovém žebříčku více než 500 univerzit, za které jednot-
livé týmy startují na soutěžích, patřilo v roce 2016 ČVUT v Praze 11. místo. Toto umístění je skvělou 
prezentací ČVUT v celosvětovém měřítku. Fungující tým, podávající stále lepší výsledky, by se neobe-
šel bez kvalitního zázemí, které je po stránce softwarového vybavení, nutného pro konstrukci vozu, 
na špičkové úrovni. Dostačující vybavení je také k dispozici pro zkoušky materiálů a testování motorů. 
Výroba složitějších komponent vozu je řešena ve spolupráci s průmyslovými podniky, které studenty 
podporují, konzultují a realizují jejich návrhy. Ti tak získávají praktické zkušenosti z tvorby reálného 
produktu, které univerzity běžně nenabídnou, soutěž je pak vítanou zpětnou vazbou posuzující 
kvalitu studentských návrhů a výrobků. Mnohaleté zkušenosti se stavbou formulí a soutěžemi se daří 
zhodnotit i v nabídce nových specializovaných předmětů zaměřených na techniku soutěžních vozů.



Prof. Ing. Bořivoj Melichar, DrSc.,

je známý výzkumný pracovník v oblasti 
základů konstrukce softwarových systémů, 
působící na Fakultě informačních technologií 
ČVUT (FIT). Mezi jeho zájmy patří zejména 
algoritmické základy konstrukce překladačů 
různých typů formálních jazyků. Tato ob-
last obsahuje metody syntaktické analýzy 
a formální a atributované překlady. Znalostí 
teorie formálních jazyků a automatů využil 
pro návrhy algoritmů na zpracování textů. 
Tato disciplína se nazývá stringologie. Výzkum 
v této oblasti zahájil před 25 lety a velmi brzy 
založil Pražskou stringologickou konferenci 
(Prague Stringology Conference), která se koná 
každý rok. Tato akce s mezinárodním progra-
movým výborem je v současné době  známa 
jako světově uznávané fórum pro prezentaci 
nových myšlenek ve stringologii a příbuzných 
oblastech. Další krok, který využíval znalostí 
prof. Melichara z teorie automatů, spočíval 
v zavedení nového směru výzkumu v oblasti 
algoritmů na zpracování hierarchických struk-
tur reprezentovaných stromy (tato disciplína 
se nazývá arbologie). Okruh výzkumu prof. Me-
lichara zahrnuje také zpracování acyklických 
orientovaných grafů (directed acyclic graphs), 
tzv. dagologii. Na těchto výzkumech pracoval 
se skupinou kolegů a studentů doktorského 
studia. To přineslo často nové pohledy na to, 
jak řešit složité problémy jednoduchým způ-
sobem. Je autorem téměř padesáti výukových 
textů a učebnic a více než stovky odborných 
publikací. Je respektovanou osobností v řadě 
výzkumných oblastí. Před příchodem na FIT byl 
v letech 1990–1997 vedoucím Katedry počíta-
čů na Fakultě elektrotechnické ČVUT..

Ing. Eliška Šestáková,  
Fakulta informačních technologií

Eliška je vynikající absolventkou Fakulty infor-
mačních technologií v programu Informatika, 
nyní je doktorandkou na Katedře teoretické 
informatiky. V roce 2015 jí byla udělena Cena 
děkana za vynikající diplomovou práci s ná-
zvem Indexování XML dokumentů. Jedná se 
o výzkumnou práci, jejímž výsledkem je nová 
metoda indexování XML dokumentů využíva-
jící konečný automat. Ten umožňuje efektivní 
zpracování v praxi nejčastěji využívaných XPath 
dotazů. „Předtím, než jsem přišla na FIT, jsem 
znala jen základy programování a zajímala jsem 
se o počítačovou grafiku a tvorbu webových 
stránek. Nyní je mému srdci blízká tvorba 
algoritmů a výzkum možností programova-
cích jazyků. Nepovažuji studium informačních 
technologií pouze za velmi zajímavé, ale 
především za vysoce užitečné pro budoucnost. 
Ráda objevuji a zkoumám nové věci, které 
informační technologie denně nabízejí,“ říká 
šestadvacetiletá inženýrka, která již ke konci 
svého magisterského studia dostala příležitost 
vést cvičení bakalářského předmětu BI-AAG, 
Automaty a gramatiky. Od té doby jej vyučuje 
každý zimní semestr a pravidelně ve studentské 
anketě obsazuje jako vyučující přední příčky. 
Tento rok vydalo nakladatelství ČVUT její první 
skripta k tomuto předmětu. 160
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Užitek pro praxi i samotnoU UniverzitU

v televizi i dalších médiích se občas 
objeví formulace: „podle expertů 
z ČvUt…“ by se to či ono mělo dělat tak 
či onak, v poslední době často v sou-
vislosti s dopravními problémy. speci-
alisté z Fakulty dopravní pomáhají řešit 
modernizaci dálnic i dopravu v praze. 
kolegové z ostatních fakult jsou zase 
viditelní spoluprací s nasa, s letecký-
mi, automobilovými a dalšími firmami. 
ČvUt má praxi co nabídnout.

Nejen výuka, ale i výzkum ve spojení 
s praxí patří do každodenní činnosti 
technické univerzity. Potenciál zdejších 
kapacit je ohromný. Spolupráce 
jednotlivých fakult, ústavů, kateder či 
dalších součástí ČVUT s firmami, státními 
institucemi, výzkumnými pracovišti, 

středními školami a dalšími organizacemi 
je velmi široká. Slovo specialistů z ČVUT 
má svou váhu nejen při vývoji nových 
materiálů a výrobků, ale i při takových 
událostech, jako je havárie autobusu, 
vezoucího turisty na chorvatské pobřeží. 
Jindy zase experti z Fakulty stavební 
zveřejňují svá odborná stanoviska 
k bortícím se stavbám či třeba „jen“ 
k ošizeným městským parkovištím. 
Přinášíme přehled působení odborníků ve 
výuce a příklady spolupráce s průmyslem 
a institucemi, která je užitečná nejen 
pro praxi, ale která pomáhá zvyšovat 
povědomí o kvalitě naší univerzity. Ať už 
v očích příštích studentů, nebo dalších 
potenciálních partnerů pro společné 
řešení nových výzkumných výzev. 

odborníci z aplikaČní sFéry podílející se na výUce  
v akreditovaných stUdijních programech (2016)

(Počty v tabulce jsou součtem osob majících i nemajících pracovní vztah s VŠ nebo její součástí)

Fakulta stavební 133

Fakulta strojní 142

Fakulta elektrotechnická 103

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 106

Fakulta architektury 68

Fakulta dopravní 269

Fakulta biomedicíny 136

Fakulta informačních technologií 19

Masarykův ústav vyšších studií 64

Celkem 1 040
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Fakulta strojní
V rámci povinných studentských projektů byly podporovány praxe v průmyslu. Průmy-
sloví partneři se zapojují i do blokové výuky prakticky orientovaných předmětů (obvykle 
konstrukčních), následované praktickými projekty (Porsche AG, Porsche Engineering 
Services Bietigheim ad.). Velice se osvědčuje celofakultní spolupráce studentů na pro-
jektech typu konstrukce a výroby závodního vozu Student Formula, kde tým Fakulty 
strojní ČVUT obsazuje již tradičně místa z prvních dvaceti týmů ve světové konkurenci 
více než 450 soutěžících. Pro průběžné zlepšování nabídky kvalifikace byl úspěšně akre-
ditován nový studijní program Průmysl 4.0. 
Smluvní výzkum zajišťuje jednak transfer technologií, ale přesahuje i do vazeb na potenci-
ální zaměstnavatele absolventů. Obojí se dařilo spoluprací s aplikační sférou. Mezi největší 
odběratele výsledků patřila Škoda Auto a.s., Škoda Power a.s., Škoda Transportation a.s., 
Ricardo Prague s.r.o., EATON European Innovation Center, Renault REGIENOV, AVL, Gamma 
Technologies a Porsche Engineering Services. Řada pracovníků byla aktivní ve výborech 
odborných společností na národní úrovni. Někteří také reprezentovali ČR v mezinárodních 
organizacích, např. FISITA, SAE, EARPA, ERTRAC, EGVIA, ERCOFTAC atd.
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Fakulta elektrotechnická
Špičkoví odborníci z průmyslu mají na fakultě nezanedbatelný podíl na výuce (jsou zde 
zastoupeny např. společnosti Porsche, Volkswagen, Honeywell, ČEZ, Siemens, Eaton, 
ABB‚ PRE či Škoda Auto). Značným posunem je v řadě případů také přerod jednorázových 
zakázek a projektů v dlouhodobou spolupráci – např. vzniklo vývojové centrum Electro-
lux s rozsáhlým stipendijním programem, Akademická expertní skupina pro Smart Grid. 
Společná laboratoř elektrických pohonů plně financovaná čínskou firmou CRRC je stále 
největším výzkumným centrem tohoto druhu v České republice.

