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Česká technika – nakladatelství ČVUT

Kontakty

V roce 2017 vydalo Nakladatelství ČVUT sedm odborných
knih, dvě vysokoškolské učebnice a 55 skript. Dvě výpravné
knihy byly spjaty s 310. výročím vzniku univerzity.
Kromě těchto publikací edice ČVUT připravilo a vytisklo
další zakázky pro univerzitu a její součásti. V roce 2017 byl
aktualizován a redesignován web nakladatelství (z intranetu,
jenž byl omezen jen na autorizované přístupy uvnitř školy,
na samostatnou stránku). Spolu s Výpočetním a informačním centrem ČVUT byla připravována změna e-shopu tak,
aby mohl být prodej realizován prostřednictvím bankovních
karet a aby se přes elektronický obchod mohly prodávat
pdf verze publikací. Byl zaveden prodej prostřednictvím
e-shopu AMAZON.

Ředitelka
PhDr. Vladimíra Kučerová (jmenována k 1. 7. 2017)
tel.: 224 355 030
vladimíra.kucerova@cvut.cz
Thákurova 1, 160 41 Praha 6

Produkce nakladatelství:
Vědecko-výzkumná oblast
odborné knihy
sborníky
inaugurační spisy
časopis TecniCall (popularizace vědecko-výzkumných
projektů směrem k praxi)
Pedagogická oblast
skripta
vysokoškolské učebnice
informační materiály
Další publikace
výroční zprávy, propagační publikace ČVUT
Časopis Pražská technika
přináší zpravodajství z oblasti studia, výzkumu,
spojení s praxí a dalších zajímavých událostí na ČVUT,
jednotlivých fakultách a vědeckých pracovištích.

V období červen 2016 až červen 2017 byla řízením
pověřena PhDr. Marta Machytková
Redakce a grafické studio
Redakčně i graficky vytváří a zpracovává periodické a vybrané neperiodické publikace, odborné knihy, propagační
a informační materiály, zabývá se předtiskovou přípravou
další produkce.
Vedoucí: PhDr. Vladimíra Kučerová
tel.: 224 355 030
vladimira.kucerova@cvut.cz
Tiskárna
Zajišťuje výrobu studijních, vědeckých, odborných a dalších
publikací pro ČVUT a technickou veřejnost ve vlastní tiskárně.
Vedoucí: Monika Radová
tel.: 224 353 360, 733 679 893
monika.radova@cvut.cz
Zikova 4, 166 36 Praha 6
Univerzitní knihkupectví odborné literatury
Vedoucí: Věra Mikulková
tel.: 224 355 003
vera.mikulkova@cvut.cz
Technická 6, 160 80 Praha 6
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o nakladatelství
Česká technika – nakladatelství ČVUT objemem své činnosti stále patří mezi největší odborná vydavatelství v zemi.
Ročně vydává ke stovce titulů přímo v rámci Ediční řady
ČVUT, další desítky titulů připravuje pro Rektorát a univerzitní součásti. Úzce spolupracuje především s odborem
PR a marketingu Rektorátu, pro který redakčně, graficky
a tiskem připravuje PR publikace a další tituly.

nou ze zástupců všech fakult a vysokoškolských ústavů
ČVUT. Rada je poradním orgánem prorektora pro studium
a studijní záležitosti (od února 2018 prorektor pro bakalářské a magisterské studium), který je i jejím předsedou, a to
v oblasti edice skript, vysokoškolských učebnic a ostatních
odborných publikací, které jsou součástí Edičního plánu
ČVUT.

Za více než 50 let (nakladatelství vzniklo v roce 1964) vydalo
přes 11 860 odborných titulů – v dřívějších letech to bylo
průměrně 200 převážně technicky zaměřených odborných
textů ročně, nyní se jejich počet (včetně inauguračních
spisů) pohybuje kolem stovky.
Činnost, vybavení i počty pracovníků této univerzitní součásti se mění tak, aby nakladatelská činnost byla v maximálním souladu se vzdělávacími a vědeckými aktivitami
univerzity a současně aby svou profesionalitou přispívala
k lepšímu obrazu ČVUT nejen v odborné veřejnosti. I v roce
2017 se posunula vpřed obsahová i polygrafická úroveň
publikací. Vybrané tituly roku 2017 – například Kniha FOTOGRAFIE či Praha nepostavená – jsou žádány nejen odbornou obcí daných oborů, ale vyvolaly velký zájem i v šiřší
veřejnosti. Profesionální zpracování těchto knih je tak
příspěvkem nakladatelství k úspěšnému PR univerzity.
Knihy a skripta z Nakladatelství ČVUT jsou vyhledávány
nejen studenty a specialisty naší školy, ale ve velkém množství jsou využívány na dalších vysokých školách nejen v ČR,
ale i na Slovensku, o naši produkci mají zájem i vědecké
knihovny, které našimi tituly pravidelně doplňují své fondy.

Agenda ISBN
Nakladatelství je též správcem ISBN řady ČVUT, vede agendu, vydává čísla, zodpovídá za předání povinných výtisků
Agentuře ISBN/Národní knihovně ČR (Pozn. Mezinárodní
standardní číslo knihy/International Standard Book Number je číselný kód určený pro jednoznačnou identifikaci
knižních vydání. Vznikl koncem 60. let ve Velké Británii
původně jako národní systém, postupně se rozšířil do více
než 190 zemí, v ČR je zaveden od roku 1989). Nakladatelství ČVUT ročně vydá přes 200 těchto identifikátorů, avšak
vykazujeme cca poloviční množství vydaných titulů s tímto
číslem. Rozdíl mezi vydanými čísly a skutečně uplatněnými
u vydaných publikací v jednotlivých letech je dán jednak
tím, že vydání publikací se někdy odkládá na další roky,
případně titul není realizován vůbec, nebo je nemůžeme
evidovat jako skutečně vydané, neboť nám autoři z univerzitních součástí nedodají povinné dokladové výtisky pro
agenturu či je agentuře odevzdají sami, avšak Nakladatelství ČVUT o tom neinformují (přesná evidence za daných
podmínek není možná).
Plníme tak nejen prioritní funkci – zajišťovat učební literaturu pro studenty a prezentovat výstupy vědy prostřednictvím odborných knih, ale i další úkoly, vyplývající z poslání
nakladatelství jako účelového zařízení školy.

