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Úvodem

V roce 2011 si Elek tro tech nic ká fa kul ta sta no vi la tyto nové pri o ri ty své ho roz vo je:

1. Po sí lit jed no tu a me zi ná rod ní ex ce len ci FEL.

2. Po sun od kvan ti ty ke kva li tě: Za vést oprav do vé hod no ce ní a ří ze ní kva li ty.
Sou stře dit se na do sa ho vá ní kva li ta tiv ních kri té rií, kte rá bu dou hrát vyš ší
roli i ve fi nan co vá ní.

3. Roz ší řit spo lu prá ci ve vý u ce i vý zku mu: nejen za hra nič ní, ale i mezi ka tedra mi.

4. Vy tvo řit pod mín ky pro pro ak tiv ní ve de ní fa kul ty.

5. Ra ci o na li zo vat struk tu ru dě ka ná tu a fa kult ních cen ter.

6. Po psat a ra ci o na li zo vat ří di cí a ad mi nis tra tiv ní pro ce sy.

7. Vy tvo řit nový sys tém pro elek tro nic kou sprá vu do ku men tů (DMS).

8. Na lézt nové zdro je a úspo ry pro dobu lo kál ní ho po pu lač ní ho mi ni ma. Za jis tit
sta bi li tu a kon ti nu i tu obo rů, ne vy tvo řit ge ne rač ní me ze ru v uči tel ském sbo ru.

9. Za jis tit hos po dár nost při čin nos ti všech sou čás tí fa kul ty.

Bě hem dru hé po lo vi ny roku se již po da ři lo re a li zo vat důležitá opat ře ní:

1. Za sta ve ní ne e fek tiv ní vý u ky v re gi o nech (od aka de mic ké ho roku 2012/13).

2. Zá sad ní re or ga ni za ce fa kult ních cen ter a ra ci o na li za ce je jich prá ce.

3. Pří pra va me to di ky pro plat by za plo chy (pro rok 2012).

4. Za há je ní pří pra vy nové me to di ky pro plat by za vý u ku (pro rok 2012).

5. Zvý še ní po dí lu kva li ta tiv ních uka za te lů při roz dě lo vá ní pro střed ků pro rok 2012.

6. Zvý še ní efek ti vi ty a transpa rent nos ti prá ce Vě dec ké rady.

7. Za ve de ní mul ti kri te ri ál ní ho hod no ce ní kva li ty prá ce ve dou cích ka te der.

8. Roz hod nu tí o za ve de ní při jí ma cích zkou šek pro všech ny pro gra my v r. 2012.

9. Za ve de ní sys té mu sle do vá ní úko lů a ka len dá ře čin nos tí na úrov ni ve de ní fa kul ty.

10. Byla při pra ve na Směr ni ce o ad mi nis tra ti vě, kte rá při spí vá k její ra ci o na li za ci.

V roce 2011 skon či la éra vý zkum ných zá mě rů a vý zkum ných cen ter. Kva lit ní vý -
zkum né týmy na fa kul tě nejsou tou to změ nou ohroženy: po da ři lo se jim zís kat do -
sta tek no vých pro jek tů a jsou za jiš tě ny pří spěv kem na roz voj vý zkum ných
in sti tu cí. Ten to pří spě vek je mezi pra co viš tě roz dě lo ván podle in ter ních kri te rií,
kte rá pod po ru jí ex ce len ci.

Rok 2011 byl rokem úspěš ným. Naše fa kul ta se za řa di la mezi pět nej vý kon něj -
ších vý zkum ných in sti tu cí v zemi. Tvo ří me 30 % vý zkum ných vý sled ků ce lé ho
ČVUT. Zís ka li jsme řadu pres tižních oce ně ní. Naši ab sol ven ti na šli dob rá pra cov -
ní mís ta, řada z nich se uplat ni la na špič ko vých za hra nič ních pra co viš tích.

Máme řadu sla bých míst, ale zná me je, víme, jak je ře šit, a vy ře ší me je.
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… z výjezdního zasedání fakulty
zleva: doc. Ing. Jan Ky bic, Ph.D. (pro dì kan pro in for maè ní tech no lo gie), doc. Ing. Pa vel Mindl, CSc. (pro dì kan pro

roz voj fa kul ty), prof. Ing. Ol døich Sta rý, CSc. (pro dì kan pro vnìj ší vzta hy), prof. Ing. Pa vel Rip ka, CSc. (dì kan fa kul ty),
prof. Ing. Zby nìk Škvor, CSc. (pro dì kan pro dok tor ské stu di um a vý zkum), prof. Ing. Ka rel Hof f mann, CSc. (pøed se da

aka de mic ké ho senátu), prof. RNDr. Marie Demlová, CSc. (prodìkanka pro magisterské a kombinované studium),
Ing. Igor Mráz (tajemník fakulty), doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc. (prodìkan pro bakaláøské studium).
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1. ORGANIZAÈNÍ
STRUKTURA

1.1. STRUKTURA FAKULTY A JEJÍ VEDENÍ
Fa kul ta elek tro tech nic ká se čle ní na 17 ka te der, dě ka nát a Stře dis ko vě dec ko-tech nic kých in -
for ma cí. Na kon ci roku ukon či lo svou čin nost Cen t rum apli ko va né ky ber ne ti ky, kte ré na zá kla -
dě pro jek tu sdružova lo týmy pra cov ní ků pěti vy so kých škol, dvou ústa vů Aka de mie věd ČR,
sed mi fi rem a pěti kon co vých uživa te lů. Dal ší mi pra co viš ti vy bu do va ný mi na zá kla dě gran tu
jsou In sti tut in ter mé dií, kte rý je spo leč ným pra co viš těm Akademie múzických umění a ČVUT, 
a Laboratoře pro výzkum a realizaci.

Dne 31. 5. 2011 skon či lo funkč ní ob do bí dě ka na prof. Ing. Bo ri se Šimá ka, CSc. Do 30. 6. 2011
fa kul tu ří dil zá stup ce dě ka na prof. Ing. Ol dřich Sta rý, CSc. Nově zvo le ný dě kan, prof. Ing. Pa vel
Rip ka, CSc., na stou pil do své funk ce k 1. 7. 2011. Při svém ná stu pu do funk ce požádal do sa vad ní
tým pro dě ka nů o po kra čo vá ní v do sa vad ní prá ci a se sta vu spo lu pra cov ní ků roz ší řil 1. 10. 2011
o no vé ho pro dě ka na pro in for mač ní tech no lo gie.

Ve de ní FEL do 31. 5. 2011

Dě kan do 31. 5. 2011
< prof. Ing. Bo ris Šimák, CSc.

Za stu pu jí cí dě kan od 1. 6. 2011 do 30. 6. 2011
< prof. Ing. Ol dřich Sta rý, CSc., (zá ro veň pro dě kan pro vněj ší vzta hy)

Dě kan od 1. 7. 2011
< prof. Ing. Pa vel Rip ka, CSc.

Ko le gi um dě ka na
< prof. Ing. Zby něk Škvor, CSc., pro dě kan pro dok tor ské stu di um a vý zkum
< doc. Ing. Ivan Je lí nek, CSc., pro dě kan pro ba ka lář ské stu di um
< prof. RNDr. Ma rie Dem lo vá, CSc., pro dě kan ka pro ma gis ter ské a kom bi no va né studium
< doc. Ing. Pa vel Mindl, CSc., pro dě kan pro roz voj fa kul ty
< doc. Ing. Jan Ky bic, Ph.D., pro dě kan pro in for mač ní tech no lo gie (od 1. 10. 2011)
< Ing. Igor Mráz, ta jem ník fa kul ty
< Ing. Petr Bo reš, CSc., před se da AS FEL do 31. 3. 2011
< prof. Ing. Mir ko Na va ra, DrSc., před se da AS FEL od 1. 4. 2011

Ve dou cí ka te der a ostat ních pra co višť
< prof. RNDr. Jan Ha mhal ter, CSc., ve dou cí ka ted ry ma te ma ti ky (13101)
< MUDr. Ing. Ví těz slav Kří ha, Ph.D., po vě ře ný ve dou cí ka ted ry fy zi ky od 1. 4. 2010 do

31. 3. 2011, od 1. 4. 2011 ve dou cí ka ted ry (13102)
< Mgr. Ale na Havlíč ko vá, ve dou cí ka ted ry ja zy ků (do 30. 9. 2011 ve dou cí, od 1. 10. do