Fakulta dopravní
Fakulta navazuje na dlouholetou spolupráci se svými tradičními partnery, jako jsou: ŠKO-
DA AUTO, HPE, Volkswagen AG, AF-CITYPLAN, E.ON, VUŽ, ELTODO, ČDT, MICROSOFT, KAPSCH, 
ČD, DP, TSK, DEKRA, AŽD, ATEM, ROPID, SŽDC, SFDI a mnoho dalších. V rámci projektově 
orientované výuky je s komerční sférou úzce spjata veškerá činnost fakulty a vznikají 
nová partnerství. Jedním z nových významných parterů je Hlavní město Praha, resp. ICT 
operátor, kde vzniká nová platforma pro zapojení studentů do aktuálních otázek z oblas-
ti dopravy ve městě Praha. Dále pak navazujeme nová partnerství pro možnost aktivních 
stáží studentů ve firmách, např. s firmou TOYOTA, HONEYWELL, VUZ a řadou dalších. Nově 
vzniká mezinárodní spolupráce se společností SITA, zabývající se telekomunikačním a IT 
prostředím v letecké dopravě. Aktuálně se studenti zapojují do mnoha projektů s našimi 
partnery jak z komerční sféry, tak i státní správy, a naopak odborníci z řad našich partnerů 
se zapojují přímo do výuky. .
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Fakulta biomEdicínského inžEnýrství
Mezisektorová spolupráce je vzhledem k poloze fakulty zaměřena především na Stře-
dočeský kraj a město Kladno. Mezi konkrétní partnery z průmyslové a klinické praxe patří 
například Rehabilitační ústav Kladruby, Územní středisko záchranné služby Středo-
českého kraje, nemocnice ve Slaném a v Rakovníku, firmy LINET spol. s r. o., a BEZNOSKA, 
s. r. o.  Spolupráce probíhá formou praxí studentů a vedení kvalifikačních prací, experti 
z některých těchto firem na FBMI též vyučují. Fakulta dále na základě smlouvy o spolu-
práci na podporu výzkumných aktivit spolupracuje s firmou CLEVERTECH a firmou FLE-
XICARE. Mezi další partnery na celonárodní úrovni patří např. Ministerstvo zdravotnictví, 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice královské Vinohrady,  Institut klinické 
a experimentální medicíny v Praze, nemocnice Na Homolce, psychiatrická klinika v Praze 
Bohnicích, Vojenská nemocnice ve Střešovicích, Státní ústav jaderné, chemické a bio-
logické ochrany atd. S první lékařskou fakultou Univerzity Karlovy má fakulta Společné 
pracoviště biomedicínského inženýrství. Na FBMI bylo v roce 2016 řešeno ve spolupráci 
s aplikační sférou šest projektů aplikovaného a tři projekty smluvního výzkumu. Aplika-
ční sféra se také podílí na tvorbě a uskutečňování studijních programů fakulty zapojová-
ním významných odborníků z technické i klinické praxe do činnosti vědecké rady fakulty, 
oborové rady programu a oborových rad doktorského studia.

Fakulta inFormačních tEchnologií
Fakulta intenzivně rozvíjí spolupráci s technologicky vyspělými firmami prostřednictvím 
smluvního výzkumu, vlastního Portálu spolupráce s průmyslem nebo programu partner-
ství a sponzorství. Aktuální seznam spolupracujících firem je publikován na webu fakulty. 
V posledních letech na fakultě vzniklo také několik výzkumných laboratoří s podporou 
firem, a to jak místních, tak zahraničních. Naši studenti tak mají možnost získat potřeb-
nou praxi již v průběhu studia a zároveň si mohou práci u vybrané firmy vyzkoušet. 
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spolUpráce se středními školami

Každoroční osvědčenou univerzitní 
aktivitou jsou návštěvy a prezentace 
na středních školách, především na těch, 
které o ně samy prostřednictvím 
výchovných poradců zažádají. Dalšími 
navštěvovanými jsou školy partnerské 
nebo ty, se kterými má univerzita 
uzavřenou smlouvu o spolupráci. 
Při prezentacích informujeme 
středoškoláky o studijních programech 
a oborech na ČVUT, o atraktivnosti vědy 
a techniky a o dobré uplatnitelnosti 
absolventů této technické univerzity.
Středoškoláci při těchto i dalších 
prezentačních akcích vyplňují ankety 
ČVUT, kde uvádějí svoje emailové adresy 
a souhlas se zasíláním informačních 
e-letterů o možnostech studia na ČVUT, 
o Dnech otevřených dveří na fakultách, 
o novinkách, soutěžích a zajímavostech 
ze světa vědy a techniky. Informace pro 

středoškoláky jsou aktualizovány na webu 
http://studujcvut.cz/, samozřejmostí je 
komunikace prostřednictvím sociálních 
sítí, především Facebooku. 
Pro vybrané středoškolské studenty 
zajišťujeme individuální stáže na ČVUT 
s názvem Junior Tech University. 
Na základě propagace a našich 
marketingových aktivit se zájemci 
přihlašují na tuto stáž a zasílají nám 
své motivační dopisy. Vybereme 
z nich ty nejlepší, kterým vytipujeme 
vhodného mentora na ČVUT, ten se jim 
individuálně, zpravidla po dobu několika 
měsíců, věnuje. Naším cílem je přiblížit 
individuální formou možnosti studia 
na technické univerzitě a poznat tak 
vysokou školu již během studia na střední 
škole.
Zaměřujeme se i na aktivity speciálně 
cílené na dívky – středoškolské 
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prezentace, workshopy a soutěže, z nichž 
nejvýznamnější jsou soutěže o nejlepší 
vědecko-technické projekty a letní IT škola 
(www. holkypozor.cz).
ČVUT se každoročně představuje 
na veletrzích pomaturitního 
a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, 
které se konají v Brně a v Praze. V zajímavé 
expozici jsou přiblíženy možnosti studia, 
vystaveny interaktivní exponáty, které 
zkonstruovali studenti z ČVUT apod. 
Každým rokem se na tomto veletrhu 
zúčastňujeme i soutěže o nejlepší 
expozici, kterou hodnotí jeho návštěvníci 
– studenti středních škol. V posledních 
letech jsme mnohokrát zvítězili, což svědčí 
o tom, že středoškoláci vnímají ČVUT velmi 
pozitivně.
Mladým lidem se prezentujeme 
i netradičním způsobem na netradičních 
místech. Za zmínku určitě stojí účast 
na Pražských muzejních nocích, 

například v Národním muzeu a Národním 
technickém muzeu, kde realizujeme 
tzv. Tech zóny ČVUT a interpretujeme 
vědu a techniku z ČVUT všemi smysly. 
Účastníme se i multikulturních 
festivalů, jako je např. Rock for People 
či Sázavafest. Naše prezentace jsou 
pravidelnou součástí TechnoDays, 
veletrhů vědy Akademie věd ČR, 
Vědeckého jarmarku či Festivalu vědy, 
kde interaktivními expozicemi působíme 
na mladé lidi, především středoškoláky, 
a popularizujeme technické obory. 
Každoročně se také zapojujeme 
do celorepublikové populární akce Noc 
vědců. Univerzitní vědu a další aktivity 
jsme představili i v rámci olympijského 
„Soči parku“ na Letné. Pro nadané žáky 
ze základních škol a víceletých gymnázií 
je připravována korespondenční soutěž 
na pomezí matematiky a informatiky 
s názvem Jáma lvová, jejíž vyvrcholením je 
letní tábor. 
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StudentSkého života 

na čvut v praze jsou pohybové aktivity 
zajišťovány především prostřednictvím 
Ústavu tělesné výchovy a sportu. ať 
již jde o pravidelné sportování v rámci 
semestrální výuky tělesné výchovy 
v nejrůznějších  sportech (fotbal, hokej, 
volejbal, basketbal, floorbal, frisbee, 
stolní tenis, lukostřelba a spousta 
dalších), kde ústav nabízí přes padesát 
různých pohybových aktivit, nebo v rámci  
jednorázových sportovních aktivit. 
Mezi studenty čvut jsou též úspěšní 
reprezentanti české republiky, kteří 
přivážejí medaile z mistrovství světa, 
evropy i dalších významných šampionátů. 