Ediční činnost
Ediční činnost Nakladatelství ČVUT se řídí Příkazem rektora
č. 6/2011 a podléhá schvalování Ediční radou ČVUT slože-

Další role
Všechny publikace edice ČVUT procházejí recenzním
řízením. Recenzenti z řad odborné veřejnosti hodnotí
nejen obsah a zpracování díla, ale i jeho přínos, aktuálnost
zpracovávaného tématu, jazykovou úroveň atd. Díky praxi
recenzního řízení pomáhá nakladatelství zajistit vysoký
standard vydávaných publikací.
Role nakladatelství je i v poskytování odborných konzultací v oblasti vydavatelské činnosti, mělo by být nápomocno autorům od záměru vydat knihu po editaci a rady při
přípravě publikace až po grafické zpracování (dle kapacit
ČTN). A ne nepodstatnou rolí univerzitního nakladatelství
by měla být i „kultivace“ publikační a další autorské činnosti v rámci univerzity, a to nejen profesionální kvalitou
produkce, ale i návodem či inspirací pro akademickou
obec včetně studentů.
Vývojové trendy a změny v nakladatelství
Postupná transformace činnosti nakladatelství (v roce
2005 se z něj vyčlenilo Centrum pro podporu výuky,
které bylo zaměřeno na výrobu audiovizuálních produktů
a e-Learning) vedla k výraznému snížení počtu zaměstnanců. Zatímco v roce 2004 pracovalo v nakladatelství
45 osob (z toho deset byli zaměstnanci zmíněného Centra
pro podporu výuky, které bylo v roce 2005 převedeno pod
VIC), v roce 2017 má nakladatelství pouze 17 zaměstnanců (jedno místo – vedoucí redakce a DTP – je nyní neobsazeno, bude řešeno v souvislosti s vývojem v oblasti tisků
a dalšími změnami).
Tiskárna nakladatelství zajišťuje nejen tisk skript a dalších
publikací v rámci edice ČVUT, ale čím dál více je objem její
činnosti zaměřen na zakázky pro fakulty a další součásti,
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kde jsme servisním zázemím za přijatelnou cenu (interní
zakázky mají výhodnější ceny než doplňková činnost vně
ČVUT). Celorepublikový trend snižování počtu výtisků u jednotlivých titulů vedl ke změnám výrobních technologií.
Vydání skript, monografií i učebnic se v rámci edice ČVUT
pohybují v počtech od padesáti do jednoho tisíce – horní
hranice uvedeného rozpětí je však sváteční výjimkou. Velmi
častý je náklad 200 kusů. Namísto dříve obvyklých ofsetových a průtiskových strojů (vhodných pro vysokonákladové zpravidla černobílé tisky) jsme proto postupně přešli
na digitální technologie. Tato změna má kromě kvalitního
tisku výhodu i v menším počtu pracovníků (dřívější technologie vyžadovaly náročnou předtiskovou přípravu, matrice
apod.). Další výhodou digitálního tisku je možnost operativně dotiskovat menší náklady. Zatímco u ofsetového tisku
jsou vydání v malém množství drahá (vzhledem k nákladnější přípravě tisku), u digitálního nejsou náklady na předtiskovou přípravu výrazné, takže je tisk malého nákladu
výhodnější. V roce 2002 pracovalo v tiskárně Nakladatelství
ČVUT 17 pracovníků, v roce 2017 to bylo jen šest zaměstnanců. Toto středisko je přitom v tzv. ekonomické činnosti,
takže by si na sebe mělo svou činností vydělat.
Redukce pracovníků nastala i v prodejně, kde byl jejich počet snížen z devíti pracovníků (v roce 2004) na současných
šest, přičemž další redukce není možná, neboť prodejna
v NTK je situována ve dvou podlažích, což je náročnější
i na obsluhu a dozor… Část prodeje se přesunula na e-shop.

Ediční rada ČVUT
V roce 2017 rada pracovala ve složení:
Předseda
doc. Ing. Josef Jettmar, CSc.
Členové		
doc. Ing. Kateřina Hyniová, CSc. (Fakulta informačních technologií)
prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc. (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)
Mgr. Blanka Kynčlová (Fakulta architektury)
doc. Ing. Jana Marková, Ph.D. (Kloknerův ústav)
Ing. Růžena Petrová, Ph.D. (Fakulta strojní)
Mgr. Ivana Pilarčíková, Ph.D. (Fakulta elektrotechnická)
Ing. Jitka Řezníčková, CSc. (Fakulta dopravní)
Ing. Ida Skopalová (Fakulta biomedicínského inženýrství)
Ing. Karel Smolek, Ph.D. (Ústav technické a experimentální fyziky)
doc. Ing. David Vaněček, Ph.D. (Masarykův ústav vyšších studií)
Ing. Růžena Zimová, Ph.D. (Fakulta stavební)

AKTIVITY NAKLADATELSTVÍ
K 310. VÝROČÍ ČVUT
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Příspěvek nakladatelství k oslavám
Dvě výpravné publikace – Kniha FOTOGRAFIE (autoři
Mgr. Roman Sejkot a prof. Václav Hlaváč) a Anatomie dítěte/
Nipioanatomie prof. Ivana Dylevského, které byly Nakladatelstvím ČVUT vydány u příležitosti 310. výročí univerzity,
poutaly pozornost na mezinárodním knižním veletrhu Svět
knihy Praha 2017. Stánek ČVUT v pravém křídle Veletržního
paláce zaujal už samotným pojetím univerzitní expozice.
Ta byla díky modernímu designu a svítícímu pultu se zvýrazněním „310 let“, který připravili kolegové z Fakulty architektury ČVUT v rámci projektu PET-MAT, nepřehlédnutelná.
Součástí prezentace Nakladatelství ČVUT na veletrhu, který
se uskutečnil ve dnech 11. až 14. května 2017, byla i setkání
s autory přímo na stánku ČVUT.
Nakladatelství se ve spolupráci s odborem PR a marketingu
Rektorátu účastnilo i dalších aktivit k výročí univerzity – připravilo např. brožuru s programem akcí a jejich přiblížení,
v prosinci 2017 vydalo speciál Pražské techniky se zpravodajstvím a fotodokumentací z jednotlivých akcí včetně
zajímavých pohledů osobností, které se na nich podílely.

PRAŽSKÁ
TECHNIKA

Speciál Pražské
techniky zmapoval
události roku
a přinesl např.
pohled do zákulisí,
jak vznikal film
310 let lví síly či
článek profesora
Vladimíra
Šlapety „Jak
jsem se potkával
s Miroslavem
Šikem“…

Křest druhého dílu
Anatomie dítěte
/ Nipioanatomie
prof. MUDr. Ivana
Dylevského, DrSc.,
předního českého
morfologa a děkana
FBMI ČVUT, se uskutečnil 22. listopadu v atriu Masarykovy koleje. Publikaci do života „vypravil“ rektor ČVUT
prof. Petr Konvalinka
a další osobnosti.

Akce k 310. výročí
a spoustu informací nejen o jejich
aktérech přinesla
publikace připravená nakladatelstvím
v úzké spolupráci
s Mgr. Andreou
Vondrákovou.
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Porovnání počtu přidělených čísel ISBN a celkové počty vydaných výtisků v rámci vydávání na celém ČVUT
za posledních osm let*
V Nakladatelství ČVUT vyšlo v roce 2017
7 odborných knih, 2 vysokoškolské učebnice,
55 skript (z toho je 30 dotisků). Kromě toho se
Nakladatelství podílí na přípravě dalších publikací
vydávaných pod hlavičkou ČVUT, jako jsou inaugurační spisy, Výroční zpráva ČVUT, sborníky, katalogy,
PR publikace atd. V roce 2017 vyšlo 125 těchto
publikací, z toho 13 elektronicky (on-line)
a 18 na nosiči CD/DVD.