31. 12. 2011 po vě ře ná ve dou cí ka ted ry) (13104)
< doc. Ing. Pa vel Mach, CSc., ve dou cí ka ted ry elek tro tech no lo gie (13113)
< prof. Ing. Jiří Let tl, CSc., ve dou cí ka ted ry elek tric kých po ho nů a trak ce (13114)
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< prof. Ing. Jo sef Tlus tý, CSc., ve dou cí ka ted ry elek troener ge ti ky (13115)
< doc. Ing. Ja ro slav Kná pek, CSc., ve dou cí ka ted ry eko no mi ky, manažer ství a hu ma nit ních

věd (13116)
< prof. Ing. Mi loš Ma zá nek, CSc., ve dou cí ka ted ry elek tro mag ne tic ké ho pole (13117)
< prof. Ing. Pa vel Sov ka, CSc., ve dou cí ka ted ry te o rie ob vo dů (13131)
< prof. Ing. Bo ris Šimák, CSc., ve dou cí ka ted ry te le ko mu ni kač ní tech ni ky (13132)
< prof. Ing. Vla di mír Ma řík, DrSc., ve dou cí ka ted ry ky ber ne ti ky (13133)
< prof. Ing. Mi ro slav Hu sák, CSc., ve dou cí ka ted ry mi k ro e lek tro ni ky (13134)
< prof. Ing. Mi cha el Še bek, DrSc., ve dou cí ka ted ry ří di cí tech ni ky (13135)
< doc. Ing. Mi ro slav Šno rek, CSc., ve dou cí ka ted ry po čí ta čů (13136)
< prof. Ing. Mi loš Klí ma, CSc., ve dou cí ka ted ry ra di o e lek tro ni ky (13137)
< prof. Ing. Pa vel Rip ka, CSc., ve dou cí ka ted ry mě ře ní (13138) (do 30. 6. 2011)
< prof. Ing. Vla di mír Haasz, CSc., ve dou cí ka ted ry mě ře ní (13138) (od 1. 7. 2011)
< prof. Ing. Jiří Žára, CSc., ve dou cí ka ted ry po čí ta čo vé gra fi ky a in terak ce (13139)
< Ing. Mi chal Do čkal, ve dou cí Stře dis ka vě dec ko-tech nic kých in for ma cí (13373)
< prof. Ing. Vla di mír Ku če ra, DrSc., dr. h. c., ve dou cí Cen t ra apli ko va né ky ber ne ti ky
< Ing. Ro man Ber ka, Ph.D., ve dou cí In sti tu tu in ter mé dií
< Ing. Petr Hof man, ve dou cí Cen t ra pod po ry vzdě lá vá ní – Trai ning point (do 30. 5. 2011)
< Ing. Ja ro slav Bur čík, Ph.D., ve dou cí Cen t ra pro spo lu prá ci s prů mys lem (do 1. 7. 2011)
< Ing. Jan Kočí, ve dou cí Cen t ra zna lost ní ho ma nage men tu
< Ing. Antonín Havlík, vedoucí Laboratoře pro vývoj a realizaci (do 31. 12. 2011)

1.2. ORGÁNY FAKULTY
Sa mo správ né or gá ny fa kul ty tvo ří aka de mic ký se nát, dě kan, vě dec ká rada a dis ci pli nár ní ko -
mi se. Dal ším or gá nem fakulty je tajemník.

Aka de mic ký se nát fa kul ty

Před se da do 31. 3. 2011

<  Ing. Petr Bo reš, CSc.

Před se da od 1. 4. 2011

< prof. Ing. Mir ko Na va ra, DrSc.

Za měst na nec ká část

< Ing. Petr Bo reš, CSc.
< Ing. Mar tin Do bi áš
< Ing. Jin dřich Fuka
< doc. Mgr. Petr Ha ba la, Ph.D.
< prof. Ing. Ka rel Hof f mann, CSc.
< Ing. Vla di mír Ja ní ček
< Ing. Mi ro slav Lev
< prof. Ing. Mir ko Na va ra, DrSc.
< doc. Ing. Jiří No vák, Ph.D.
< prof. Dr. Mi chal Pě chou ček, MSc.
< Mgr. Mi chal Píše
< Ing. Bc. Ivan Prav da, Ph.D.
< doc. Ing. Petr Ska lic ký, CSc.
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Stu dent ská část
< Ing. Jan Bauer
< Ing. Ka rol Bu ja ček
< Bc. Ra do mír Čer noch, MSc.
< Ing. Mi chal Ku bí nyi
< Ing. On dřej Ku če ra
< Bc. Ka rel Le be da
< Bc. Len ka Mud ro vá
< Ing. Jan Slá ma
< Bc. Jiří Sva toň
< Ing. Jiří Ze má nek

Stá lé ko mi se AS FEL

Čle no vé AS FEL pra co va li v ná sle du jí cích ko mi sích: le gisla tiv ní, eko no mic ké, pe da go gic ké,
pro vědu a vý zkum, pro vněj ší vztahy, pro rozvoj.

Vě dec ká rada

Od dub na 2008 (nové funkč ní ob do bí) do 30. 6. 2011 pra co va la vě dec ká rada FEL ve složení:

Před se da
< prof. Ing. Bo ris Šimák, CSc.

In ter ní čle no vé
< prof. RNDr. Ma rie Dem lo vá, CSc.
< prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.
< prof. Ing. Vác lav Havlí ček, CSc.
< prof. Ing. Mi loš Klí ma, CSc.
< prof. Ing. Vla di mír Ku če ra, DrSc., dr. h. c.
< doc. Ing. Pa vel Mach, CSc.
< prof. Ing. Vla di mír Ma řík, DrSc.
< prof. Dr. Ing. Jiří Ma tas
< prof. Ing. Jiří Pa vel ka, DrSc.
< prof. Ing. Pa vel Pe chač, Ph.D.
< prof. Ing. Pa vel Rip ka, CSc.
< prof. Ing. Pa vel Sla vík, CSc.
< prof. Ing. Zby něk Škvor, CSc.
< prof. Ing. Ivan Uh líř, DrSc.
< prof. Ing. Fran ti šek Vej ražka, CSc.
< prof. Ing. Jan Vo bec ký, DrSc.
< prof. RNDr. Pa vel Ku beš, CSc.
< prof. Ing. Ol dřich Sta rý, CSc.

Ex ter ní čle no vé
< prof. Dr. Ing. Vla di mír Blažek (RWTH Aa chen, Ně mec ko)
< prof. Ing. Ji ři na Jíl ko vá, CSc. (VŠE v Pra ze)
< Ing. Li bor Juha, CSc. (FZÚ AV ČR)
< doc. Ing. Jiří Ma so pust, CSc. (ZČU v Plzni)
< prof. Ing. Jan Nouza, CSc. (TU v Li ber ci)
< prof. Ing. Aleš Pro cház ka, CSc. (VŠCHT Pra ha)
< prof. Ing. Zde něk Smé kal, CSc. (FEKT VUT v Brně)
< prof. Ing. Vác lav Sy ro vý, CSc. (AMU v Pra ze)
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< Ing. Jan Še di vý, CSc. (Go o gle střed ní Ev ro pa)
< doc. Ing. Mi lo slav Špun da, CSc. (UK v Pra ze)
< Ing. Jiří Win kler, CSc. (Sie mens ČR)
< prof. RNDr. Jiří Wie der mann, DrSc. (Ústav in for ma ti ky AV ČR)
< doc. Ing. Ja ro slav Zen dul ka, CSc. (FIT VUT v Brně)

Od 1. 10. 2011 byla jme no vá na nová vě dec ká rada s funkč ním ob do bím do 30. 6. 2015 ve
složení:

Před se da

< prof. Ing. Pa vel Rip ka, CSc.

In ter ní čle no vé

< prof. RNDr. Ma rie Dem lo vá, CSc.
< prof. RNDr. Jan Ha mhal ter, CSc.
< doc. Dr. Ing. Zde něk Han zá lek
< prof. Ing. Vác lav Havlí ček, CSc.
< prof. Ing. Pa vel Hazd ra, CSc.
< prof. Ing. Mi loš Klí ma, CSc.
< prof. RNDr. Pa vel Ku beš, CSc.
< prof. Ing. Vla di mír Ku če ra, DrSc., dr. h. c.
< doc. Ing. Ró bert Lóren cz, CSc.
< doc. Ing. Pa vel Mach, CSc.
< prof. Ing. Vla di mír Ma řík, DrSc.
< prof. Ing. Jiří Ma tas, Ph.D.
< prof. Ing. Mir ko Na va ra, DrSc.
< prof. Ing. Pa vel Pe chač, Ph.D.
< prof. Ing. Pa vel Sla vík, CSc.
< prof. Ing. Pa vel Sov ka, CSc.
< prof. Ing. Zby něk Škvor, CSc.
< prof. Ing. Jo sef Tlus tý, CSc.
< prof. RNDr. Mi ro slav Vl ček, DrSc.
< prof. Ing. Jan Vo bec ký, DrSc.
< prof. Ing. Pa vel Za hrad ník, CSc.