Ústav též pořádá letní a zimní tělovýchov-
né kurzy zaměřené zejména na sporty 
a pobyt v přírodě. V letních měsících jsou 
v nabídce hlavně kurzy vodácké, wind-
surfingové, cyklistické, turistické, tenisové, 
jízdy na koních a všeobecné (míčové hry, 
frisbee, lukostřelba, plavání, softbal atd.). 
V zimních měsících nabízí studentům 
výuku sjezdového a běžeckého lyžování 
a snowboardingu.
Ústav tělesné výchovy a sportu každoročně 
vyhlašuje pod záštitou rektora ČVUT soutěž 
o nejlepší sportovce ČVUT. Ocenění studen-
ti získají sportovní stipendia.
 Mezi úspěšnými (i mimo akademickou 
půdu) sportovci ČVUT mají velmi početné 
zastoupení veslaři a kanoisté, kteří dosahují 
vynikajících výkonů na mezinárodní úrovni. 
Výborné sportovní výkony, spojované 
s ČVUT, jsou dobrou reklamou. Kromě 
vodních sportů, kde například Vít Přindiš 
letos vyhrál Světový pohár,  má ČVUT 

reprezentanty České republiky ve floorba-
le, úspěšní jsou i další studenti. Ze strany 
univerzity jsou vytvářeny podmínky, aby 
mohli sladit náročné studium spolu s vr-
cholovým sportem. 
Úspěchy zdobí nejen individuální spor-
tovce, ale i akademické týmy pražské 
technické univerzity. Hokejisté ČVUT pravi-
delně vítězí v akademických turnajích 
po Evropě. Velmi úspěšné je družstvo fris-
bee, které vyhrálo akademické mistrovství 
ČR. Výborné výsledky mají pravidelně 
sportovci ČVUT na hrách Euromilano, jichž 
se účastní více než tisíc sportovců z ně-
kolika desítek evropských univerzit, kde 
týmy z pražské techniky obsazují nejvyšší 
příčky.
Univerzita je též pořadatelem tradiční-
ho Běhu 17. listopadu a Akademického 
mistrovství České republiky v přespolním 
běhu, které poutají velkou pozornost 
běžců i diváků. Závody jsou pořádány 
v kouzelném prostředí parku letohrádku 
Hvězda v Praze na Bílé Hoře. Ženy musejí 
překonat trať dlouhou 4 400 m, zatímco 
muži 9 000 m (muži-veteráni jen 6 000 m).
Podmínky pro tělesnou výchovu a sport 
na ČVUT v Praze se v posledních letech 
výrazně rozšířily a zkvalitnily. Modernizo-
vaná sportovní centra jsou přitom využí-
vána nejen sportovci a studenty v rámci 
celoročních aktivit pořádaných Ústavem 
tělesné výchovy a sportu. Jsou k dispozici 
i dalším studentům a zaměstnancům 
školy pro jejich volnočasové aktivity.  
Do sportovního zázemí univerzity patří 
sportovní haly, víceúčelové tělocvičny, 
tělocvičny pro úpolové sporty, lezec-
ké stěny, lukostřelecké střelnice, herny 
stolního tenisu, tenisové kurty s umělým 
povrchem i nafukovací hala. 
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ÚSpěšné Sportovní aktivity

Přibližně třetina studentů ČVUT (cca 
8 000) se přihlašuje na tělovýchovné akti-
vity (povinné i nepovinné předměty, kurzy 
atd.), zajišťované Ústavem tělesné výcho-
vy a sportu ČVUT. Je to i tím, že na ČVUT je 
pro sportování výborné zázemí?
Ostatní vysoké školy v ČR nemají tak 
vysoké zapojení do sportovních akti-
vit v rámci výuky, pohybují se většinou 
kolem deseti procent. Na ČVUT je aktivní 
sportování dáno i naší opravdu bohatou 
nabídkou: ze 41 sportů a pohybových 
aktivit si skoro každý vybere. Je to nabíd-
ka, která přitáhne i studenty, kteří nejsou 
přímo sportovními typy. Ti si mohou 
zvolit i z mnoha netradičních sportů jako 
je  lukostřelba, joga, lezení na stěně, 

doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.,
ředitel Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT, 

místopředseda České asociace univerzitního sportu, trenér házené licence A

geocaching, zumba a další. Kdybychom 
takto širokou nabídku neměli, určitě 
by tito studenti na volitelnou tělesnou 
výchovu nechodili.

Na Olympijských hrách bylo mezi repre-
zentanty naší země i několik studentů 
ČVUT v Praze – veslařky sestry Jitka 
a Lenka Antošovy, veslař Jiří Kopáč a Milan 
Bruncvík  a běžkyně Tereza Čapková. 
Nedávno doktorand Vít Přindiš jako první 
český kajakář v historii zvítězil v celko-
vém hodnocení Světového poháru. Mají 
studenti-aktivní sportovci dostatečné 
podmínky pro spojení studia a sportu?
Vstřícnost tu určitě je. Pomáháme napří-
klad při vyjednávání termínů pro zkoušky, 
spolupracujeme s vedením fakult při 
udělování mimořádných stipendií studen-
tům za jejich účast při reprezentaci České 
republiky, popřípadě ČVUT na celostátních 
akademických mistrovstvích a musím říci, 
že nacházíme na fakultách pro toto oceně-
ní plné pochopení.
Mezi studenty-sportovci jsou nejen účast-
níci olympijských her, ale i akademičtí 
mistři světa a další s vynikajícími umístění-
mi na vrcholných soutěžích. Zatím těchto 
výsledků v propagaci školy bohužel nevyu-
žíváme tak, jak to tak dobře umí v USA. 
Tam má sport na univerzitách vysokou 
prestiž a pro mnohé je i důvodem, proč 
na tu či onu univerzitu jít studovat. Přesto 
má naše heslo „Studuj na ČVUT – sportuj 
na ČVUT“ mezi zájemci o studium velmi 
dobrý ohlas.

Ve kterých sportech si týmy ČVUT vedou 
v akademickém prostředí nejlépe?
Hokejisté ČVUT jsou pravidelně úspěšní 
v turnajích po Evropě, jsou i vítězi mezi-
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naje „O Pohár rektora ČVUT“, kterého se 
účastní týmy osmi evropských univerzit. 
Velmi úspěšní jsou např. futsalisté, 
družstva softbalu, frisbee, která vyhrávají 
akademická mistrovství ČR. Výborné 
umístění na prvních místech pravidel-
ně získáváme na hrách Euromilano, 
jichž se účastní více než tisíc sportovců 
z několika desítek evropských univerzit. 
Úspěchy máme i na Českých akademic-
kých hrách, kde reprezentanti ČVUT patří 
mezi nejlepší a celkově – v součtu všech 

disciplín – se umísťují na nejvyšších 
příčkách. 

Takže má na univerzitě sport zelenou?
Určitě. Za zmínku stojí i nová sportovní 
zařízení ČVUT. Sportcentrum Pod Juliskou 
s halou, tělocvičnami, hernou stolního te-
nisu, halou pro lukostřelbu, horolezeckou 
stěnou a posilovnou, by jistě bylo chlou-
bou kterékoliv moderní evropské uni-
verzity. Tento areál ještě doplňují v zimě 
kryté tenisové kurty s umělým povrchem 
na Kotlářce a loděnice v Malé Chuchli.  

doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.,
ředitel Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT, 

místopředseda České asociace univerzitního sportu, trenér házené licence A

www.utvs.cvut.cz
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čvut a Sport

   povinná a volitelná tělesná výchova
   výcvikové kurzy
   nabídka sportování nejen pro  
studenty, ale i zaměstnance univerzity 
– celoročně i jednorázově, např.  
v rámci Rektorského dne
   reprezentace školy v rámci Českých 
akademických her, účast týmů ČVUT  
na mistrovstvích a turnajích  
(i mezinárodních) v různých sportech
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ÚStřední knihovna 

Ústřední knihovna ČVUT (ÚK) je celoškol-
ské pracoviště, jehož hlavním posláním 
je poskytovat informační zabezpečení 
a podporu studia a vědecké a výzkumné 
činnosti univerzity. ÚK jako vysokoškolská 
knihovna poskytuje své služby všem za-
městnancům a studentům školy i odbor-
né veřejnosti. Základem je intenzivní spo-
lupráce a komunikace v rámci univerzity, 
s domácími i zahraničními knihovnami, 
vydavateli a producenty databází. ÚK sys-
tematicky sleduje nové trendy, analyzuje 
uživatelské potřeby a inovuje služby. Je 
členem několika mezinárodních profes-
ních asociací a je často navštěvována 
odborníky ze zahraničních univerzit. Hostí 
také pracovníky univerzitních knihoven 
v rámci programu Erasmus.