Rok

Počet přidělených čísel ISBN

Počet vydaných výtisků

2010

231

95 556

2011

254

50 524

2012

206

26 991

2013

245

32 249

2014

231

48 292

2015

213

33 129

2016

200

29 256

2017

287

27 735

1 867

343 732

Celkem za 8 let

* Nejsou zde evidovány publikace bez čísla ISBN z číselné řady ČVUT (vydané v jiných nakladatelstvích)

Statistika ediční činnosti v posledních osmi letech (počet vydaných titulů skript, odborných knih a vysokoškolských učebnic v Nakladatelství ČVUT)
Rok

FSV

FS

FEL

FJFI

FA

FD

2010

37

19

4

11

6

7

FBMI
8

FIT

KÚ

1

0

MÚVS
0

ÚTEF
0

Celkem
93

2011

30

18

12

6

4

6

6

0

0

1

0

83

2012

15

13

5

3

1

7

1

1

0

0

0

46

2013

30

9

4

9

5

2

6

7

0

0

0

72

2014

20

17

3

8

1

2

3

0

0

0

0

54

2015

23

9

2

6

3

3

4

3

1

2

1

57

2016

15

15

4

9

5

1

2

3

1

3

1

59

2017

21

11

5

12

5

1

4

4

0

0

2

65

191

111

39

64

30

29

34

19

2

6

4

529

Celkem
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ODBORNÉ KNIHY
Brůhová, Klára
Praha nepostavená
1. vydání, 348 s., brož., 537 Kč,
ISBN 978-80-01-06155-8

Dylevský, Ivan
Anatomie dítěte / Nipioanatomie 2. díl
1. vydání, 646 s., pevná vazba, 726 Kč,
ISBN 978-80-01-06047-6

Garlík, Bohumír
Technická zařízení budov / Elektrická instalace v budovách
1. vydání, 414 s., brož., 398 Kč,
ISBN 978-80-01-06342-2

Přelom století, a zejména následné období Československé
republiky, přinesl 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 tak
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 bohatě ilustrované a graficky atraktivní knihy Praha
nepostavená.

Druhý díl Anatomie dítěte organicky navazuje na první
díl monografie mapující stavbu dětského organismu a je
zaměřen především na anatomii dětských orgánů. Kromě
popisu makroskopické a mikroskopické stavby jednotlivých
orgánových systémů vycházející ze zvyklostí anatomických
deskripcí dospělého těla jsou do textu zařazeny exkurze
snažící se zachytit klíčové prvky evoluce dané orgánové
soustavy. Popis ontogenetického vývoje se omezuje na některé novější údaje o mechanismu vývoje dané struktury.
První a druhý díl Anatomie dítěte tvoří jeden ze základů
nového vědního oboru – Nipioanatomie.

Monografie je určena studentům technických vysokých
a středních odborných škol se zaměřením na elektrické
rozvody a také projektantům a realizátorům elektrických
instalací nízkého napětí v budovách. Informace a postupy
řešení jsou zpracovány z pozice základních odvětví fyziky,
elektrotechniky, elektroenergetiky a současného stavu
znalostí v této oblasti u nás i v zahraničí. Neodmyslitelnou
součástí jsou platné normativní podklady i praktické zkušenosti. Základní strukturou publikace jsou popisy důležitých
aspektů elektrických instalací v budovách, a to od analýzy až
po jejich návrh. Ucelenost obsahu je podtržena koncepčním
řešením dílčích částí elektrického rozvodu, který zahrnuje
návrh přípojkových skříní, hlavních domovních vedení a odboček od nich, dimenzí jištění, rozvodných zařízení, ochrany
před úrazem elektrickým proudem, volby chráničů, kompenzací a elektromagnetických kompatibilit.
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Kraus, Ivo
Ženy v dějinách matematiky, fyziky a astronomie
1. dotisk 1. vydání, 302 s., pevná vazba, 365 Kč,
ISBN 978-80-01-05770-4
Publikace je koncipována jako soubor příběhů o ženách,
kterým se exaktní vědy staly ušlechtilou zálibou i životním
posláním. V pětadvaceti kapitolách a stovce biografických hesel se čtenáři seznámí s osudy a vědeckým dílem
významných matematiček, fyziček a astronomek evropské
historie od dob starého Řecka až do současnosti. Autor
předkládá zajímavosti o osobnostech dosud uznávaných
nejen ve vědecké sféře, ale i o neznámých autorkách
známých technických vynálezů. Dílo, které svým zpracováním patří do původní české literatury faktu, je naplněno
přesvědčivými důkazy, že dosáhnout vynikajících úspěchů
v exaktních oborech nikdy nebylo jen výsadou mužů.

Pavelka, Karel; Řezníček, Jan; Bílá, Zdeňka; Pavlík, Milan;
Kašička, František
Exaktní metody průzkumu památek
s využitím geodetických a geofyzikálních metod
1. vydání, 146 s., brož., 243 Kč,
ISBN 978-80-01-05260-0
Tato monografie je výstupem dlouhodobé činnosti členů
laboratoře fotogrammetrie, zaměřené na dokumentaci
historických památkových objektů. Publikace se věnuje jak
tradičním, byť ne zcela běžným metodám dokumentace
– např. fotogrammetrii, tak i netradičním novým technologiím dokumentace a průzkumu – 3D skenování (laserovým
či triangulačním metodám), georadarovému průzkumu,
moderní panoramatické fotografii a využití magnetometru.
Kromě popisu jednotlivých metod nalezne čtenář v knize
také jejich praktické aplikace, tedy ukázky skutečně prováděných měření, bohatě ilustrované působivými fotografiemi a různými modely.

Salabová, Ludmila; Hájková, Simona; Novotná, Irena
Mobilizační techniky v oblasti páteře
1. vydání, 116 s., brož., 255 Kč,
ISBN 978-80-01-06061-2
Publikace vznikla z potřeby usnadnit praktickou výuku manuálních technik a mobilizací, které jsou nedílnou součástí
vědomostí a dovedností jak při studiu fyzioterapie, tak
i v práci fyzioterapeutů. Monografie se zabývá vyšetřením
a diagnostikou funkčních poruch pohybové soustavy. Je
metodicky rozdělena na úsek krční páteře, hrudní páteře,
žeber, bederní páteře a SI skloubení. Její největší přínos ale
spočívá ve fotografické dokumentaci, která je při nácviku
praktických dovedností nezastupitelná. Kniha navazuje
na skripta Mobilizace periferních kloubů, jejichž vydání bylo
a je studenty vyhledáváno a zájem o ně předčil všechna
očekávání.
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VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE
Sejkot, Roman; Hlaváč, Václav
Kniha FOTOGRAFIE / Od fotogramu k výpočetní fotografii
1. vydání, 258 s., pevná vazba, 471 Kč,
ISBN 978-80-01-06081-0

Kraus, Ivo; Fiala, Jaroslav
Elementární fyzika pevných látek
1. dotisk 2. přeprac. vydání, 322 s., brož., 298 Kč,
ISBN 978-80-01-05942-5

Kraus, Ivo; Fiala, Jaroslav
Povrchy a rozhraní
1. dotisk 2. přeprac. vydání, 404 s., brož., 375 Kč,
ISBN 978-80-01-05881-7

Kniha se zabývá obrazovým fenoménem, prozíravě již
v roce 1839 nazvaným fotografie, z nejrůznějších hledisek a vybízí k úvahám o dalekosáhlém významu fotografie pro veškeré poznání lidstva, od prvních fotogramů
po Hubbleův teleskop. Předkládá vývoj, historii a nástin
budoucnosti analogové a digitální fotografie od jejího
pořízení přes zpracování, distribuci a užití až k archivaci.
Podrobně se zabývá principy a konstrukcí přístrojů, vývojem
technologií v uplynulých staletích a uplatněním fotografie
ve společnosti. Poskytuje hlubší technické základy a pohled na souvislosti, např. v oblasti algoritmů zpracování
obrazu či vlivu fotografie na rozvoj globální civilizace. Publikace nabízí množství ukázek a příkladů k samostatnému
experimentování s metodami zpracování obrazu a pokouší
se nahlédnout skrz aktuální technické trendy do budoucnosti fotografie.