Ex ter ní čle no vé

< Ing. Fran ti šek Ber nat, CSc. (ABB)
< prof. Dr. Ing. Vla di mír Blažek (RWTH Aa chen, SRN)
< Ing. Ja ro slav Doležal, CSc. (Ho ney well)
< Ing. Mi lan Ham pl (PRE)
< Ing. Li bor Juha, CSc. (FÚ AV ČR)
< Ing. Zde něk Kai ser, CSc.
< prof. RNDr. Rad ko Me si ar, DrSc. (STU Bra ti sla va)
< doc. Ing. Da niel Mü nich, Ph.D. (CERGE)
< doc. Mgr. Jiří Mys lík
< prof. Zby něk Rai da (VUT Brno)
< prof. RNDr. Zuzan ka Tro ja no vá, DrSc. (MFF UK)
< prof. RNDr. Jiří Wie der mann, DrSc. (Ústav in for ma ti ky AV ČR)
< prof. MUDr. Petr Wi dim ský, DrSc. (re zig no val na člen ství ve VR v lis to pa du 2011)
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Dis ci pli nár ní ko mi se

Dis ci pli nár ní ko mi se jme no va ná k 4. 6. 2010 pra co va la po celý rok 2011 ve složení:

Před se da
< doc. Ing. Ka rel Ma lin ský, CSc.

Čle no vé
< Ing. Jan Kubr
< RNDr. La di slav Prů cha, CSc.
< Ing. Petr Sý ko ra – dok to rand
< Bc. Voj těch Křížek – stu dent
< Bc. Far khat Mu ra tov – stu dent

Náhradníci
< Ing. Zde něk Houf
< Ing. Jan Neužil

Ta jem ník

< Ing. Igor Mráz

Vy ko ná val funk ci ta jem ní ka fa kul ty po celý rok 2011.
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1.3. PORADNÍ ORGÁNY DÌKANA
Stá lý mi po rad ní mi sbo ry dě ka na jsou ko le gi um dě ka na a gré mi um dě ka na. Ko le gi um tvo ří dě -
kan, pro dě ka ni, ta jem ník fa kul ty a před se da aka de mic ké ho se ná tu fa kul ty; gré mi um dě ka na
tvo ří ko le gi um dě ka na a ve dou cí pra co višť. 

Dalšími poradními sbory jsou rady a komise.

Rada ga ran tů studijních pro gra mů

Před se da

< dě kan

Čle no vé
Tab. 1.3.1 Slo�ení rady garantù studijních programù

Garant Program

prof. Ing. Oldøich Starý, CSc. Elektrotechnika, energetika a management

prof. Ing. Miloš Klíma, CSc. Komunikace, multimédia a elektronika

prof. Ing. Vladimír Maøík, DrSc. Kybernetika a robotika

prof. Dr. Michal Pìchouèek, MSc. Otevøená informatika

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. (do 22. 5. 2011) Inteligentní budovy

doc. Ing. Petr Kašpar. CSc. (od 23. 5. 2011) Inteligentní budovy

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. (do 22. 5. 2011) Elektrotechnika a informatika – MSP

prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. (od 23. 5. 2011) Elektrotechnika a informatika – MSP

prof. Ing. Václav Hlaváè, CSc. (do 16. 5. 2011) Softwarové technologie a management

prof. Ing. Jiøí �ára, CSc. (od 17. 5. 2011) Softwarové technologie a management

prof. Ing. Jan Uhlíø, CSc. Elektrotechnika a informatika – BSP

prof. RNDr. Olga Štìpánková, CSc.
 (od 22. 2. 2011)

Biomedicínské in�enýrství a informatika

prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.

MUDr. Ing. Vítìzslav Køíha, Ph.D.

Mgr. Alena Havlíèková

Rada studijního pro gra mu Elek tro tech ni ka, ener ge ti ka a ma nage ment

Ga rant studijního pro gra mu

< prof. Ing. Ol dřich Sta rý, CSc.

Zá stup ce ga ran ta

< doc. Ing. Ja ro slav Kná pek, CSc.

Čle no vé

< prof. Ing. Jiří Let tl, CSc.
< doc. Ing. Pa vel Mach, CSc.
< doc. Ing. Jiří Va ší ček, CSc.
< doc. Ing. Petr Kašpar, CSc.
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< Ing. Fran ti šek Vy bí ra lík, CSc. (ČEZ)
< prof. Ing. Jo sef Tlus tý, CSc.
< Ing. Fran ti šek Ber nat, CSc. (ABB)
< Ing. Vra ti slav Žák, CSc. (Tes la Kar lín)
< prof. Ing. On dřej Ji ří ček, CSc.
< RNDr. La di slav Prů cha, CSc.
< doc. Ing. Jiří Du dor kin, CSc., MBA (De lo itte Con sul ting)
< Ing. Jiří Be ra nov ský, Ph.D., MBA

Rada studijního pro gra mu Ko mu ni ka ce, mul ti mé dia a elek tro ni ka

Ga rant studijního pro gra mu
< prof. Ing. Mi loš Klí ma, CSc.

Zá stup ce ga ran ta
< Ing. To máš Ze man, Ph.D.

Čle no vé
< prof. Ing. Mi loš Ma zá nek, CSc.
< prof. Ing. Mi ro slav Hu sák, CSc.
< prof. Ing. Pa vel Sov ka, CSc.
< doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.
< doc. RNDr. Jo sef Tka dlec, CSc.
< prof. Ing. Pa vel Pe chač, Ph.D.
< Ing. Petr Lédl, Ph.D. (T-Mo bi le In ter nati o nal)
< Ing. Fi lip Mi kas, Ph.D. (Saab Czech)
< doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
< Ing. Petr Pá nek, CSc. (DICOM)
< Ing. Jan Kai ser, Ph.D. (FOMEI)
< doc. Dr. Ing. Jiří Hos pod ka
< Ing. Ro bert Kva ček (ASI Cen t rum)
< prof. Ing. Pa vel Za hrad ník, CSc.
< doc. Ing. Mi loš Schlit ter, CSc. (SITEL)
< Ing. Lu bor Ji rá sek, CSc.
< Ing. Jan Vr bík (ASI Cen t rum)
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Rada studijního pro gra mu Ky ber ne ti ka a ro bo ti ka

Ga rant studijního pro gra mu

< prof. Ing. Vla di mír Ma řík, DrSc.

Zá stup ce ga ran ta

< doc. Ing. Jiří Lažan ský, CSc.

Čle no vé

< prof. Ing. Mi cha el Še bek, DrSc.
< prof. Ing. Vác lav Hla váč, CSc.
< prof. Ing. Vla di mir Haasz, CSc.
< doc. Ing. Jiří Lažan ský, CSc.
< Ing. Zde něk Hu rák, Ph.D.
< prof. Ing. Pa vel Rip ka, CSc.
< prof. RNDr. Olga Ště pán ko vá, CSc.
< doc. Ing. Ka rel Dra xler, CSc.
< Ing. Pa vel Bur get, Ph.D.
< doc. Ing. Jiří No vák, Ph.D.
< doc. RNDr. Ja ro slav Ti šer, CSc.
< prof. Ing. Jiří Žára, CSc.
< doc. Ing. Jin dřich Ploch, CSc. (LOM Pra ha)
< Ing. Ja ro slav Doležal, CSc. (Ho ney well ČR)
< Ing. Ja ro slav Ko loc, Ph.D. (Ško da Auto, a. s.)

Rada studijního pro gra mu Ote vře ná in for ma ti ka

Ga rant studijního pro gra mu

< prof. Dr. Mi chal Pě chou ček, MSc.

Zá stup ce ga ran ta

< Ing. To máš Svo bo da, Ph.D.

Čle no vé

< prof. Dr. Ing. Jiří Ma tas
< prof. RNDr. Jan Ha mhal ter, CSc.
< prof. Ing. Jiří Žára, CSc.
< doc. Dr. Ing. Zde něk Han zá lek
< doc. Ing. Jiří No vák, Ph.D.
< doc. RNDr. Ro man Bar ták, Ph.D. (MFF UK)
< prof. Jo sef Kit t ler (Uni ver si ty of Sur rey)
< Ing. Mar tin Klí ma, Ph.D.
< Mgr. Mi chal Píše
< doc. Dr. Ing. Ra dim Šára
< Ing. Jan Še di vý, CSc. (Go o gle střed ní Ev ro pa)
< doc. Ing. Fi lip Želez ný, Ph.D.