Prvotním komunikačním nástrojem 
knihovny je webová prezentace. Předsta-
vuje informační portál, kde lze rychle najít 
cestu ke všem službám, novinkám, infor-
macím i do všech dostupných katalogů 
a databází, které knihovna poskytuje.
Klíčové aktivity knihovny jsou rozděleny 
do několika úzce propojených oblastí:

Správa knihovních fondů a služeb
Knihovna se zaměřuje na uchovávání 
a správu tištěných i elektronických fondů 
v tematickém rozsahu všech studijních 
a vědeckých oborů ČVUT. Tituly jsou poři- 
zovány na základě uživatelských potřeb 
a v úzké spolupráci s akademickou a vě-
deckou obcí. Knihovna zajišťuje a spra-
vuje přístup k prestižním elektronickým 
zdrojům, k dispozici je zde jednotné 
vyhledávací prostředí discovery systému 
Summon. Elektronické služby se promítají 
do všech procesů knihovny a jsou těsně 
propojeny s informačním systémem školy.

Informační vzdělávání
Informační gramotnost je nezbytnou sou-
částí vysokoškolského vzdělání. Knihovna 
zajišťuje semináře, kurzy, přednášky a ško-
lení včetně e-learningové formy a zapo-
juje se do výuky odborných předmětů. 
Všechny vzdělávací akce jsou připravová- 
ny vždy pro konkrétní cílové skupiny ve 
spolupráci s fakultami. Spektrum témat 
je velmi široké, od základních znalostí 
a dovedností při vyhledávání informací, 
hodnocení relevance a důvěryhodnosti až 
po jejich využití při psaní odborných textů, 
zvláště závěrečných vysokoškolských 
prací. Pozornost je věnována citování, práci 
s citačními manažery, právním a etickým 
aspektům využívání informací a ochraně 
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Knihovna v číslech (2016): knihovní jednotky 476 597 / registrovaní uživatelé: 25 910 /  
výpůjčky (fyzické dokumenty)  64 271 / elektronické informační zdroje: bibliografické 
databáze 4, plnotextové databáze 17 a citační rejstříky 2

intelektuálního vlastnictví. Kurzy pro stu-
denty doktorského studia navíc pokrývají 
témata z oblasti vědeckého publikování 
a hodnocení vědy a výzkumu.

Informační podpora vědy a výzkumu
Ke strategickým činnostem knihovny patří 
informační podpora vědy a výzkumu, 
podpora publikování vědeckých výstupů 
i oblast nových forem vědecké komunika-
ce a hodnocení vědy. Knihovna průběžně 
redefinuje informační služby a aktualizuje 
nástroje v souladu s novými technologi-
emi, trendy a uživatelskými potřebami 
a požadavky. To se týká všech kroků celého 
vědecko-výzkumného cyklu, od infor-
mačního zajištění jednotlivých oborů až 
po podporu publikování a následného 
uložení, zpřístupnění a šíření vědeckých 
výstupů. Knihovna spravuje celouniverzitní 
platformu pro ukládání publikovaných 
studijních a vědních výsledků Digitální 
knihovnu ČVUT – institucionální repozitář, 
která je budována v souladu s principy 
otevřenosti univerzity vůči českému 
i mezinárodnímu prostředí, zvýšení trans-
parentnosti výukové a vědecké činnosti 
a sdílení znalostí a výsledků odborných 
aktivit v rámci i vně univerzity.

Vědecké publikování 
Knihovna nabízí podporu i pro vydava-
tele vědeckých časopisů ČVUT. Spravuje 
redakční systém pro elektronické publiko-
vání časopisů Open Journal Systems (OJS), 
který je propojen s Digitální knihovnou 

ČVUT. Prostřednictvím Ústřední knihovny 
se ČVUT stalo členem registrační agentury 
CrossRef, knihovna spravuje dostupné 
služby a zprostředkovává je celému ČVUT. 
Díky tomuto členství je elektronickým 
dokumentům vydávaným na ČVUT k dis-
pozici mezinárodní jednoznačný a trvalý 
identifikátor DOI (Digital Object Identifier), 
který zajišťuje trvalý odkaz na elektronický 
dokument v prostředí internetu. Dále je 
k dispozici služba na kontrolu plagiátorství 
v textech odborných publikací Similarity 
Check. ÚK je spolu s VIC  správcem přidě-
lování jedinečného identifikátoru autora 
ORCID v rámci Informačního systému ČVUT. 
Technické řešení na ČVUT je oceňováno 
na mezinárodních konferencích i samot-
nou společností ORCID. 

Podpora vědeckých časopisů ČVUT
Redakce vědeckých časopisů ÚK vydává 
celouniverzitní recenzovaná periodika 
v režimu Open Access: Acta Polytechnica 
(indexováno v databázích Scopus, Inspec, 
CAS, EBSCO a DOAJ ) a Acta Polytechnica 
CTU Proceedings (jednotlivé sborníky jsou 
indexovány v databázi Web of Science). 
Redakce také poskytuje podporu a kom-
plexní služby i dalším redakcím v rámci 
ČVUT – platformu pro otevřené publiko-
vání vědeckých recenzovaných časopisů 
a konferenčních sborníků, nastavení 
i administraci uvedených publikačních 
standardů. Začínajícím autorům poskytuje 
redakce možnost konzultací v průběhu 
celého publikačního cyklu. 

www.knihovna.cvut.cz
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čeSká technika –  
nakladatelStví čvut

je účelovým zařízením českého vysoké-
ho učení technického v praze. Zajišťuje 
výrobu skript, vysokoškolských učebnic  
a odborných knih, časopisů, propa-
gačních a dalších tiskových materiálů 
zejména pro čvut, vede univerzitní 
agendu iSBn.

Za více než 50 let (nakladatelství vzniklo 
v roce 1964) vydalo přes 11 800 odbor-
ných titulů, tedy průměrně 200 převážně 
technicky zaměřených odborných textů 
ročně, které tiskne zpravidla ve vlastní 
tiskárně. Ta nabízí své služby i součástem 
univerzity a dalším klientům.
Nakladatelství připravuje skripta, vy-
sokoškolské učebnice, odborné knihy 
a vybraná periodika, propagační a in-
formační materiály a další publikace 
vydávané ČVUT v Praze. Zajišťuje vydávání 
titulů ediční řady ČVUT – od smluv, přes 
konzultace s autory po grafické zpraco-
vání vybraných publikací a předtiskovou 
přípravu další produkce. 

Časopisy Pražská technika a TecniCall
Nakladatelství ČVUT redakčně a graficky 
připravuje univerzitní časopis Pražská 
technika, který přináší zpravodajství z ob-
lasti studia, výzkumu, spojení s praxí a dal-
ších zajímavých událostí na ČVUT, jednotli-
vých fakultách a vědeckých pracovištích.
Pražská technika je aktuální médium, které 
splňuje parametry moderního designu, vy-
chází minimálně šestkrát ročně v rozsahu 
32 stran a nákladu 5 000 výtisků.
ISSN 1213-5348

Díky spolupráci Odboru PR a marketingu 
Rektorátu ČVUT a Nakladatelství ČVUT (re-
dakce a grafika) vychází časopis TecniCall. 
Informuje o výsledcích vědy a výzkumu 
na ČVUT, unikátních vědecko-výzkumných 
projektech a spolupráci jednotlivých pra-
covišť s praxí, čímž se snaží přiblížit ČVUT 
k průmyslu. 
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Univerzitní knihkupectví odborné literatury
Zajišťuje především prodej skript, vysokoškolských učebnic, monografií, vědecké a odbor-
né literatury, cizojazyčných publika  cí a odborných časopisů. Nabízí nejen kolem 800 titulů 
produkce ČVUT, ale též učebnice a publikace VŠCHT v Praze a dalších odborných naklada-
telství.   
Knihkupectví sídlí v dejvickém vysokoškolském areálu v přízemí Národní technické knihov-
ny. Prodej realizuje i přes internetový obchod  https://eobchod.cvut.cz/
Knižní produkci Nakladatelství ČVUT najdete též ve vybraných knihkupectvích a nově 
i na Amazonu – https://www.amazon.co.uk   

https://ctn.cvut.cz/
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kde jíMe, SpíMe, žijeMe...