Pochopení souvislostí fyzikálních vlastností látek s elektronovou a atomární strukturou je předpokladem efektivního
využívání jak materiálů známých, tak nově vyvíjených. Znalost základů fyziky pevných látek se proto v současné době
stává zcela samozřejmou součástí všeobecného vzdělání
techniků i přírodovědců. Předkládaná vysokoškolská učebnice má posloužit především těm budoucím inženýrům,
kteří se s úspěchy fyziky pevných látek budou ve své práci
sice každodenně setkávat, speciální výuku v této oblasti však do učebního plánu zařazenou nemají. Výklad je
zjednodušen natolik, aby k porozumění postačovaly kromě
vztahů a zákonitostí klasické fyziky jen běžně známé závěry
kvantové teorie a statistické fyziky.

Vysokoškolská učebnice je výkladem zákonitostí vztahu
mezi mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi
pevných látek a charakteristikami jejich povrchu. Text obsahuje odpovědi na základní otázky z této důležité oblasti
materiálového inženýrství.

>
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SKRIPTA
Fakulta stavební
Demo, Pavel
Fyzika
1. dotisk 2. vydání, 222 s., brož., 243 Kč,
ISBN 978-80-01-05759-9
Horká, Hana; Nivenová, Renáta; Martincová, Petra;
Giormani, Sandra
Professional English for Civil Engineering
1. dotisk 1. vydání 196 s., brož., 197 Kč,
ISBN 978-80-01-05995-1
Kohoutková, Alena; Procházka, Jaroslav; Šmejkal, Jiří
Modelování a vyztužování betonových prvků.
Lokální modely železobetonových konstrukcí
3. dotisk 1. vydání, 176 s., brož., 201 Kč,
ISBN 978-80-01-05329-4
Krejčiříková, Hana
Železniční stavby 1 / 1. část
1. vydání, 208 s., brož., 230 Kč,
ISBN 978-80-01-06157-2
Masopust, Jan
Zakládání staveb 2
1. dotisk 1. vydání, 192 s., brož, 244 Kč,
ISBN 978-80-01-05938-8
Mikš, Antonín; Novák, Jiří
FYZIKA I
2. dotisk 2. vydání, 189 s., brož., 202 Kč,
ISBN 978-80-01-05201-3

Novák, Jiří; Novák, Pavel; Pokorný, Petr
Fyzika. Sbírka příkladů
1. vydání, 132 s., brož., 197 Kč,
ISBN 978-80-01-06183-1

Ryjáček, Pavel
Ocelové mosty. Cvičení
1. dotisk 1. vydání, 62 s., brož., 133 Kč,
ISBN 978-80-01-05672-1

Nováková, Zdenka
INTERIOR DESIGN / IN 1
1. vydání, 122 s., brož., 265 Kč,
ISBN 978-80-01-06343-9

Skořepa, Zdeněk
Geodézie 4
1. dotisk 1. vydání, 132 s., brož., 152 Kč,
ISBN 978-80-01-05481-9

Pospíšil, Jiří; Štroner, Martin
Stavební geodézie. Doplňkové skriptum
2. dotisk 2. přeprac. vydání, 126 s., brož., 141 Kč,
ISBN 978-80-01-05718-6

Sokol, Zdeněk; Wald, František
Ocelové konstrukce. Tabulky
1. dotisk 3. vydání, 84 s., brož., 95 Kč,
ISBN 978-80-01-06032-2

Procházka, Jaroslav; Šmejkal, Jiří
Betonové stropní a schodišťové konstrukce
1. vydání, 240 s., brož., 275 Kč,
ISBN 978-80-01-06323-1

Studnička, Jiří
Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce
4. dotisk 1. vydání, 122 s., brož., 158 Kč,
ISBN 978-80-01-05490-1

Procházka, Jaroslav; Šmejkal, Jiří
Betonové základové a opěrné konstrukce
1. vydání, 170 s., brož., 239 Kč,
ISBN 978-80-01-06128-2

Studnička, Jiří; Holický, Milan; Marková, Jana
Ocelové konstrukce 2. Zatížení
1. dotisk 2. vydání, 144 s., brož., 167 Kč,
ISBN 978-80-01-05815-2

Procházka, Jaroslav; Šmejkal, Jiří
Betonové základové a opěrné konstrukce
1. dotisk 1. vydání, 170 s., brož., 239 Kč,
ISBN 978-80-01-06128-2

Šafář, Roman
Betonové mosty 2. Přednášky
1. dotisk 1. vydání, 262 s., brož., 265 Kč,
ISBN 978-80-01-05543-4

Pruška, Jan
Dynamika geotechnických konstrukcí
1. vydání, 132 s., brož., 150 Kč,
ISBN 978-80-01-06344-6
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Fakulta strojní
Drkal, František; Lain, Miloš; Zmrhal, Vladimír
Klimatizace
1. dotisk 1. vydání, 134 s., brož., 167 Kč,
ISBN 978-80-01-05652-3

Novák, Martin; Chyský, Jan; Uhlíř, Ivan; Novák, Lukáš
Sbírka příkladů z elektrotechniky,
elektroniky a elektrických strojů a pohonů
2. vydání, 82 s., brož., 128 Kč,
ISBN 978-80-01-06097-1

Hofreiter, Milan
Základy automatického řízení. Příklady
1. dotisk 4. přeprac. vydání, 124 s., brož., 199 Kč,
ISBN 978-80-01-05899-2

Samek, Ladislav; Vlčák, Petr
Sbírka příkladů z Fyziky I
3. přeprac. vydání, 168 s., brož., 184 Kč,
ISBN 978-80-01-06308-8

Kožíšek, Jan; Stieberová, Barbora
Statistická a rozhodovací analýza
1. dotisk 2. vydání, 252 s., brož., 309 Kč,
ISBN 978-80-01-05509-0

Veselá, Eva
Physics I.
3. vydání, 134 s., brož., 178 Kč,
ISBN 978-80-01-06191-6

Kračmar, Stanislav; Mráz, František; Neustupa, Jiří
Sbírka příkladů z Matematiky I
3. dotisk 5. přeprac. vydání, 98 s., brož., 147 Kč,
ISBN 978-80-01-05267-9

Veselá, Eva
Seminars in Physics I + II. List of Problems
2. vydání, 100 s., brož., 49 Kč,
ISBN 978-80-01-06098-8

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Dvořáková, Ľubomíra
Lineární algebra 2
2. dotisk 1. vydání, 124 s., brož., 146 Kč,
ISBN 978-80-01-05441-3

Neustupa, Jiří
Matematika I
3. dotisk 6. vydání, 142 s., brož., 178 Kč,
ISBN 978-80-01-05328-7