Rada pro ma gis ter ský stu dij ní pro gram In te li gent ní budovy

Ga rant studijního pro gra mu

< doc. Ing. Petr Kašpar, CSc. (od 23.5.2011)
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Čle no vé

< prof. Ing. Ka rel Ka be le, CSc.
< doc. Ing. Jiří Baš ta, Ph.D.
< doc. Ing. Jiří Chod, CSc.
< doc. Ing. Zde něk Kou ba, CSc.
< doc. Ing. Pa vel Mindl, CSc.
< prof. Ing. Mi ro slav Hu sák, CSc.

Rada pro ma gis ter ský stu dij ní pro gram Bi o me di cínc ké inženýrství
a in for ma ti ka (rada usta ve na 22. 2. 2011)

Ga rant studijního pro gra mu

< prof. RNDr. Olga Ště pán ko vá, CSc.

Čle no vé

< prof. Dr. Ing. Dipl. Ing. Vla di mír Blažek
< Ing. Jan Hav lík, Ph.D.
< doc. Ing. Len ka Lhot ská, CSc.
< doc. MUDr. Ja ro mír Mys li ve ček, Ph.D.
< prof. Ing. Zde něk Sed lá ček, DrSc.
< prof. Ing. Jana Tuč ko vá, CSc.
< doc. Ing. Fi lip Želez ný, Ph.D.

Rada pro ba ka lář ský stu dij ní pro gram Elek tro tech ni ka a in for ma ti ka

Ga rant studijního pro gra mu

< prof. Ing. Jan Uh líř, CSc.

Zá stup ce ga ran ta

< doc. Ing. Mi ro slav Šno rek, CSc.

Čle no vé

< doc. Mgr. Petr Ha ba la, Ph.D.
< doc. Dr. Ing. Mi chal Bed na řík
< Ing. An drej Mlích
< prof. Ing. Vác lav Bou da, CSc.
< Ing. Ivan Malý
< prof. Ing. Ol dřich Sta rý, CSc.
< prof. Ing. Ka rel Hof f mann, CSc.
< doc. Dr. Ing. Jiří Hos pod ka
< doc. Ing. Jiří Sý ko ra, CSc.
< prof. Ing. Mi cha el Še bek, DrSc.
< Ing. Petr Ku jan
< doc. Ing. Hana Ku bá to vá, CSc.
< doc. Ing. Ró bert Lóren cz, CSc.
< Mi chal Prokš
< Ing. Ro bert Kva ček
< doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
< doc. Ing. Petr Kašpar, CSc.
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Rada pro ma gis ter ský stu dij ní pro gram Elek tro tech ni ka a in for ma ti ka

Ga rant studijního pro gra mu

< prof. Ing. Vla di mír Haasz, CSc.

Zá stup ce ga ran ta

< doc. Ing. Mi ro slav Šno rek, CSc.

Čle no vé

< prof. Ing. On dřej Ji ří ček, CSc.
< doc. Ing. Jo sef Ja nou šek, CSc.
< prof. Ing. Gustav To mek, DrSc.
< doc. Ing. Pa vel Pe chač, Ph.D.
< Ing. On dřej Šu brt, Ph.D.
< doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.
< prof. Ing. Vla di mír Ma řík, DrSc.
< Ing. Mo ni ka Žáko vá
< prof. Ing. Mi ro slav Hu sák, CSc.
< doc. Dr. Ing. Zde něk Han zá lek
< prof. Ing. Pa vel Tvr dík, CSc.
< prof. Ing. Pa vel Sla vík, CSc.
< Lukáš Pří voz ník
< Ing. Jan Še di vý, CSc.
< prof. Ing. Mi loš Klí ma, CSc.
< prof. Ing. Pa vel Rip ka, CSc.
< doc. Ing. Jan Ja ne ček, CSc.

Rada pro ba ka lář ský stu dij ní pro gram Soft wa ro vé tech no lo gie
a management

Ga rant studijního pro gra mu, před se da

< prof. Ing. Vác lav Hla váč, CSc. (do 16. 5. 2011)
< prof. Ing. Jiří Žára, CSc. (od 17. 5. 2011)

Zá stup ce ga ran ta

< prof. Ing. Jiří Žára, CSc. (do 16. 5. 2011)
< prof. Ing. Vác lav Hla váč, CSc. (od 17. 5. 2011)

Čle no vé

< Ing. Jiří Zdě nek, CSc.
< doc. Ing. Jiří Va ší ček, CSc.
< prof. Ing. Jan Uh líř, CSc.
< doc. Ing. Jiří Lažan ský, CSc.
< doc. RNDr. Jiří Ve le bil, Ph.D.
< doc. Ing. Ivan Je lí nek, CSc.
< Ing. Ra dek Ma řík, CSc.
< doc. Ing. Jo sef Do beš, CSc.
< doc. Ing. Ja ro slav Roz to čil, CSc.
< Ale xan dr Maka rič
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Ko mi se dě ka na pro využívá ní ploch FEL (usta ve na ke dni 11. 7. 2011)

Před se da
< prof. Ing. Vác lav Hla váč, CSc.

Čle no vé
< Ing. Dag mar Ble cho vá
< prof. Ing. Vla di mír Haasz, CSc.
< doc. Dr. Ing. Jiří Hos pod ka
< doc. Ing. Pa vel Mindl, CSc.
< Ing. Mi lan Po lív ka, Ph.D.
< Ing. Jan Bauer (po zo ro va tel AS)
< Ing. Jin dřich Fuka (po zo ro va tel AS)

Ko mi se pří stro jo vé a vý po čet ní tech ni ky

Před se da
< Ing. Zde něk Hor čík

Čle no vé
< RNDr. Petr Ol šák
< Ing. Mar tin Mo lha nec, CSc.
< doc. Ing. Pa vel Pi voň ka, CSc.
< Ing. Ja ro slav Šafrá nek, CSc.
< Ing. Jiří Ja ko ven ko, Ph.D.
< Ing. Fran ti šek Va něk
< prof. Ing. Jan Sý ko ra, CSc.
< Ing. Mar tin Bílý
< doc. Ing. Jiří No vák, Ph.D.
< Ing. Leoš Bo háč, Ph.D.
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Ko mi se dě ka na pro hod no ce ní pe da go gic kých výkonů

Před se da
< Mgr. Mi chal Píše (do břez na 2011)
< doc. Ing. Petr Kašpar, CSc. (od lis to pa du 2011)

Čle no vé
< doc. Ing. Ju li us Foit, CSc., zá stup ce prof. Ing. Mi ro sla va Hu sáka, CSc.
< Ing. Jin dřich Fuka
< Mgr. Petr Ge rold, zá stup ce prof. Ing. Mi lo še Klímy, CSc.
< prof. Ing. Mi ro slav Hu sák, CSc.
< doc. Ing. Petr Kašpar, CSc.
< prof. Ing. Mi loš Klí ma, CSc.
< doc. Ing. Pa vel Mach, CSc.
< RNDr. Petr Ol šák
< Mgr. Mi chal Píše
< doc. Dr. Ing. Ra dim Šára
< prof. Ing. Jiří Žára, CSc.

 Po zo ro va te lé
< doc. Ing. Pa vel Mindl, CSc. – ve de ní FEL
< Ing. Igor Mráz – ve de ní FEL
< doc. Ing. Petr Ska lic ký, CSc. – AS FEL
< Ing. Jiří Ze má nek – AS FEL

Ko mi se pro in for mač ní tech no lo gie

Před se da
< doc. Ing. Jan Ky bic, Ph.D.