Mít kde bydlet a kde se dobře najíst. O tyto dvě (nejen studentské) potřeby se stará 
Správa účelových zařízení ČVUT. Služby, které zajišťuje, jsou v úctyhodných počtech 
a částkách. Kapacita kolejí je téměř osm tisíc lůžek, nikdo ze studentů ČVUT není 
odmítnut. V univerzitních menzách se za rok studentům vydá více než milión hlavních 
jídel (dalších téměř sto tisíc porcí ročně zasytí zaměstnance školy a na půl miliónu 
hlavních jídel snědí ostatní strávníci). O ubytování na kolejích mohou požádat všichni 
studenti ČVUT i dalších univerzit. Široká nabídka je připravena i v oblasti stravování 
v menzách, umístěných nejen v dejvickém areálu, ale i na fakultách v centru Prahy. 
Na oběd či večeři si mohou studenti i akademičtí pracovníci a další zaměstnanci zajít 
do některé z devíti menz (některé nabízejí i snídaně). Kromě těchto zpravidla velkoka-
pacitních zařízení jsou k dispozici i bufety v prostorách fakult i v areálu na Strahově.  
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Ubytování a stravování 

Lůžková kapacita kolejí ČVUT v roce 2017  7 959

Počet podaných žádostí o ubytování k 31/12/2016 10 199

Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31/12/2016 10 199

Počet lůžkodnů v roce 2016 2 143 924

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2016 studentům 1 031 983 

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2016 zaměstnancům vysoké školy 85 737

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2016 ostatním strávníkům 496 985
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Nejznámější kolejí ČVUT je „student-
ské městečko“ na Strahově. Moderní 
zázemí nabízejí studentům i menší 
ubytovací objekty, ať už jsou přímo 
v dejvickém kampusu a jeho blízkosti – 
koleje Dejvická, Sinkuleho, Masarykova, 
Bubenečská a Orlík – nebo v centru 
Prahy (Hlávkova kolej) či v nedaleké 
Praze 4-Podolí.

Koleje přitom nabízejí i sportovní 
a kulturní vyžití. V jejich prostorách 
jsou sportoviště pro míčové hry (tenis, 
házenou, volejbal, basketbal, nohejbal 
a další), některá jsou vybavená večerním 
osvětlením a umělou trávou, moderně 
vybavené posilovny, kluby…

Specialitou je venkovní umělá lezecká 
stěna v areálu Strahova s výškou 10 m, 
šířkou 4,6 m a převisem 1,04 m, nabíze- 
jící šest základních cest, obtížnost  
5 až 7 stupňů.  
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orcheStr

Akademický orchestr ČVUT  je jedinečným hudebním tělesem v České republice, 
který dává příležitost k hudebnímu uplatnění studentům nejen z ČVUT, ale i ostatních 
vysokých škol a univerzit. Šéfdirigentem je Jan Šrámek, který čerpá ze své dlouholeté 
umělecké praxe v profesionálních hudebních tělesech, ale i z praxe režisérské  
a dramaturgické. Orchestr pravidelně vystupuje v Betlémské kapli, ale i na dalších 
našich i zahraničních pódiích s klasickým i multižánrovým repertoárem. Velký úspěch 
orchestr slavil na koncertě v anglickém Cambridge, kde provedl program Klenoty české 
hudby. S orchestrem vystupuje řada renomovaných sólistů.  
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centruM inforMačních a poradenSkých SlužeB

V průběhu celého akademického roku pořádá univerzitní Centrum informačních a po-
radenských služeb spoustu akcí, zaměřených na kompetence potřebné pro úspěšný 
studijní, profesní i osobní život. Především na osvojení správných studijních návyků, 
podporu kreativity a osobního rozvoje.
Pro všechny studenty a zaměstnance ČVUT centrum funguje jako zdroj informa-
cí a místo podpory, setkání, bezpečí a inspirace. Veškerou svou činností podporuje 
studenty v úspěchu ve studiu, profesním a osobním životě. Jeho pracovníci se snaží 
o minimalizaci překážek, se kterými se během studia studenti setkávají, a které mají 
vliv na počet studentů, kteří předčasně ukončí studium.
Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT vzniklo v roce 2003 na základě ini-
ciativy studentů vracejících se ze zahraničních univerzit, kde se s poradenskými centry 
setkávali.

Informace pro všechny
Centrum poskytuje informace českým i zahraničním studentům, zájemcům o studium, 
absolventům i ostatní veřejnosti. Podává komplexní informace o studiu na ČVUT, o dění 
na fakultách, vyhledává kontakty na příslušné odborníky a předává studentům prak-
tické informace, které souvisí se studentským životem. Nabízí pomoc nastupujícím 
studentům při orientaci v novém prostředí.

Poradenství a zázemí
Všem studentům ČVUT poskytuje zdarma unikátní spektrum poraden: studijní, psy-
chologickou, sociálně-právní a duchovní. Zvláštní důraz je kladen na řešení studijně 
rizikových situací.
V centru poskytujeme studentům bezpečné zázemí, kde kromě informací a odborné-
ho poradenství mohou získat inspiraci pro svůj životní styl, objevit nové oblasti života 
a získat dovednosti, které jim pomohou v profesním a osobním životě.  

www.cips.cvut.cz
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StřediSko elSa

Studentům ČVUT i uchazečům o studium poskytuje celouniverzitní Středisko pro 
podporu studentů se specifickými potřebami ELSA služby nezbytné pro plnohodnotné 
studium. Středisko nabízí své služby především studentům se zrakovým, sluchovým či 
pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, poruchami autistického spek-
tra nebo s jinými obtížemi, např. psychickými poruchami nebo chronickým somatickým 
onemocněním.  
Nedílnou součástí poskytovaných služeb je poradenství a pomoc v rozsahu, jaký zaručí, 
že student službu efektivně využije a bude rozumět její povaze v kontextu svého studia. 
Středisko rovněž zaručuje dostupnost technických prostředků zohledňujících typ 
studentova zdravotního znevýhodnění, včetně možnosti zápůjček vybraných zařízení. 
Jde například o notebooky vybavené speciálním softwarem, hmatové displeje (braill-
ské řádky) pro nevidomé studenty, diktafony, indukční smyčky, kalkulátory, naslouchací 
pomůcky, speciální software a podobně. Součástí zápůjčky je zaškolení s pomůckou 
nebo speciálním softwarem. Novinkou je chytrý objektiv SONY DSC-QX10, jenž přenáší 
snímaný obraz na displej připojeného mobilního telefonu či tabletu. Díky vysokému roz-
lišení snímače a funkci desetinásobného ZOOMu jej lze použít jako optickou pomůcku 
k přiblížení vzdálených objektů, tedy i obsahu napsaného na tabuli. Funkce fotoaparátu 
navíc umožňuje pořizování snímků a jejich uchování pro další potřebu. 
Středisko ELSA rovněž poskytuje konzultace pro vyučující a další zaměstnance ČVUT.  

www.elsa.cvut.cz
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kariérní centruM čvut

Cílem Kariérního centra ČVUT je zdarma poskytovat studentům a absolventům do tří 
let po ukončení studia podporu v oblastech osobního rozvoje tak, aby jejich vstup 
na pracovní trh byl přirozený a plynulý. Kariérní centrum ČVUT slouží jako propojovací 
most mezi vysokoškoláky, kteří tak mají možnost seznámit se s praxí a firmami, které 
přitom respektují jejich studijní povinnosti.  
 
Nabízená podpora se opírá o tři pilíře:
1. Poznat sám sebe
2. Poznat trh práce a jeho nabízené možnosti
3. Rozhodnout se a oslovit danou firmu

Pořádané akce jsou zaměřené na:
 Osobní rozvoj a sebepoznání, tzv. měkké dovednosti  
 Kariérní růst v zaměstnání
 Podnikavé myšlení
 
Akce jsou dvojího typu:
 Individuální setkání
•  Kariérní poradna – má za úkol pomoci studentům s ujasněním si profesního směru, 

kterým se student chce vydat.
•  Osobnostní testování – možnost, jak zjistit své silné či slabé stránky a poznat, jak 

fungují, včetně doporučení, jak s nimi dále pracovat.
•  Koučink – příležitost získat nadhled nad situací, kterou právě řeší.
•  Mentoring – unikátní možnost vybrat si svého mentora v oblasti, která je pro stu-

denty zajímavá a získat tak cenné zkušenosti z praxe už při studiu.
•  Personální poradna – možnost setkat se s personalisty různých firem a získat kon-

krétní rady a informace o tom, jak vstoupit na pracovní trh.  

 Skupinová setkání
•  Workshopy – jsou vybírány podle požadavků technicky zaměřených studentů 

a zároveň reagují na aktuální situaci na pracovním trhu a moderní trendy.  
Jsou realizovány interaktivní formou tak, aby si účastníci mohli odnést praktické 
maximum.