Veselá, Eva; Vacek, Václav
Handbook of Laboratory Experiments in Physics
3. vydání, 170 s., brož., 192 Kč,
ISBN 978-80-01-06099-5

Haušild, Petr
Řešené úlohy z Fyziky kovů a Fyzikální metalurgie
1. vydání, 74 s., brož., 107 Kč,
ISBN 978-80-01-06305-7

Novák, Martin
Collection of examples from electronics and electrical
machines and drives
1. vydání, 80 s., brož., 128 Kč,
ISBN 978-80-01-06096-4

Fakulta elektrotechnická
Boháček, Jaroslav
Metrologie
2. vydání, 130 s., brož., 205 Kč,
ISBN 978-80-01-06169-5

Krbálek, Milan
Funkce více proměnných
1. vydání, 256 s., brož., 246 Kč,
ISBN 978-80-01-06154-1

Boháček, Jaroslav
Metrology
1. dotisk 1. vydání, 120 s., brož., 168 Kč,
ISBN 978-80-01-05351-5
Hamhalter, Jan; Tišer, Jaroslav
Funkce komplexní proměnné
2. vydání 194 s., brož., 175 Kč,
ISBN 978-80-01-06317-0
Pták, Pavel
Introduction to Linear Algebra
3. vydání, 256 s., brož., 280 Kč,
ISBN 978-80-01-06190-9
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Rataj, Jan; Bílý, Tomáš; Frýbort, Jan; Heraltová, Lenka;
Huml, Ondřej; Kropík, Martin; Sklenka, Ľubomír
Reactor Physics Course at VR-1 Reactor
1. dotisk 2. přeprac. vydání, 162 s., brož., 206 Kč,
ISBN 978-80-01-05501-4

Krýzlová, Zuzana
Styles architecturaux. Lire et s’ exercer en francais
2. vydání, 122 s., brož., 157 Kč,
ISBN 978-80-01-06111-4

Šimeček, Ivan; Sloup, Jaroslav
Obecné výpočty na grafických procesorech
2. přeprac. vydání, 180 s., brož., 222 Kč,
ISBN 978-80-01-06094-0

Štamberg, Karel
Technologie jaderných paliv II
3. vydání, 150 s., brož., 176 Kč,
ISBN978-80-01-06077-3

Vyoralová, Zuzana
Technická zařízení budov a infrastruktura sídel I.
Vnitřní plynovod a vytápění
1. vydání, 146 s., brož., 173 Kč,
ISBN 978-80-01-06095-7

Šolcová, Alena
Kapitoly z historie matematiky a informatiky
1. vydání, 208 s., brož., 212 Kč,
ISBN 978-80-01-06092-6

Šťovíček, Pavel
Metody matematické fyziky II. Integrální rovnice,
eliptické operátory
1. vydání, 96 s., brož., 114 Kč,
ISBN 978-80-01-06165-7

Vyoralová, Zuzana
Technická zařízení budov a infrastruktura sídel I.
Zdravotní technika
1. dotisk 1. vydání, 148 s., brož., 160 Kč,
ISBN 978-80-01-05877-0

Virius, Miroslav
Programovací jazyk C++, 1. díl
1. dotisk 1. vydání, 300 s., brož., 275 Kč,
ISBN 978-80-01-05961-6

Fakulta dopravní
Nagy, Jozef; Navrátil, Ondřej
Matematická analýza
4. vydání, 180 s., brož., 226 Kč,
ISBN 978-80-01-06142-8

Virius, Miroslav
Programovací jazyk C++, 3. díl
1. vydání, 344 s., brož., 255 Kč,
ISBN 978-80-01-06089-6
Virius, Miroslav
Základy programování v C++
1. dotisk 1. vydání, 306 s., brož., 291 Kč,
ISBN 978-80-01-05470-3
Fakulta architektury
Bošová, Daniela; Prokopová, Lenka
STAVEBNÍ FYZIKA I. Osvětlení, oslunění, akustika budov
1. vydání, 182 s., brož., 183 Kč,
ISBN 978-80-01-06130-5

Fakulta biomedicínského inženýrství
Podzimek, František
Radiologická fyzika. Fyzika ionizujícího záření
2. dotisk 1. vydání, 336 s., brož., 368 Kč,
ISBN 978-80-01-05319-5
Fakulta informačních technologií
Šestáková, Eliška
Automaty a gramatiky. Sbírka řešených příkladů
1. vydání, 194 s., brož., 176 Kč,
ISBN 978-80-01-06306-4

Trlifajová, Kateřina; Vašata, Daniel
Matematická logika
2. dotisk 1. vydání, 176 s., brož., 175 Kč,
ISBN 978-80-01-05342-3
Ústav technické a experimentální fyziky
Vícha, Vladimír
Experiments Using Pixel Detector in Teaching Nuclear and
Particle Physics
1. vydání, 156 s., brož., 492 Kč,
ISBN 978-80-01-06108-4
Vícha, Vladimír
Experimenty s pixelovým detektorem
pro výuku jaderné a částicové fyziky
1. dotisk 1. vydání, 128 s., brož., 179 Kč,
ISBN 978-80-01-05888-6
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příklady Dalších publikací, které nakladatelství zpracovalo redakčně, případně i graficky, pro ČVUT
Výroční zpráva ČVUT v Praze o činnosti v roce 2016
Tradiční univerzitní publikaci – Výroční zprávu
o činnosti v roce 2016, připravilo nakladatelství
ve spolupráci s odborem rozvoje Rektorátu ČVUT.
Kolektiv vedl prorektor doc. Ing. Jan Chyský, CSc.,
nakladatelství zajistilo editaci, grafiku a tisk.
Fotografie: Jiří Ryszawy, archiv fakult a součástí.
Redakce nakladatelství zpracovala nejen tuto verzi
v českém jazyce, ale graficky připravila i verzi výroční zprávy v jazyce anglickém.

HOTOVO! Po deseti letech
Slavnostní otevření nového objektu na Jugoslávských partyzánů, v němž nalezl zázemí Český
institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT
spolu s Rektorátem, se uskutečnilo 2. května 2017
za přítomnosti prezidenta a premiéra naší republiky. K této události byla vydána 66stránková
publikace HOTOVO! Po deseti letech, jejíž autorem
je prof. Ing. Miloslav Pavlík (sestavil ji tým ateliéru
Ing. arch. Petra Franty, editorem byla PhDr. Vladimíra
Kučerová). Velmi zajímavá brožura byla k dispozici už na Galavečeru s významnými absolventy
a zástupci průmyslu, jenž se uskutečnil v Respiriu
budovy ČVUT – CIIRC 27. dubna.