Čle no vé
< Ing. Mi chal Do čkal
< Ing. Mar tin Klí ma, Ph.D.
< Ing. To máš Svo bo da, Ph.D.
< Ing. He le na Šisle ro vá
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1.4. ZA STOU PE NÍ V NÁ ROD NÍCH
A ME ZI NÁ ROD NÍCH OR GA NI ZA CÍCH

< ACM – As so ci ati on for Com pu ting Ma chi ne ry
< Acous ti cal So ci e ty of Ame ri ca
< Aka de mie věd ČR
< Al de ba ran Group for As t ro phy s ics
< AAAS – Ame ri can As so ci ati on for the Advan ce ment of Science
< AMS – Ame ri can Ma the ma ti cal So ci e ty
< Aso ci a ce ino vač ní ho pod ni ká ní ČR
< Au dio En gi nee ring So ci e ty
< Bri tish Ma chi ne Vi si on As so ci ati on
< CEFRES – Cen tre fra nçais de re cherche en sciences so ci a les
< Cen t rum te o re tic ké as t ro fy zi ky AV ČR
< CIGRE – Con seil In ter nati o nal des Grands Réseaux Électriques
< Ci vil GPS Sys tem In ter fa ce Com mit tee
< Czech and Slo vak Si mu lati on So ci e ty
< Čes ká a Slo ven ská spo leč nost pro fo to ni ku
< Čes ká akus tic ká spo leč nost
< Čes ká aso ci a ce pe da go gic ké ho výzkumu
< Čes ká as t ro no mic ká spo leč nost
< Čes ká de mo gra fic ká spo leč nost
< Čes ká elek tro tech nic ká spo leč nost
< Čes ká ener ge tic ká spo leč nost (ČENES)
< Čes ká mar ke tin go vá spo leč nost
< Čes ká ma ti ce tech nic ká
< Čes ká pe da go gic ká spo leč nost
< Čes ká spo leč nost bi o me di cín ské ho inženýrství
< Čes ká spo leč nost pro ja kost
< Čes ká spo leč nost pro ky ber ne ti ku a in for ma ti ku
< ČSKI – Czech Pat tern Re co gni ti on So ci e ty
< Čes ká spo leč nost pro nové ma te ri á ly a tech no lo gie
< Čes ká spo leč nost pro zdra vot nic kou tech ni ku
< Čes ké cen t rum IET
< Čes ko slo ven ské sdružení uživa te lů TeXu
< Čes ký in sti tut na vi ga ce
< Čes ký in sti tut pro akre di ta ci
< Čes ký in sti tut pro mar ke ting
< Čes ký me t ro lo gic ký in sti tut
< Čes ký nor ma li zač ní in sti tut
< ČSSI – Čes ká spo leč nost pro sys té mo vou in te gra ci
< ČSVTS
< ELSNET-STN – Eu ro pean Ne twork of Ex cel len ce in Hu man Lan gu age Tech no lo gies
< EPE – Eu ro pean Power Electro nics and Dri vers
< ESA Eu ro pean Ne twork of Ex perts on Pro pa gati on
< ESHO – Eu ro pean So ci e ty for Hy per ther mic On co lo gy
< EUCA – Eu ro pean Uni on Con trol As so ci ati on
< EUCASS – Eu ro pean Con fe ren ce for Ae ro Spa ce Sciences
< EuMA – Eu ro pean Microwa ve As so ci ati on
< Eu ro pean Acous tics As so ci ati on
< Eu ro pean As so ci ati on for Edu cati on in Elect ri cal and In for mati on Engineering
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< Eu ro pean As so ci ati on for Mul ti-Agent Sys tems
< Eu ro pean Co o pe rati on in Science and Tech no lo gy COST
< EUROSIM – Fe de rati on of Eu ro pean Si mu lati on So ci e ties
< Ev rop ská kos mic ká agen tu ra
< Fon dati on EDF
< IAEE – In ter nati o nal As so ci ati on of Ener gy Eco no mics
< IAPR – In ter nati o nal As so ci ati on for Pat tern Re co gni ti on
< IASTED – In ter nati o nal As so ci ati on of Science and Tech no lo gy for De ve lo p ment
< ICDMP – In ter nati o nal Cen tre for Den se Mag ne ti sed Plasmas
< IEEE – En gi e nee ring in Me di ci ne and Bi o lo gy Society
< IEEE – In sti tu te of Elect ri cal and Electro nics En gi neers
< IEEE Com pu ter So ci e ty
< IEEE Electron De vi ce So ci e ty
< IEEE In dustrial Electro nics So ci e ty
< IET – In sti tu ti on of En gi nee ring and Tech no lo gy
< IFAC – In ter nati o nal Fe de rati on of Au to ma tic Control
< IFIP – In ter nati o nal Fe de rati on for In for mati on Pro ces sing
< ISPRS – In ter nati o nal So ci e ty for Pho to gram me t ry and Re mo te Sensing
< IMEKO
< INNS – In ter nati o nal Neu ral Ne twork So ci e ty
< Ino vač ní cen t rum di a gnos ti ky a apli ka ce ma te ri á lů
< In ter nati o nal As t ro no mi cal Union
< In ter nati o nal Fe de rati on for In for mati on Pro ces sing
< In ter nati o nal Quan tum Structu res As so ci ati on
< In ter nati o nal So ci e ty for In ven to ry Research
< Inženýr ská aka de mie ČR
< ISO – In ter nati o nal Or ga ni zati on for Stan dar di zati on
< Jed no ta čes kých ma te ma ti ků a fy zi ků
< Ma te ri als Re search So ci e ty
< NACE – Nati o nal As so ci ati on for Con ti nuing Edu cati on
< Od bor ná spo leč nost le tec ká ČR - OSL
< Pro fi bus In ter nati o nal
< SIAM – So ci e ty for In dustrial and Ap plied Ma the ma tics
< Re search Coun cil of Norway
< SEFI MWG – Ma the ma tics Wor king Group
< So ci e ty for the Advan ce ment of Ma te rial and Pro cess En gi nee ring
< SPIE – The In ter nati o nal So ci e ty for Op ti cal En gi nee ring
< Spo leč nost pro his to rii vědy a tech ni ky
< Spo leč nost pro hos po dář ské dě ji ny ČR
< Spo leč nost hor ské me di cí ny
< Spo leč nost pro bi o me di cín ské inženýrství
< Spo leč nost pro ra di o e lek tro nic ké inženýrství
< UNESCO
< Uni ted Nati ons Pro gram me on Spa ce Ap pli cati ons
< ÚOS Mi k ro vln ná tech ni ka Čes ké elek tro tech nic ké spo leč nos ti
< URSI – In ter nati o nal Uni on of Ra dio Science
< World Aca de my of Science En gi nee ring and Tech no lo gy
< WUN Co gni ti ve Com mu ni cati ons Con sor ti um
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1.5. STUDIJNÍ PROGRAMY USKUTEÈÒOVANÉ MIMO 
PRAHU

I v roce 2011 bylo vy vi nu to znač né úsi lí o roz voj pro gra mu pa ra lel ní vý u ky prvých roč ní ků vy -
bra ných ba ka lář ských stu dij ních pro gra mů v mi mop ražských re gi o nech. Při jí ma cí ří ze ní byla
vy psá na na pra co viš tě v Se zi mo vě Ústí, v Šumperku a v Trutnově.

Spo lu pra cu jí cí mi in sti tu ce mi v re gi o nech jsou:

< Vyš ší od bor ná ško la, Střed ní ško la a Cen t rum od bor né pří pra vy v Se zi mo vě Ústí s prv ním
roč ní kem pre zenč ní for my ba ka lář ské ho stu dij ní ho pro gra mu Ko mu ni ka ce, multimédia
a elektronika,

< Vyš ší od bor ná ško la a Střed ní prů mys lo vá ško la v Šum per ku s prv ním roč ní kem stu dia
ba ka lář ské ho stu dij ní ho pro gra mu Soft wa ro vé technologie a management,

< Měs to Trut nov s prv ním roč ní kem pre zenč ní a kom bi no va né for my stu dia ba ka lář ské ho
stu dij ní ho pro gra mu Elek tro tech ni ka, ener ge ti ka a management.

Spo lu prá ce s re gi o ny není ori en to vá na je nom na za klá dá ní vý u ko vých pra co višť, ale i na dal ší
for my spo lu prá ce, zejmé na na pří pra vu a re a li za ci spo leč ných pro jek tů. V rám ci roz vo je spo lu -
prá ce s prů mys lo vý mi pod ni ky trut nov ské ho re gi o nu se po da ři lo po měr ně úspěš ně roz vi nout
vý u ku v kom bi no va né for mě stu dia, kte rá byla pod po ře na i na šimi part ne ry ve spo lu pra cu jí -
cích prů mys lo vých pod ni cích. Pro vý u ku v pre zenč ní for mě stu dia se ne po da ři lo zís kat do sta -
teč ný po čet zá jem ců, a pro to tato forma výuky nebyla v akademickém roce 2011/2012 ani na
jednom externím pracovišti otevřena.

V kom bi no va né for mě stu dia byla vý u ka na ex ter ním pra co viš ti v Trut no vě roz ší ře na i na dru -
hý roč ník ba ka lář ské ho stu dij ní ho pro gra mu Elek tro tech ni ka, energetika a management.