•  Podnikatelské workshopy – jsou zaměřeny na podnikatelské myšlení, kde je možné 
si vyzkoušet, zda je podnikání vhodnou alternativou.

•  Assessment centrum – příležitost vyzkoušet si AC nanečisto v bezpečném prostře-
dí s personalisty z firem různého zaměření.

•  Velké přednášky významných osobností a absolventů ČVUT – inspirují studenty 
díky svým zkušenostem a názorům.
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www.kariernicentrum.cz

Mezi další služby Kariérního centra ČVUT patří volně přístupná knihovna osobního 
rozvoje.
Na webových stránkách lze také nalézt volné pracovní příležitosti, stáže, trainee pro-
gramy a témata bakalářských či diplomových prací.  
Všechny tyto činnosti po celou dobu existence Kariérního centra ČVUT pomohly stu-
dentům a čerstvým absolventům – a pomáhají i nadále – k úspěšnému startu pracov-
ní kariéry a její vyváženosti s osobním životem. 



190

Flexibilní výzkumná univerzita v Evropě



191

Zá
ze

m
í a

 a
kt

iv
it

yBetléMSká kaple

Betlémská kaple je národní kulturní 
památkou a prvním kazatelským chrámem 
v evropě. Založili ji v roce 1391 pražští 
měšťané kramář jan kříž a dvořan hanuš 
z Mühlheimu. v zakládací listině z 24. 5. 1391 
oba dárci výslovně ustanovili, že kaple má 
sloužit pro kázání v českém jazyce. Byla 
postavena v letech 1391–1394 a v letech 
1402–1413 zde kázal mistr jan hus. 
od počátku byla spojena s univerzitou.

Rekonstrukce do historické podoby 
Zájem o reformní snahy v církvi mezi měš-
ťanstvem a pokrokové směry univerzity se 
sešly právě na půdě Betlémské kaple. V letech 
1638–1661 byla kaple majetkem univerzity. 
V roce 1786 byla kaple z větší části zbourána, ale 
v padesátých letech 20. století zrekonstruována 
do přibližně původní podoby podle projektu 
architekta Fragnera s použitím zachovaných 
fragmentů zdiva.
V roce 1987 převzalo kapli České vysoké učení 
technické v Praze, které ji na svůj náklad zrekon-
struovalo a opět zpřístupnilo veřejnosti.  
Dne 26. 3. 1992 byla kaple slavnostně otevřena.
Betlémská kaple se v návaznosti na univerzitní 
tradice stala slavnostní aulou ČVUT.

Slavnostní aula
Monumentální aula je využívána pro pořádání 
významných společenských a vědeckých akcí, 
především promocí, imatrikulací, zasedání 
vědeckých rad. Jsou zde pořádány mezinárodní 
konference, kongresy, koncerty, literární pásma 
apod.
Aula je vybavena digitálními varhanami. V sou-
časnosti probíhá veřejná sbírka na pořízení a in-
stalaci nových, dvoumanuálových píšťalových 
varhan (více na http://varhany.cvut.cz).   
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forMula  Student

velký zájem u veřejnosti budí studentské 
formule, s nimiž studenti čvut úspěšně 
zápolí v celosvětové soutěži formula 
Student (též formula Sae). formule se 
spalovacím motorem, které ctu cartech 
navrhuje a staví speciálně pro každý 
ročník soutěže, patří mezi nejlepší 
na světě. v žebříčku se tým pohybuje 
v prvních dvou desítkách, kde za ním 
zůstávají i mnozí soupeři z prestižních 
univerzit.

V současné době je do seriálu Formula 
Student zapojeno více než 500 univerzit-
ních týmů z celého světa. Formule ČVUT se 
spalovacím motorem se závodů poprvé 
účastnila v roce 2009. Tým CTU CarTech tvoří 
třicítka studentů bakalářského, magister-
ského i doktorského programu, kteří studují 
především na Fakultě strojní a Fakultě 
elektrotechnické ČVUT. Mají podporu nejen 
vedení univerzity a fakult, ale i mnoha firem 
z České republiky i zahraničí. Díky skvělým 
výsledkům v soutěži jsou tak velmi dobrými 
reprezentanty univerzity. Své závodní stroje 
pravidelně představují veřejnosti – ať už 
na veletrzích vědy, či v rámci akcí určených 
zájemcům o studium. Oblíbený je pod-
zimní Den s formulemi ČVUT, kdy se rychlé 
stroje prohánějí univerzitním areálem. 
Kromě vítězství v soutěži  Formula Student 
tento projekt poskytuje skvělou zkušenost 
pro budoucí profesní dráhu. 

Vymysli, vyrob, postav a jeď! Studenti 
sami navrhují celý vůz, v univerzitních 

laboratořích a dílnách vyrábějí a neustále 
vylepšují většinu jeho součástí a finálně 

s originálními vozy úspěšně soutěží…
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Zatímco na Fakultě strojní studentský 
tým sestrojil a soutěží s formulí se spalo-
vacím motorem, na Fakultě elektrotech-
nické se závodí s elektroformulí.  
Tým s názvem eForce FEE Prague Formula 
je od svého vzniku v roce 2010 jediným 
českým „elektroúčastníkem“ meziná-
rodní soutěže Formula. Jejich závodní 
vůz – monopost FSE.04x – zazářil v roce 
2016  na závodech v Kanadě a v USA. 
Studenti si z cesty za oceán přivezli první 
místa a s velkým bodovým náskokem do-
kázali porazit kolegy z takových škol, jako 
je Massachusetts Institute of Technology, 
Carnegie Mellon University nebo Purdue 
University.
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univerZitní školka poMáhá při návratu k vědě i Studiu

čvut se snaží umožnit zaměstnancům 
univerzity dřívější návrat z rodičovské 
dovolené a studentům dostudování 
i v případě založení rodiny v průběhu 
studia. proto v roce 2010 otevřelo 
vlastní mateřskou školu.

Univerzitní mateřská škola Lvíčata je první 
obdobnou institucí v České republice. Je 
zapsána v rejstříku škol a školských zaříze-
ní MŠMT, poskytuje vzdělávání jako státní 
mateřské školy, jejím zřizovatelem je ČVUT. 
Ostatní univerzity v zemi se o tuto novinku 
zajímají a konzultují otevření svých školek, 
pobočka Lvíčat byla již otevřena na Vysoké 
škole ekonomické. Pro budoucnost ČVUT 
je tato služba konkurenční výhodou oproti 
ostatním univerzitám.
Děti jsou rozděleny do tří tříd, které 
jsou pojmenovány Hvězdáři, Mořeplavci 
a Stavitelé. Už tyto názvy vyjadřují snahu 
o vedení k technice.  

UMŠ Lvíčata nabízí vzdělání v závislosti 
na individuálních schopnostech chlapců 
a děvčat. Mimo běžnou nabídku činností 
pro předškolní vzdělávání zde běží pro-
gram Zdravá abeceda. Děti jsou povzbu-
zovány k rozvoji rozumových schopností 
didaktickými hrami, získávají mnoho 
poznatků o světě kolem nás, zapojují se 
do mnoha kroužků (angličtina, výtvarná 
výchova, hudba atd.). 
Unikátnost a užitečnost spojení mateřské 
školy a technické univerzity se od počátku 
jejího provozu prokazuje nejen prioritním 
posláním – dobrou péčí o děti (umožnění 
rodičům vrátit se ke své práci či studiu 
na ČVUT), ale i spoluprací při projektech, 
disertacích a dalších pracích akademiků 
i studentů. 
Do tajů techniky mohou děti nakouknout 
při nejrůznějších aktivitách. Jeden z pro-
jektů je zaměřen na seznámení s obnovi-
telnými zdroji energie. Na zahradě zařízení 
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je panel se třemi páry světloemitujících 
diod umístěných do očí lvíčat na logu 
školky. Je možné je rozsvěcet pomocí 
trojice zdrojů energie, které jsou koncipo-
vány jako stanoviště, se kterými si mohou 
děti hrát. Odkrývání a zakrývání solárního 
článku je příkladem získávání energie bez-
prostředně ze slunečního záření, energii 
vodního sloupce demonstruje armatura, 
kde se po nalití vody roztáčí vodní kolo, 
model s využitím dynama děti roztáčí 
vlastní silou. Při realizaci tohoto projektu 
pomáhali specialisté (zpravidla rodiče) 
z Fakulty stavební a z Fakulty elektrotech-
nické. Dalším příkladem spolupráce školky 
a „vědy“ na univerzitě byla účast na studii, 
která byla součástí dizertační práce dokto-
randky z Fakulty architektury ČVUT zamě-
řené na vnímání veřejného prostoru dětmi 
předškolního vědu. Téma Child friendly 
Cities řeší design a plánování veřejného 
městského prostoru s ohledem na děti, 
včetně jejich samotného zapojení do pro-
cesu plánování. Výzkum s dětmi z ma-
teřské školy Lvíčata byl zaměřen na po-