My jsme ČVUT
Představení ČVUT, fakult a součástí, studijních programů, vědy, zahraniční spolupráce a dalších oblastí univerzitního života přináší publikace My jsme
ČVUT, vydaná v roce 2017 v českém jazyce (nakladatelství ji zajišťovalo autorsky, editačně a graficky).
Více než 200stránková bohatě ilustrovaná kniha
obsahuje i rozhovory s významnými osobnostmi
– počínaje rektorem, prorektory, děkany a dalšími.
Navazuje na dvě dříve v anglickém jazyce vydané PR knihy o ČVUT s názvem This is CTU! (2013
a 2016), připravované ve spolupráci nakladatelství
a odboru PR a marketingu Rektorátu.

výroční zpráva o činnosti čvut 2016

výroční
zpráva
o činnosti
2016

po deseti letech
repre_CVUT_obalka_.indd 1

Uvedené publikace jsou k dispozici na Mediatéce ČVUT – https://media.cvut.cz a https://media.cvut.cz/en/publication/archive
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Profesorské a habilitační spisy
Profesorské přednášky:
1/17
Vrňata, Martin
Chemiresistors for detection of gases: materials and
structures of sensitive layers, detection mechanisms
FEL, 1. vydání, 38 str., ISBN 978-80-01-06086-5

Haušild, Petr
8/17
Determination of the individual phase properties from the
measured grid indentation
data
České
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2/17
Kopřiva, Miloš
Architektura sportovních staveb v kontextu udržitelného
rozvoje
FSv, 1. vydání, 40 str., ISBN 978-80-01-06090-2

Nagy, Ivan
9/17
Základy bayesovské statistiky v teorii, aplikacích a výuce
FD, 1. vydání, 40 str., ISBN 978-80-01-06316-3

3/17
Talhofer, Václav
Vliv kvality prostorových databází na modelování pohybu
techniky v prostoru
FSv, 1. vydání, 43 str., ISBN 978-80-01-06107-7
Papež, Václav
4/17
Nelinearita nominálně lineárních elektronických součástek
FEL, 1. vydání, 30 str., ISBN 978-80-01-06109-1
5/17
Koucký, Roman
Tři architektonické úlohy (dům, most, město)
FA, 1. vydání, 54 str., ISBN 978-80-01-06115-2
Kolovratník, Michal
6/17
Dvoufázové proudění v parních turbínách
FS, 1. vydání, 42 str., ISBN 978-80-01-06126-8
7/17
Jehlík, Jan
Úvod do epistemologie urbanismu
FA, 1. vydání, 39 str., ISBN 978-80-01-06127-5
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10/17 Jiran, Zdeněk
Prostorová koncepce architektury jako součást urbanistické struktury místa: formování a hierarchie veřejného
prostoru v přehledu vlastní tvorby z let 1989–2016
FSv, 1. vydání, 72 str., ISBN 978-80-01-06314-9
11/17 Achten, Henri
Architecture through the digital lens: drawings,
knowledge modelling, media, design research, pedagogy
and interactive architecture
FA, 1. vydání, 44 str., ISBN 978-80-01-06332-3
12/17 Štemberk, Petr
Alternative Approach to Design and Modeling of Concrete
Structures
FSv, 1. vydání, 38 str., ISBN 978-80-01-06337-8

13/20

HABIL
ITA
PŘEDN ČNÍ
ÁŠKA

17

výcho
diska
p ro m
bezpe
ěřen í
čnost
i v let
ectví

Ing. PE

TEr vIT

TEK, P

h.D.

13/17 Páta, Petr
České
Obrazové fotonické systémy
vysokév kosmických aplikacích
učení
Název
technic
: Výcho
ké v Pra
diska p
Autor:
FEL, 1. vydání, 38 str., VISBN
ze
ro měř
Ing978-80-01-06356-9
. Peter
ení

bezpeč
ytiskla
Vittek,
Č
nosti v
P
v nákla eská technik h.D.
letectví
du
a – nak
ladatel
1. vydán 47 výtisků
ství ČV
í
UT, výro
Počet
stran:
ba, Ziko
38
va 4, 16
© Pete
6 36 P
rV
raha 6
ISBN 97 ittek, 2017
8-80-0
1-0635
4-5

40/20

17

29

Habilitační přednášky:
1/17
Novák, Daniel
Analysis of single neuron aktivity in Parkinson desease
FEL, 1. vydání, 23 str., ISBN 978-80-01-06062-9
2/17
Kromka, Alexander
Advanced diamond-based (bio) sensors
FEL, 1. vydání, 29 str., ISBN 978-80-01-06065-0
Bošová, Daniela
3/17
Proslunění a denní osvětlení obytných objektů – řešení
tepelné pohody vnitřního prostředí
FA, 1. vydání, 30 str., ISBN 978-80-01-06073-5
4/17
Popelová, Lenka
Výzkum české architektury šedesátých let u nás a jeho
specifika
FSv, 1. vydání, 32 str., ISBN 978-80-01-06083-4
Beneš, Ondřej
5/17
Vztah teorie a praxe
FA, 1. vydání, 29 str., ISBN 978-80-01-06091-9
Pajdla, Tomáš
6/17
Global Optimization in Camera and Robot Calibration
FEL, 1. vydání, 22 str., ISBN 978-80-01-06114-5
7/17
Čapek, Miloslav
Source Concept and Its Utilization for Analysis of Electrically Small Antennas
FEL, 1. vydání, 22 str., ISBN 978-80-01-06113-8

Hyhlík, Tomáš
8/17
Modelování přestupu tepla a hmoty
při výparném chlazení
FS, 1. vydání, 30 str., ISBN 978-80-01-06117-6

14/17 Pospíšil, Martin
Nové způsoby výuky statiky a nosných konstrukcí
pro architekty na principech grafické statiky
FA, 1. vydání, 32 str., ISBN 978-80-01-06141-1

Novotný, Jan
9/17
Vývoj měřicí metody PIV od počátku až po současnost
FS, 1. vydání, 33 str., ISBN 978-80-01-06118-3

15/17 Jandera, Michal
Nosníky štíhlých průřezů za požáru
FSv, 1. vydání, 28 str., ISBN 978-80-01-06145-9

10/17 Hauserová, Milena
Svár tepelné a světelné pohody ve starších dějinách
obytného prostoru
FA, 1. vydání, 30 str., ISBN 978-80-01-06119-0

16/17 Melková, Pavla
Nástroje kvalitního rozvoje veřejného prostoru města
FA, 1. vydání, 35 str., ISBN 978-80-01-06146-6

11/17 Bayer, Tomáš
Estimation of the cartographic projection
and its application in geoinformatics
FSv, 1. vydání, 45 str., ISBN 978-80-01-06123-7
12/17 Šůcha, Přemysl
Finding an optimal Nash equilibrum
to the multi-agent project scheduling problem
FEL, 1. vydání, 22 str., ISBN 978-80-01-06124-4
13/17 Dorda, Michal
Vybrané přístupy k modelování provozu
na svážném pahrbku na bázi teorie hromadné obsluhy
(vliv na efektivitu logistických řetězců)
FD, 1. vydání, 36 str., ISBN 978-80-01-06125-1