Pro malý zá jem stu den tů bude vý u ka v mi mop ražských re gi o nech ukon če na.

1.6. ZASTOUPENÍ �EN V AKADEMICKÝCH
ORGÁNECH

Tab. 1.6.1 Za stou pe ní �en v aka de mic kých or gá nech

Akademický orgán Èlenù celkem �eny �eny v %

Akademický senát 23 1 4,3

Vìdecká rada 35 2 5,7

Disciplinární komise 6 0 0
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2. KVALITA A EXCELENCE
AKADEMICKÝCH
ÈINNOSTÍ

FEL jako vý zkum ná fa kul ta na bí zí kva lit ní stu dij ní pro gra my úzce pro po je né s na šimi vý -
zkum ný mi a vý vo jo vý mi aktivitami.

Ve vět ši ně pro gra mů FEL or ga ni zu je vý u ku jak v pre zenč ní, tak v kom bi no va né for mě pro
všech ny vě ko vé sku pi ny stu den tů. Zejmé na střed ní ge ne ra ce využívá kom bi no va nou for mu
stu dia a kur zy z pro gra mu celoživot ní ho vzdě lá vá ní. Nej star ší generaci je určena univerzita
třetího věku.

Ve vět ši ně stu dij ních pro gra mů pro bí há i vý u ka v an g lič ti ně ur če ná za hra nič ním i do má cím
stu den tům. Stu dij ní pro gra my i os no vy jed not li vých před mě tů jsou prů běžně ak tu a li zo vá ny,
aby re flek to va ly stav po zná ní a po tře by studentů a jejich budoucích zaměstnavatelů.

2.1. STUDIJNÍ PROGRAMY
V roce 2011 byl akre di to ván nový ma gis ter ský na va zu jí cí pro gram Bi o me di cín ské inženýrství
a in for ma ti ka. V tom to pro gra mu pro bí há vý u ka od aka de mic ké ho roku 2011/12. Cel ko vý pře -
hled stu dij ních pro gra mů, kte ré má FEL řád ně akre di to vá ny a kte ré byly v roce 2011
vyučovány, je uveden v tab. 2.1.1.

Fa kul ta po sky tu je ši ro ký pří stup ke vzdě lá vá ní i v kur zech celoživot ní ho vzdě lá vá ní a v rám ci
Uni ver zi ty tře tí ho věku. Pře hle dy o těch to kur zech jsou v ka pi to le 2.6.

Tab. 2.1.1 Pøe hled akre di to va ných stu dij ních pro gra mù na ÈVUT FEL v roce 2011

Skupiny studijních programù Studijní programy Celkem

Bakaláøské Magisterské
navazující

Doktorský

P K P K P K

Technické vìdy a nauky 6 5 7 5 1 1 25

Akre di to va né stu dij ní pro gra my

Ba ka lář ské stu dij ní pro gra my

< Elek tro tech ni ka a in for ma ti ka (EaI),
< Soft wa ro vé tech no lo gie a ma nage ment (STM),
< Elek tro tech ni ka, ener ge ti ka a ma nage ment (EEM),
< Ko mu ni ka ce, mul ti mé dia a elek tro ni ka (KME),
< Ky ber ne ti ka a ro bo ti ka (KYR),
< Ote vře ná in for ma ti ka (OI).
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Ma gis ter ské na va zu jí cí stu dij ní pro gra my
< Elek tro tech ni ka a in for ma ti ka (EaI),
< In te li gent ní bu do vy (IB),
< Elek tro tech ni ka, ener ge ti ka a ma nage ment (EEM),
< Ko mu ni ka ce, mul ti mé dia a elek tro ni ka (KME),
< Ky ber ne ti ka a ro bo ti ka (KYR),
< Ote vře ná in for ma ti ka (OI),
< Bi o me di cínc ké inženýrství a in for ma ti ka (BMII).

Dok tor ský stu dij ní pro gram
< Elek tro tech ni ka a in for ma ti ka (EaI).

Tab. 2.1.2 Pøe hled garantù jednotlivých oborù bakaláøských stu dij ních pro gra mù

Ga ran ti obo rù ba ka láø ských stu dij ních pro gra mù

Studijní program Elektrotechnika, energetika a management

 Aplikovaná elektrotechnika doc. Ing. Pavel Mach, CSc.

 Elektrotechnika a management doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

Studijní program Komunikace, multimédia a elektronika

 Aplikovaná elektronika prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

 Multimediální technika prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.

 Komunikaèní technika prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc.

 Sí�ové a informaèní technologie doc. Ing. Jiøí Vodrá�ka, Ph.D.

 Výbìrová forma studia KME prof. Ing. Jan Sýkora, CSc.

Studijní program Kybernetika a robotika

 Systémy øízení prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.

 Senzory a pøístrojová technika prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

 Robotika prof. Ing. Václav Hlaváè, CSc.

Studijní program Otevøená informatika

 Informatika a poèítaèové vìdy prof. Dr. Michal Pìchouèek, MSc.

 Poèítaèové systémy doc. Ing. Jiøí Novák, Ph.D.

 Softwarové systémy doc. Ing. Miroslav Šnorek, CSc.

Studijní program Elektrotechnika a informatika

 Elektronika a sdìlovací technika prof. Ing. Jan Uhlíø, CSc.

 Kybernetika a mìøení doc. Ing. Jan Bílek, CSc.

 Silnoproudá elektrotechnika doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.

 Výpoèetní technika doc. Ing. Miroslav Šnorek, CSc.

24

1102 
K

O
R 

AZ 
A

V
Á

R
PZ Í

N
È

O
R

Ý
V | L

EF T
U

V
È



Ga ran ti obo rù ba ka láø ských stu dij ních pro gra mù

Studijní program Softwarové technologie a management

 Inteligentní systémy doc. Ing. Jiøí Katanský, CSc.

 Mana�erská informatika doc. Ing. Jiøí Vašíèek, CSc.

 Softwarové in�enýrství doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

 Web a multimedia prof. Ing. Jiøí �ára, CSc.
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Tab. 2.1.3 Pøe hled ga ran tù jed not li vých obo rù magisterských stu dij ních programù

Garanti oborù magisterských studijních programù

Studijní program Elektrotechnika, energetika a management

 Ekonomika a øízení elektrotechniky prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.

doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc.

 Ekonomika a øízení energetiky doc. Ing. Jaromír Vastl, CSc.

doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

 Elektrické stroje, pøístroje a pohony prof. Ing. Jiøí Lettl, CSc.

 Elektroenergetika prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.

 Technologické systémy doc. Ing. Pavel Mach, CSc.

Stu dij ní pro gram Ko mu ni ka ce, mul ti mé dia a elek tro ni ka

 Bezdrátové komunikace prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc.

 Elektronika prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

 Multimediální technika prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.

 Sítì elektronických komunikací doc. Ing. Jiøí Vodrá�ka, Ph.D.

 Výbìrová forma studia KME prof. Ing. Jan Sýkora, CSc.

Studijní program Kybernetika a robotika

 Letecké a kosmické systémy doc. Ing. Karel Draxler, CSc.

 Robotika prof. Ing. Václav Hlaváè, CSc.

 Senzory a pøístrojová technika prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

 Systémy a øízení prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.

Studijní program Otevøená informatika

 Poèítaèové vidìní a digitální obraz doc. Dr. Ing. Radim Šára

 Poèítaèové in�enýrství doc. Dr. Ing. Zdenìk Hanzálek

 Poèítaèová grafika a interakce prof. Ing. Jiøí �ára, CSc.

 Softwarové in�enýrství prof. Ing. Pavel Slavík, CSc.

 Umìlá inteligence doc. Ing. Filip �elezný, Ph.D.

Studijní program Inteligentní budovy

 Studijní program je bezoborový doc. Ing. Petr Kašpar, CSc.

Studijní program Biomedicínské in�enýrství a informatika

 Biomedicínské in�enýrství doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

 Biomedicínská informatika prof. RNDr. Olga Štìpánková, CSc.

Studijní program Elektrotechnika a informatika

Biomedicínské in�enýrství doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

Telekomunikace a radiotechnika prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.
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Garanti oborù magisterských studijních programù

Kybernetika a mìøení prof. Ing. Vladimír Maøík, DrSc.

Výpoèetní technika doc. Ing. Miroslav Šnorek, CSc.

Silnoproudá elektrotechnika prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.

Elektronika prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

Ekonomika a øízení elektrotechniky a energetiky prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.