rovnávání dvou rozlišných městských 
prostor, a to dětských hřišť a ostatních 
veřejných městských prostor, jako jsou 
náměstí, parky, ulice a podobně. Cílem 
bylo zkoumat dětskou hru, způsob, jak si 
hrají na rozlišných městských prostorech 
i jejich vnímání a preference. Společně 
s mladou architektkou děti navštívily osm 
různých míst v Praze: tři dětská hřiště, tři 
veřejné a dva městské prostory.“ Děti „do-
staly“ fotoaparáty, s nimiž zaznamenávaly 
své dojmy a hovořily o vnímání veřejného 
prostoru. 
„Nebráníme se další spolupráci se 
studenty i výzkumnými pracovišti školy. 
Například se na nás obrátila studentka 
Fakulty stavební, zda by u nás mohla 
zpracovat část své diplomové práce. Rádi 
se sami něco nového dozvídáme. Naše 
děti technika opravu baví, od rodičů ji 
přejímají od narození – od tří let jsou 
třeba schopné vysvětlit princip hydraulic-
kých nůžek, spalovacího motoru i staveb-
ních hmot,“ říká Bc. Mgr. Martina Hovorko-
vá, ředitelka Univerzitní školky Lvíčata.  
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univerZitní Základní škola lvíčata

ČVUT v Praze má vlastní univerzitní základ-
ní školu (první v České republice!), která 
byla slavnostně otevřena 1. září 2015. 
Výuka v ní je zaměřena na technické a pří-
rodovědné disciplíny. Je určena pro děti, 
jejichž rodiče chtějí své potomky podpo-
rovat tímto směrem. Navíc mají přístup 
do špičkových laboratoří, k technickým 
experimentům, ČVUT jim nabídne i výuku 
technické angličtiny. 
„Důvodů, proč jsme se rozhodli otevřít 
základní školu, bylo několik. Tím prvním je 
logická návaznost pokračování vzdělávání 
dětí z naší Univerzitní mateřské školy Lvíča-
ta při ČVUT. Chceme, aby mohly pokračovat 
v nastavené technicky zaměřené edukační 
linii. Dále bychom rádi podpořili výchovu 

budoucích potenciálních studentů ČVUT 
a lépe je tak připravili ke studiu na technic-
ké univerzitě. A v neposlední řadě jsme se 
rozhodli podporovat technické vzdělávání 
v České republice,“ říká Bc. Mgr. Martina Ho-
vorková, ředitelka Univerzitní základní školy 
a mateřské školy Lvíčata.
Základní škola ČVUT je zařazena do rejst-
říku škol a školských zařízení Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Menší 
počet žáků zajišťuje ve výuce individuál- 
ní přístup a dovoluje zvolit specifické 
tempo pro každé dítě. ČVUT umožňuje 
i propojení žáků základní školy s vysoko-
školskými studenty, spolupracují například 
na různých odborných projektech a expe-
rimentech.  
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1. Proč se rád/a vracíte na svoji fakultu/ČVUT?

2. Co vám dala fakulta/ČVUT pro vaši profesní úspěšnost, co jste nejvíce  
ocenil/a ve své praxi?

Spolek abSolventů a přátel ČvUt (alUmni ČvUt)

Účelem a hlavní činností spolku je:
	 sdružit absolventy ČVUT a jeho přátele, kteří mají zájem o minulost, současnost  
 i budoucnost ČVUT,
	 vytvářet vazby mezi ČVUT a všemi, kdo mají o jeho rozvoj a činnost zájem,
	 informovat o vývoji a činnosti ČVUT, jakož i o činnosti spolku,
	 pořádat odborné, kulturní či jiné akce,
	 podporovat propagaci ČVUT a spolku.

Pro členy spolku připravuje Rektorát pravidelné exkurze a další zajímavé aktivity. 
Absolventi a přátelé ČVUT společně navštěvují unikátní i „běžná“ pracoviště školy, 
jakými jsou například Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Ústav 
technické a experimentální fyziky (kde se mohou seznámit s urychlovačem Van de 
Graaff), Katedra zdravotního a ekologického inženýrství na Fakultě stavební, Doprav-
ní sál Fakulty dopravní atd. Kromě těchto odborně laděných akcí probíhá řada 
méně formálních setkání, jako je grilování se studenty na Strahově či prosincové 
předvánoční setkání v Národním technickém muzeu. 

Spolek absolventů a přátel ČVUT se také rozhodl podpořit myšlenku realizace 
nových varhan pro Betlémskou kapli uspořádáním veřejné sbírky, která by buď zcela, 
nebo alespoň částečně toto umožnila. Spolek chce vyjádřit svou sounáležitost 
s ČVUT a jeho absolventi tak mohou zpětně vyjádřit díky za vzdělání a roky strávené 
na univerzitě (více informací ke sbírce naleznete na http://varhany.cvut.cz/).

A jak vidí svou Alma mater absolventi ČVUT, kteří jsou ve svém oboru v praxi 
úspěšnými osobnostmi, které se přitom na svoji fakultu rády vracejí a spolupracují 
na projektech, výuce apod.? Přinášíme jejich stručné CV a odpovědi na dvě anketní 
otázky: 

www.absolventicvut.cz
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Dominik Veselý
Softwarový inženýr Dominik Veselý je úspěšným 
podnikatelem v oblasti mobilních aplikací, 
jenž se i přes zajímavé výsledky v privátní 
sféře rozhodl pro působení na své Fakultě 
informačních technologií (FIT) – vyučuje 
zde předměty na tvorbu mobilních aplikací 
a vypomáhá v předmětu o BigData. Ke studiu 
na FIT nastupoval v roce 2009 do úplně prvního 
ročníku tehdy právě vzniklé fakulty. Zvolil si obor 
Softwarové inženýrství a zajímal se o mobilní 
technologie. „Tehdy to vše začalo, v novém 
oboru bylo relativně snadné vyniknout. Moje 
bakalářská práce byla jednou z prvních prací 
na mobilní aplikace a získala i cenu děkana,“ 
vzpomíná Dominik. Během magisterského 
studia pokračoval s prací na mobilních ap-
likacích a získal řadu ocenění, například vítězství 
v soutěži AppParade a dokonce WWDC Student 
Scholarship od společnosti Apple s poz-
vánkou do San Francisca. Ještě během studia 
spoluzaložil společnost Ackee (spolu s absol-
venty ČVUT) specializující se na mobilní aplikace.

1. Protože mi fakulta dala mnoho příležitostí. Se 
svými zkušenostmi ze světa mobilních aplikací 
tak mohu fakultě dát něco nazpět. S vedením 
fakulty jsem měl i během studia vzhledem 
k mým aktivitám kladný vztah, a tak tyto lidi 
nadále rád potkávám, i když teď jako kolega, což 
by mě před pár lety nikdy nenapadlo. A v nepo-
slední řadě je důvodem fakt, že mě učení baví. 

2. Fakulta mne naučila uvažovat nad prob-
lémy a jejich následném efektivním vyřešení. 
FIT je velice mladá, takže nenavaluje na stu-
denty přespříliš zbytečné a zastaralé látky, 
což je obrovské plus a především dává velkou 
volnost v rozvoji. Dala mi spoustu zkušeností, 
vědomostí i kontaktů

Dalibor Dědek
Zakladatel firmy JABLOTRON, která se 
stala mezinárodně úspěšným výrobcem 
zabezpečovací elektroniky, je absol-
ventem Fakulty elektrotechnické ČVUT. 
Dalibor Dědek pracoval jako vývojář 
v Liazu Jablonec. Po roce 1989 založil 
s partou nadšenců firmu a podařilo se 
jim prosadit se s vývojem a výrobou ele-
ktroniky. Jablotron z Jablonce nad Nisou 
exportuje zabezpečovací a komunikační 
elektroniku do celého světa. Mezi 
nejznámější výrobky Jablotronu patří 
velký mobilní telefon a domovní střežicí 
systém JABLOTRON-100.  

1. Asi proto, že se člověk rád vrací 
do míst svého mládí. A také proto, že je 
tam možnost potkat zajímavé a chytré 
lidi, nejen mezi pedagogy.