17/17 Starosta, Štěpán
Role of palindromic defect in the study of languages
of fixed points of morphisms
FJFI, 1. vydání, 20 str., ISBN 978-80-01-06147-3
18/17 Kordovský, Petr
Bytový dům: vývoj požadavků investorů
a klientů v průběhu posledních 25 let – trendy a tendence
FA, 1. vydání, 64 str., ISBN 978-80-01-06148-0
19/17 Sporka, Adam
Assistive Technology in Computer Games for People
with Motor Disabilities
FEL, 1. vydání, 29 str., ISBN 978-80-01-06149-7
20/17 Barilla, Jiří
Využití Petriho sítí pro simulaci radiobiologického
mechanismu
FBMI, 1. vydání, 29 str., ISBN 978-80-01-06151-0
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21/17 Vojáček, Ondřej
Hodnocení dopadů regulací na podniky v oblasti
environmentální a energetické politiky
FS, 1. vydání, 38 str., ISBN 978-80-01-06152-7
22/17 Kordík, Pavel
Model Ensembles
FIT, 1. vydání, 21 str., ISBN 978-80-01-06158-9
23/17 Hána, Karel
Nové metody pro aplikace v přístrojích lékařské
elektroniky. Systém pro měření fyziologických signálů
a zpětnovazební reakci
FBMI, 1. vydání, 25 str., ISBN 978-80-01-06159-6
24/17 Hendrych, Jan
Fenomén Dazio Interakce soudobé architektury
a historických staveb v horských údolích Valle Maggie
FA, 1. vydání, 37 str., ISBN 978-80-01-06160-2
25/17 Zitová, Barbara
Computers analyzing old masterpieces
FJFI, 1. vydání, 20 str., ISBN 978-80-01-06189-3
26/17 Bortel, Radoslav
Coherence Analysis with Applications on Brain
and Muscular Signals
FEL, 1. vydání, 23 str., ISBN 978-80-01-06302-6
27/17 Lukeš, Zdeněk
Znovuobjevený mistr secese a kubismu Emil Králíček
FSv, 1. vydání, 34 str., ISBN 978-80-01-06307-1

28/17 Klokočka, Jiří
Urbanismus a Strukturální plánování v Belgii
FA, 1. vydání, 42 str., ISBN 978-80-01-06309-5
29/17 Horák, Tomáš
Logistics in Smart Cities
FD, 1. vydání, 39 str., ISBN 978-80-01-06310-1
30/17 Kozempel, Ján
Research and development of radiopharmaceuticals
for targeted alpha particle therapy
FJFI, 1. vydání, 22 str., ISBN 978-80-01-06312-5
31/17 Pacina, Jan
Využití bezkontaktního sběru prostorových dat
pro modelování a sledování změn krajiny
FSv, 1. vydání, 30 str., ISBN 978-80-01-06321-7
32/17 Butta, Mattia
New materials for fluxgate sensosrs
FEL, 1. vydání, 24 str., ISBN 978-80-01-06322-4
33/17 Nováková, Ludmila
Experimentální metody v hemodynamice
FS, 1. vydání, 36 str., ISBN 978-80-01-06326-2
34/17 Hobza, Tomáš
Robust estimators in generalized linear models
FJFI, 1. vydání, 25 str., ISBN 978-80-01-06329-3
35/17 Vrba, David
Perspective use of MTM applicators in clinical practice
FBMI, 1. vydání, 36 str., ISBN 978-80-01-06330-9

36/17 Helisová, Kateřina
Differentiating between Types of Tumor Cells by Statistical
Analysis of their Images
FEL, 1. vydání, 20 str., ISBN 978-80-01-06333-0
37/17 Hlaváček, Petr
Architekt ve veřejné správě
FA, 1. vydání, 50 str., ISBN 978-80-01-06339-2
38/17 Svatoš, Jindřich
Kreativní proces formátování architektonické myšlenky
FSv, 1. vydání, 28 str., ISBN 978-80-01-06349-1
39/17 Kraus, Jakub
Přiblížení na přistání a využití GNSS navigace
FD, 1. vydání, 39 str., ISBN 978-80-01-06352-1
40/17 Vittek, Peter
Východiska pro měření bezpečnosti v letectví
FD, 1. vydání, 38 str., ISBN 978-80-01-06354-5
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Redakce a grafické studio
Kromě editace a částečně sazby publikací, vydávaných v rámci edice ČVUT (především u odborných knih,
monografií apod.), připravuje Redakce a grafické studio
nakladatelství další tituly. Podle kapacitních možností
spolupracuje s fakultami a součástmi na přípravě jejich
PR publikací, sborníků apod. (editace, grafika, předtisková příprava). Tato spolupráce se realizuje například
i formou grafických návrhů titulních stran fakultních
či dalších knih, které se vyrábějí v naší tiskárně.

17.5.
2017

1/2017

PRAŽSKÁ
TECHNIKA

ČASOPIS
ČVUT V PRAZE

2/2017

vstup
ZDARMA

kolej

CVUT

PODOLÍ

Playground Zer0 /NL/

Fast Food Orchestra
Cocotte Minute Pub Animals

Velkou pozornost věnujeme redakční a grafické přípravě
univerzitního zpravodajského časopisu Pražská technika (ISSN: 1213-5348, periodicita šestkrát ročně, rozsah
zpravidla 32 stran, náklad 5 000 výtisků, http://ctn.cvut.
cz/redakce/prazska-technika).

Donrvetr Hlavou dolu

Pro odbor PR a marketingu připravujeme též časopis
TecniCall, jenž je zaměřen na přenos univerzitní vědy
do praxe (dvě až čtyři vydání
ročně, rozsah zpravidla
DESIGN
FRIENDLY
40 stran, náklad 7 000 výtisků, http://www.tecnicall.cz).
Nakladatelství zajišťuje editaci, autorské články
POZVÁNKA
a grafické zpracování časopisu včetně předtiskové
NA PŘEDSTAVENÍ NEJNOVĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ
přípravy.
A INOVACÍ PRODUKTŮ GROHE.

TECNICALL TECNICALL

We are

®

ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE I 2017

Kdy: 27. 6. 2017 od 17:00 do 20:00 hod.
Kde: Design Friendly Cup & Hub
Ruská 460/18, 101 00 Praha 10
Naším významným hostem bude Ing. arch. Eva Železná

GROHE ESSENCE
Vstup zdarma. Občerstvení zajištěno. Pro registraci naskenujte tento
QR kód nebo se zaregistrujte na našich facebookových stránkách
GROHECZSK

Pozvanka_A4_2v.indd 1

ČASOPIS
ČVUT V PRAZE

17.05.17 18:55

®

ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE II 2017

PRAŽSKÁ
TECHNIKA

ČASOPIS
ČVUT V PRAZE
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Prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.,
je přední český morfolog, emeritní
vedoucí anatomických pracovišť na
2. LF a FTVS UK. V současné době působí
na Fakultě biomedicínského inženýrství
ČVUT, v roce 2016 byl jmenován jejím
děkanem.
Publikoval více než 250 prací z různých
segmentů morfologie a několik desítek
titulů učebnic a monografií.
Zasloužil se o prosazení konceptu
funkční anatomie ve výuce řady českých
vysokých škol, podílel se na budování
oboru kineziologie a koncipoval
základy nového oboru nipiologie –
nipioanatomii, tj. moderní morfologii
dětského těla. Kniha, kterou držíte
v rukách, petrifikuje tento obor v české
i světové odborné literatuře.