2.2. ZÁJEM O FEL
I přes celkově ne pří z ni vé vli vy (de mo gra fic ká křiv ka, kon ku ren ce ji ných fa kult apod.) svěd čí
do sa vad ní vý voj po čtu zá jem ců o stu di um (tab. 2.2.1) o cel kem sta bil ní po zi ci FEL. 

Úro veň při ja tých stu den tů však kle sá. Pro tože se ná ro ky na stu den ty ne snižují, zvy šu je se tak
pro pa do vost (tab. 2.3.5) a sou stav ně kle sá cel ko vý po čet stu den tů (tab. 2.2.2, graf 2.1). Ten to
trend se ča sem pro je ví i v po kle su po čtu ab sol ven tů (graf 2.2). 

Po za ve de ní při jí ma cích zkou šek do všech stu dij ních pro gra mů v r. 2012 se oče ká vá zvý še ní
kva li ty a snížení pro pa do vos ti.
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Tab. 2.2.1 Vý sled ky pøi jí ma cí ho øí ze ní na FEL v roce 2011 a le tech mi nu lých do ba ka láø ských a ma −
gis ter ských stu dij ních pro gra mù a do dok tor ské ho stu dij ní ho pro gra mu (pre zenè ní/kom bi no va ná
for ma stu dia, po drob nì na http://www.feld.cvut.cz/prestu dent/zpra va_pri jem_11.html a za pøed −
cho zí léta na http://www.feld.cvut.cz/prestudent/vysledky.html)

Akademický 
rok

Pøihlášeno
celkem

Prominuté
pøijímací zkoušky

Pøijímací zkoušku
slo�ilo

Zapsáno

Prezenèní/
kombinované

Prezenèní/
kombinované

Prezenèní/
kombinované

Prezenèní/
kombinované

Celkem do bakaláøských programù

2011/12 2567/430 2230/430 182/0 1400/323

2010/11 2775/413 2343/384 193/9 1335/305

2009/10 2997/617 2522/577 123/7 1514/485

2008/09 2609/501 662/77 1384/252 1367/283

2007/08 2838/418 823/85 1160/179 1331/245

2006/07 3186/437 1547/171 901/135 1567/285

2005/06 3126/450 1168/104 1238/235 1407/272

2004/05 3036/438 1047/84 1222/139 1477/280

2003/04 3137/499 1072/84 1330/184 1455/254

Bakaláøský STM

2011/12 606/142 606/142 0/0 356/106

2010/11 674/126 674/126 0/0 348/98

2009/10 1103/205 1103/205 0/0 571/158

2008/09 1184/217 282/37 557/80 568/105

2007/08 1350/221 331/34 483/83 479/99

2006/07 1290/114 655/51 199/14 530/64

Bakaláøský EaI

2011/12 0/0 0/0 0/0 0/0

2010/11 0/0 0/0 0/0 0/0

2009/10 0/181 0/181 0/0 0/160

2008/09 1425/284 380/40 827/172 799/178

2007/08 1488/197 492/51 677/96 852/146

2006/07 1896/323 892/120 702/121 1037/221

Bakaláøský EEM

2011/12 609/146 609/146 0/0 336/116

2010/11 547/140 547/140 0/0 285/105

2009/10 343/64 343/64 0/0 214/54

Bakaláøský KME

2011/12 808/101 808/101 0/0 446/72

2010/11 904/111 904/111 0/0 458/89
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Akademický 
rok

Pøihlášeno
celkem

Prominuté
pøijímací zkoušky

Pøijímací zkoušku
slo�ilo

Zapsáno

Prezenèní/
kombinované

Prezenèní/
kombinované

Prezenèní/
kombinované

Prezenèní/
kombinované

2009/10 577/90 577/90 0/0 354/73

Bakaláøský KYR

2011/12 320/41 117/41 118/0 163/29

2010/11 385/36 130/7 120/9 161/13

2009/10 372/31 372/31 0/0 239/29

Bakaláøský OI

2011/12 224/0 90/0 64/0 99/0

2010/11 265/0 88/0 73/0 83/0

2009/10 602/46 127/6 123/7 136/11

S ohle dem na nově akre di to va né ma gis ter ské pro gra my byli v aka de mic kém roce 2011/12 do
na va zu jí cí ho ma gis ter ské ho pro gra mu Elek tro tech ni ka a in for ma ti ka stu den ti při jí má ni pouze
na obor Výpočetní technika.

Tab. 2.2.2. Vý voj po ètu ba ka láø ských a ma gis ter ských stu den tù a ab sol ven tù FEL v le tech 2007 –
2011 (po èet stu den tù: stav k 31.10. pøí sluš né ho roku)

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Studenti

Bakaláøské
studium

4224 4075 4068 3561 3277

Magisterské
studium

2089 1838 1883 1627 1460

Poèet
studentù

celkem

6313 5913 5951 5188 4737

Absolventi

Bakaláøské
studium

667 664 760 604 657

Magisterské
studium

528 825 619 556 603

Poèet
absolventù

celkem

1195 1489 1379 1160 1260
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Graf. 2.2. Vývoj poètu absolventù bakaláøských a magisterských studijních programù FEL v letech
2007 – 2011 (poèet studentù: stav k 31.10. pøíslušného roku)

Graf. 2.1. Vývoj poètu studentù bakaláøských a magisterských studijních programù FEL v letech
2007 – 2011 (poèet studentù: stav k 31.10. pøíslušného roku)



Ba ka lář ské stu dij ní pro gra my

Při jí ma cí zkouš ka do ba ka lář ských pro gra mů Ote vře ná in for ma ti ka a Ky ber ne ti ka a ro bo ti ka
spo čí va la v pí sem ném tes tu z ma te ma ti ky. Pro při je tí bylo tře ba zís kat ale spoň 8 bodů
z 20 bodů. Při jí ma cí zkouš ku do ostat ních ba ka lář ských pro gra mů dě kan pro mi nul a při jal
všech ny zá jem ce.

Po čty ucha ze čů a vý sled ky jed not li vých etap při jí ma cí ho ří ze ní v roce 2011 jsou uve de ny v ta -
bul ce 2.2.3. Ně kte ří z nově za psa ných stu den tů byli za řa ze ni do vyš ší ho roč ní ku, pro tože v mi -
nu los ti již na FEL či jiné vy so ké škole obdobného zaměření studovali.

Tab. 2.2.3a Pøe hled vý sled kù pøi jí ma cí ho øí ze ní do ba ka láø ských stu dij ních pro gra mù v roce 2011

Elektrotechnika,
energetika

a management

Komunikace,
multimédia

a elektronika

Kybernetika
a robotika

prez.
forma

kombin.
forma

prez.
forma

kombin.
forma

prez.
forma

kombin.
forma

Ke studiu se pøihlásilo 609 146 808 101 320 41

Pøijímací zkouška
prominuta

609 146 808 101 117 41

– z toho bylo pøijato na
základì výsledku

NSZ−Scio

0 0 0 0 11 0

K pøijímací zkoušce
pozváno

0 0 0 0 203 0

Dostavilo se 0 0 0 0 162 0

Úspìšnì vykonalo 0 0 0 0 118 0

Neúspìšnì vykonalo 0 0 0 0 44 0

– z toho odvolání
(�ádost o pøezkoumání 

rozhodnutí) podalo

0 0 0 0 6 0

Pøijato po odvolání 0 0 0 0 0 0

Nedostavilo se 0 0 0 0 40 0

Celkem pøijato 609 146 808 101 235 41

V øádném termínu se
zapsalo

336 116 446 72 163 29
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Tab. 2.2.3b Pøe hled vý sled kù pøi jí ma cí ho øí ze ní do ba ka láø ských stu dij ních pro gra mù v roce 2011

Otevøená
informatika

Softwarové
technologie

a management

Celkem Celkem

prez.
forma

kombin.
forma

prez.
forma

kombin.
forma

prez.
forma

kombin.
forma

Ke studiu se pøihlásilo 224 0 606 142 2567 430 2997

Pøijímací zkouška
prominuta

90 0 606 142 2230 430 2660

– z toho bylo pøijato na
základì výsledku

NSZ−Scio

15 0 0 0 26 0 26

K pøijímací zkoušce
pozváno

134 0 0 0 337 0 337

Dostavilo se 103 0 0 0 265 0 265

Úspìšnì vykonalo 64 0 0 0 182 0 182

Neúspìšnì vykonalo 39 0 0 0 83 0 83

– z toho odvolání
(�ádost o pøezkoumání 

rozhodnutí) podalo

3 0 0 0 9 0 9

Pøijato po odvolání 0 0 0 0 0 0 0

Nedostavilo se 33 0 0 0 73 0 73

Celkem pøijato 154 0 606 142 2412 430 2842

V øádném termínu se
zapsalo

99 0 356 106 1400 323 1723

2.3. POÈTY STUDENTÙ V JEDNOTLIVÝCH
STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Tab. 2.3.1a Poèty studentù v bakaláøských studijních programech EaI a STM

Akademický rok Roèník
programu

EaI

Roèník
programu

STM

1. 2. 3. >3. 1. 2. 3. >3.