2. Na ČVUT jsem pochopil, že ze všeho 
se nechá udělat věda, ale i to, že většina 
věcí se dá vysvětlit srozumitelně, když je 
dobrá vůle a schopný pedagog.
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Inženýrka Jana Žďárská, absolventka Fakulty biomedicín-
ského inženýrství ČVUT (v oboru Přístroje a metody pro 
biomedicínu, diplomová práce: Software pro komplexní 
rehabilitaci pacientů v systému virtuální reality), pracuje 
ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze na po-
zici Biomedicínský inženýr. Náplní její práce je technická 
podpora při ablačních výkonech na srdci (práce se sys-
témy LabSystem Pro, Carto – 3D mapování srdce), kontrola 
a programování kardiostimulátorů a defibrilátorů. Své 
vzdělání si doplňuje doktorským studiem Lékařské biofyziky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.  

1. Studium na FBMI mi dalo možnost seznámit se spoustou zajímavých a milých lidí, kteří vám nikdy 
neodmítnou pomoci, pokud se na ně obrátíte o radu s řešením pracovního problému. S některými 
pracovišti FBMI nadále spolupracuji díky řešení projektů probíhajících na našem pracovišti. Tato 
spolupráce je velmi příjemná a podnětná.

2. Ve své praxi jsem nejvíce ocenila teoretické znalosti získané z oblasti zpracování biosignálů, 
především jejich předzpracování, spektrální analýzy a možnosti zobrazení pro lékařské účely. Velmi 
se mi hodily základy programování, což je velmi praktické při zpracování velkých objemů dat, kdy si 
člověk může sám vytvořit program, který mu tuto práci značně zjednoduší.

Píšťaly pro ČVUT 

Spolek absolventů a přátel ČVUT se rozhodl 

podpořit myšlenku koupě nových varhan 

pro Betlémskou kapli, neboť současné 

digitální varhany jsou vzhledem 

k rozlehlosti a majestátnosti prostoru 

nedostačující. Veřejná sbírka 

na pořízení a instalaci varhan byla 

vyhlášena 1. října 2014. Tváří sbírky je 

Eva Jiřičná, architektka a absolventka 

ČVUT. Sbírka bude ukončena dnem 

vybrání maximální potřebné částky.  

Spolek tak chce vyjádřit sounáležitost 

s ČVUT a jeho absolventi mohou projevit 

díky za vzdělání a roky strávené na univerzitě.
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Josef Pleskot
Josef Pleskot je uznávaný český architekt. 
Po absolvování Fakulty architektury ČVUT v roce 
1979 působil tři roky jako asistent na Katedře 
dějin a teorie architektury, poté pracoval až 
do roku 1990 v Krajském projektovém ústavu 
v Praze. V roce 1991 založil AP – ATELIER. K jeho 
nejznámějším dílům patří radnice v Benešově, 
vila ve Vraném nad Vltavou, přírodní stezka v Je-
lením příkopě a průchod valem Prašného mostu 
v areálu Pražského hradu (v roce 2003 získal 
ocenění Brick Award, udělované nejlepší cihlové 
stavbě v Evropě), kancelářská budova Palmovka-
Park v Praze – Libni, úprava nábřeží řeky Loučné, 
obytné domy a rekonstrukce zámeckého 
pivovaru v Litomyšli. Historik a kritik architektury 
Rostislav Švácha zařadil do knihy Česká archi-
tektura a její přísnost pět Pleskotových staveb 
z celkových padesáti. K nedávno uskutečněným 
stavbám patří areál ČSOB v Praze – Radlicích, bu-
dova vinařství Sonberk nebo obytný dům Vápen-
cová 1 v Praze Podolí. Významné jsou i jeho 
návrhy v rámci projektu konverze Vítkovických 

Martin Hrdlička
Ing. Martin Hrdlička, Ph.D., MBA, vedoucí oblasti Vývoje agregátů a podvozků, ŠKODA AUTO a.s., patří mezi 
absolventy ČVUT, kteří mají se svojí univerzitou při své odborné kariéře nadále velmi blízký vztah. Je nejen 
členem Vědecké rady Fakulty strojní ČVUT, ale s fakultou spolupracuje v mnoha dalších oblastech. Před vstu-
pem do ŠKODA AUTO (v roce 1996) působil ve výzkumu ve firmě Mercedes Benz AG, Stutgart i jako specia-
lista vývoje ve Volkswagenu ve Wolfsburgu. 

1. Vždy jsem byl hrdý na to, že jsem vystudoval Fakultu strojní ČVUT, konkrétně katedru automobilů, spalo-
vacích motorů a kolejových vozidel. Pány učitele a pány profesory, kteří vedli tuto katedru, jsem měl a mám 
v úctě a obdivu, dnes snad o mnoho více než tehdy jako student, jelikož nyní po mnoha letech praxe si ještě 
více uvědomuji, co pro automobilový průmysl naší země udělali.
Důvodů vracet se na Fakultu strojní ČVUT mám více – je to letitá bilaterální spolupráce na řešení konkrétních 
témat a projektů při vývoji nových motorů, převodovek a podvozkových dílů. Je to moje členství ve státní 
zkušební komisi, kde zastupuji průmysl a setkávám se pravidelně každoročně s novými inženýry-motoráři. 
Je to má účast v radě Centra kompetencí automobilového průmyslu Josefa Božka a účast mých odborných 
útvarů na řešení konkrétních témat.

2. ČVUT mi dalo pevné základy „strojaře“, počínaje tvrdým „křtem“ v  matematice v prvních semestrech 
a konče odbornými předměty na konci studia. Poznal jsem několik opravdových osobností, které ČVUT  
a jednotlivé fakulty reprezentovaly a ke kterým dodnes vzhlížím.
Řemeslo strojního inženýra považuji za jedno z nejkrásnějších na světě. Děkuji ČVUT a Fakultě strojní, že mi 
umožnily ho vykonávat.

Flexibilní výzkumná univerzita v Evropě
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rozsáhlého projektu je Science and Technology 
Centre – Svět techniky, za kterou obdržel titul 
„Architekt roku 2014“. Josef Pleskot je členem 
Vědecko-umělecké rady Fakulty architektury 
ČVUT a pravidelně zasedá v jejích diplomních 
komisích.

1. Cítím určitý vděk, proto se vracím. A také cítím 
povinnost alespoň něco předat, přestože nejsem 
přímým pedagogem.

2. Dala mi komplexní rozhled v oboru. Fakulta 
architektury ČVUT vždy byla hodně erudovaným 
zásadním učilištěm architektury v naší zemi. Stále 
si vážím kvalitního vzdělání v technických disci-
plínách i uměnovědných a teoretických oborech. 
Ateliérová tvorba strukturovaná podle typologií 
staveb byla hodně didaktická. Velmi oceňuji 
vštípené zásady navrhování, které jsem si ze stu-
dia odnesl do praxe. Také oceňuji, že nám nebylo 
příliš vtloukáno do hlav, že architektura je elitním 
oborem pro vyvolené.

Milena Svobodová
„Po absolvování studia na ČVUT – Fakultě jaderné 
a fyzikálně inženýrské, jsem se pustila do práce 
v bankovnictví, podobně jako několik dalších 
kolegů z našeho oboru studia – matematického 
modelování. Bankovnictví nabízí docela pestrou 
kombinaci činností – od přímého obchodu s klien-
ty, přes podpůrné procesy nebo řízení rizik, až po 
informační technologie. Člověk si může vyzkoušet 
mnoho různých zaměření – ať už na pozicích 
manažerských nebo expertních,“ říká Ing. Milena 
Svobodová, Ph.D. Své kontakty s alma mater však 
nepřerušila, a to především díky výzkumu, ve 
kterém nadále pokračuje v rámci fakultního týmu. 
Jádrem tohoto výzkumného zájmu je moderní 
obor teoretické informatiky, konkrétně aritmetické 
operace – jako paralelní sčítání nebo on-line 
násobení – ve speciálních číselných soustavách.

1. Na fakultu se vždycky ráda vracím, protože 
tam panuje tvůrčí atmosféra a inspiruje nás 
k tomu, abychom zkoumali matematiku nejen 
jako praktický nástroj, ale také jako umění svého 
druhu. Časté a otevřené kontakty s mezinárodní 
vědeckou komunitou jsou zcela přirozenou 
součástí výzkumného procesu a prostředí. 

2. Do profesionální praxe si ze školy odnášíme 
přiměřené sebevědomí a odvahu pustit se do 
řešení různých technických nebo analytických 
problémů a taky vytrvalost k tomu, abychom je 
dokončili. Schopnost spolehnout se na vlastní 
úsudek, podpořený fakty i zdravým rozumem, se 
hodí pro mnohá povolání… Studovat matema-
tiku na FJFI ČVUT sice bylo celkem náročné, ale 
rozhodně to je taky dobrodružný zážitek, který 
mohu doporučit!