ANATOMIE DíTěTE

II_Dylevsky_obalka_.indd 1

STRATEGY OF CTU

23.2.2017 8:32:57

Zveme Vás na křest
2. dílu ANATOMIE DÍTĚTE
/ Nipioanatomie /
prof. MUDr. Ivana Dylevského, DrSc.
Setkání se uskuteční
ve středu 22. listopadu 2017 v 15 hodin
v atriu Masarykovy koleje
(Thákurova 1, Praha 6 – vchod brankou
vpravo od hlavního vchodu)
Unikátní knihu z produkce Nakladatelství
ČVUT slavnostně uvede
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.,
rektor ČVUT v Praze.
za Nakladatelství ČVUT
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Tiskárna
Nakladatelství má vlastní výrobní kapacity (tiskárna sídlí v Zikově 4).
Možnosti tiskárny:
•
Vyrábíme brožury, letáky, vizitky, pozvánky a ostatní merkantil.
•
Nabízíme digitální černobílý nebo barevný tisk, do maximálního formátu potištěné plochy 310 x 440 mm.
•
Tiskoviny mohou být ve formátech A4 (205 x 292 mm), A5 (145 x 205 mm), A6 (100 x 145 mm),
B5 (176 x 250 mm), DL (99 x 210 mm), po předchozí dohodě v mimořádných formátech.
(V závorkách jsou uvedeny rozměry knižního bloku po ořezu.)
•
Vyrábíme vazby brožur lepené nebo šité skobičkami na stříšku.
V malých nákladech a pouze ve formátech A4, A5 můžeme zhotovit plastové kroužkové vazby nebo vazby tavné.
•
Pro tisk používáme papíry a kartony v gramáži 80 až 300 g/m2, barevné kartony v gramáži 170 g/m2,
pro slavnostní tisky ražený karton 250 až 300 g/m2, k dispozici je lesklá i matná laminace.
Vybavení tiskárny:
2 x digitální tiskařský stroj KONICA-MINOLTA (černobílý tisk)
Digitální tiskařský stroj KONICA-MINOLTA Bizhub C1060 (barevný tisk)
Knihařské zpracování – řezačka, lepička, snášečka, laminovačka, rylovací stroj, stroj na kroužkovou vazbu,
drátošička, balicí stroj.
Výrobní produkce titulů Ediční řady ČVUT v roce 2017
(skripta, vysokoškolské učebnice, monografie a další tiskoviny):
Počet titulů – 65
Počet vyrobených výtisků – 16 612
Průměrný počet výtisků na titul (vč. autorských a povinných) – 255,57
Počet vyrobených vydavatelských archů – 982,64
Průměrný počet vydavatelských archů na titul a výtisk – 15,12
Průměrná výrobní cena výtisku – 150,77 Kč
Mimo Edici ČVUT vyrobila tiskárna:
Počet ostatních zakázek pro ČVUT – 386
Počet ostatních zakázek / doplňková činnost (vně ČVUT) – 84
Výrobní produkce titulů Edice ČVUT – 2 504 578 Kč
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univerzitní knihkupectví odborné literatury
Univerzitní knihkupectví odborné literatury bylo zřízeno jako společný projekt dvou vysokých škol: Českého vysokého učení technického v Praze a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Nabízí veškerou dostupnou produkci těchto dvou
univerzit a stovky dalších publikací. Sklad prodejny zahrnuje tituly v hodnotě přes 21milionů korun, roční tržby se pohybují
ve výši sedm až osm milionů korun. Prodej je realizován také prostřednictvím e-shopu a zásilkovou službou. Novinkou
roku 2017 bylo zavedení prodeje vybraných titulů ČVUT na Amazonu.
V knihkupectví jsou k dispozici také publikace řady dalších vydavatelství, jmenujme např. Nakladatelství VUTIUM, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Grada Publishing a.s., Nakladatelství Academia, Prometheus spol. s.r.o., Nakladatelství
Sagit, Ben – odborná literatura, Nakladatelství Kopp, ČKAIT, JAGA Media s.r.o., Albatros Media a.s., Computer Media s.r.o.
Prodejna nabízí:
•
skripta, monografie, odborné knihy a učebnice pro všechny fakulty a součásti ČVUT – kolem 800 titulů
skripta, odborné publikace a učebnice vydaná nakladatelstvím VŠCHT
•
jazykové učebnice pro naše studenty i širokou veřejnost
•
publikace z nejrůznějších společenských oborů – ekonomie, matematika, fyzika, chemie, literatura atd.
•
knihy pro stavební, strojní, elektro a další technické obory
•
•
kuchařky, cestovní průvodce, historie, sport, příroda a zahrada, výtvarné techniky, životní styl, zdraví, auto-moto….
počítačovou literaturu
•
edici ÚZ nakladatelství Sagit (právní a ekonomická literatura)
•
cizojazyčnou literaturu technických oborů dodávané společnosti MEGABOOKS CZ spol. s.r.o.
•
•
sešity, bloky, tužky propisky, zvýrazňovače a další základní papírenský sortiment
něco na uklidnění – např. oblíbené Antistresové omalovánky, Sudoku či křížovky
•

Tržby Univerzitního knihkupectví odborné literatury (v Kč)

Prodej celkem

2015

2016

2017

7 355 739

7 310 402

7 442 715

VÝROBA A PRODEJ/
FINANČNÍ STATISTIKA
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Výroba a tržby tiskárny v roce 2017 (v Kč)
vnitropodniková fakturace (v rámci součástí ČVUT)

1 522 853

externí zakázky (vně ČVUT)

793 627

edice ČVUT (aktivace, tj. výrobní cena skript odborných knih a VŠ učebnic)

2 504 578

Tržby v Univerzitním knihkupectví odborné literatury v letech 2015–2017 (v Kč)

tržba celkem

2015

2016

2017

7 355 739

7 310 402

7 442 715

3 227 732

3 152 295

3 489 713

z toho:
hlavní činnost – skripta, monografie, vysokoškolské učebnice ČVUT
doplňková činnost – ostatní zboží

1 244 806

1 217 200

1 398 803

doplňková činnost – zboží VŠCHT

2 913 301

2 910 807

2 554 199

způsoby prodeje
prodej za hotové

2 590 464

2 271 279

2 030 935

prodej bankovní kartou

2 414 875

2 580 939

2 662 409

prodej TZS kartou ČVUT

0

0

0

1 532 186

1 718 720

1 846 722

prodej na fakturu
prodej na dobírku

591 693

538 447

567 261

vnitropodniková fakturace

226 521

201 017

335 388

1 625

1 713

1 806

1 731 947

1 880 832

1 800 294

–

–

2 904

Vývoj objednávek a tržby přes e-shop
počet přijatých objednávek
tržby v Kč
Prodej přes e-shop AMAZON (v Kč)
V roce 2017, kdy byl tento prodej zaveden, byla tržba za publikace ČVUT
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Seznam pracovníků nakladatelství ČVUT k 31. 12. 2017
Kučerová, Vladimíra, PhDr. / ředitelka, vedoucí Redakce a grafického studia
Hrdličková, Jana / účetní

Redakce a grafické studio
Klimtová, Lenka / grafička
Schneiderová, Jana / ediční agenda, technická redakce
Zoulová, Tereza, Mgr. / odborná redaktorka
Tiskárna
Brothánek, Marek, Ing., Ph.D. / technická podpora
Dvončová, Milada
Hošnová, Dana
Mareš, Václav
Radová, Monika / vedoucí
Šulc, Jan / zástupce vedoucí
Univerzitní knihkupectví odborné literatury
Bílková, Kateřina
Brodilová, Renata / zástupkyně vedoucí
Firbas, Jan
Grögerová, Květoslava
Honzák, Tomáš
Mikulková, Věra / vedoucí

http://ctn.cvut.cz/