2003/04 1433

2004/05 1433 969

2005/06 1366 930 804

2006/07
prez./komb.

1005/212 910 /60 826/56 298/36 521/68

2007/08
prez./komb.

676/149 592/50 792/52 539/47 461/99 433/27

2008/09
prez./komb.

708/169 641/68 612/61 311/34 529/97 424/48 342/31
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Akademický rok Roèník
programu

EaI

Roèník
programu

STM

1. 2. 3. >3. 1. 2. 3. >3.

2009/2010

prez./komb.

0/160 362/45 401/49 214/38 571/158 392/46 302/28 113/11

2010/2011

prez./komb.

0/0 0/17 285/37 192/51 313/91 306/66 364/41 156/22

2011/2012

prez./komb.

0/0 0/0 15/5 121/40 301/106 144/30 209/27 124/27

Tab. 2.3.1b Poèty studentù v bakaláøských studijních programech EEM a KME

Akademický
rok

Roèník
programu

EEM

Roèník
programu

KME

1. 2. 3. >3. 1. 2. 3. >3.

2009/2010

prez./komb.

214/54 354/73

2010/2011

prez./komb.

277/107 83/14 419/88 144/12

2011/2012

prez./komb.

320/112 98/24 64/12 416/72 117/7 118/4

Tab. 2.3.1c Poèty studentù v bakaláøských studijních programech KYR a OI

Akademický
rok

Roèník
programu

KYR

Roèník
programu

OI

1. 2. 3. >3. 1. 2. 3. >3.

2009/2010

prez./komb.

239/29 136/11

2010/2011

prez./komb.

163/14 143/9 83/0 114/1

2011/2012

prez./komb.

160/31 125/6 113/5 93/0 68/0 102/0

33

1102 
K

O
R 

AZ 
A

V
Á

R
PZ Í

N
È

O
R

Ý
V | L

EF T
U

V
È



Tab. 2.3.2 Rozlo�ení studentù v jednotlivých bakaláøských studijních programech na FEL
k 31. 10. 2011 (P – prezenèní, K – kombinovaná forma studia)

Program Forma Celkem ÈR Cizinci  z toho
samoplátci

B2650/2411 Bakaláøský
STM

K 190 167 23 0

P 777 661 116 0

B2612 Bakaláøský
EaI

K 45 43 2 0

P 136 118 18 0

B2652 Bakaláøský
EEM

K 148 142 6 0

P 479 413 66 1

B2653 Bakaláøský
KME

K 83 78 5 0

P 649 570 79 3

B2654 Bakaláøský
KYR

K 42 37 5 0

P 395 350 45 3

B1806 Bakaláøský
OI

K 0 0 0 0

P 264 240 24 0

Celkem K 508 467 41 0

P 2700 2352 348 7

Tab. 2.3.3 Poèty studentù, kteøí na FEL získali titul Bc.

Absolventi Bc. podle oborù EaI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Elektronika a sdìlovací technika 27 25 33 211 213 230 160 109 119

Kybernetika a mìøení 15 10 8 115 128 123 130 93 70

Silnoproudá elektrotechnika 21 19 10 83 77 67 67 45 57

Výpoèetní technika 18 23 40 213 249 244 211 134 84

Celkem 81 77 91 622 667 664 568 381 330

Absolventi Bc. podle oborù STM 2009 2010 2011

Web a multimédia 68 63 117

Softwarové in�enýrství 84 109 140

Mana�erská informatika 34 38 57

Inteligentní systémy 6 13 13

Celkem 192 223 327
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Ne ú spěš nost stu den tů v ba ka lář ských stu dij ních pro gra mech je uve de na v ta bul ce 2.3.4. Ta bul ka
udá vá cel ko vé po čty za všech ny ba ka lář ské pro gra my. Vý voj ne ú spěš nos ti stu dia v le tech 2004
až 2011 udá vá ta bul ka 2.3.5.

Tab. 2.3.4 Pøehled poètu zapsaných a neúspìšných studentù bakaláøských studijních programù
za rok 2011

Zapsaní k 31. 10. 2010 Neúspìšní v roce 2011 Procento neúspìšnosti

3561 1346 37,8

Tab. 2.3.5 Vý voj ne ú spìš nos ti stu dia v ba ka láø ských stu dij ních pro gra mech za léta 2004 a� 2011

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Procento neúspìšnosti studia 37,5 27,0 31,8 28,2 32,5 32,6 36,5 37,8
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2.4. MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Sou hrn né vý sled ky při jí ma cí ho ří ze ní jsou uve de ny v ta bul ce 2.4.1. Dě kan jme no val při jí ma cí
ko mi se pro každý stu dij ní pro gram; pro gram Elek tro tech ni ka, ener ge ti ka a ma nage ment měl
dvě (obo ro vé) při jí ma cí ko mi se. Prá ci při jí ma cích ko mi sí mo ni to ro val a me to dic ky vedl pro dě -
kan pro ma gis ter ské stu di um. V prů bě hu při jí ma cí ho ří ze ní ne na sta la žádná situace, která by
mohla některé uchazeče zvýhodnit.

Tab. 2.4.1a Poèty pøihlášek a zapsaných studentù 1. roèníku v jednotlivých magisterských
studijních programech v akademickém roce 2011/12

Studijní program Obor Prezenèní forma

Pøihláš. Pøijato Nepøijato Zapsáno

Celkem Bez
zkoušky

Elektrotechnika
a informatika

Výpoèetní technika 87 61 15 26 28

Elektrotechnika,
energetika

a management

Technologické
systémy

8 8 8 0 4

Elektroenergetika 42 42 42 0 35

Elektrické stroje,
pøístroje a pohony

16 16 16 0 15

Ekonomika a øízení
energetiky

34 30 25 4 26

Ekonomika a øízení
elektrotechniky

37 33 27 4 23

Celkem 137 129 118 8 103

Komunikace,
multimédia

a elektronika

Sítì elektronických
komunikací

26 26 26 0 16

Multimediální
technika

38 37 37 1 30

Elektronika 31 31 31 0 19

Bezdrátové
komunikace

44 44 44 0 31

Celkem 139 138 138 1 96

Kybernetika a
robotika

Systémy a øízení 25 24 16 1 17

Senzory a
pøístrojová technika

18 15 10 3 12

Letecké a kosmické
systémy

18 16 8 2 12

Robotika 26 23 17 3 14

Celkem 87 78 51 9 55
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Studijní program Obor Prezenèní forma

Pøihláš. Pøijato Nepøijato Zapsáno

Celkem Bez
zkoušky

Otevøená
informatika

Umìlá inteligence 37 33 12 4 25

Softwarové
in�enýrství

92 67 31 25 41

Poèítaèové vidìní a
digitální obraz

14 11 5 3 7

Poèítaèové
in�enýrství

28 25 4 3 16

Poèítaèová grafika a 
interakce

77 66 14 11 47

Celkem 248 202 66 46 136

Inteligentní budovy 51 44 14 7 30

Biomedicínské
in�enýrství a

informatika

Biomedicínské
in�enýrství

58 40 20 18 30

Biomedicínská
informatika

10 7 1 3 1

Celkem 68 47 21 21 31

Celkem 817 699 423 118 479

Tab. 2.4.1b Po èty pøi hlá šek a za psa ných stu den tù 1. roè ní ku v jed not li vých ma gis ter ských stu dij −
ních pro gra mech v aka de mic kém roce 2011/12

Studijní program Obor Kombinovaná forma

Pøihláš. Pøijato Nepøijato Zapsáno

Celkem Bez
zkoušky

Elektrotechnika
a informatika

Výpoèetní technika 76 44 25 32 37

Elektrotechnika,
energetika

a management

Technologické
systémy

0 0 0 0 0

Elektroenergetika 22 22 22 0 18

Elektrické stroje,
pøístroje a pohony

0 0 0 0 0

Ekonomika a øízení
energetiky

15 11 8 4 6

Ekonomika a øízení
elektrotechniky

20 15 11 5 11

Celkem 57 48 41 9 35
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Studijní program Obor Kombinovaná forma

Pøihláš. Pøijato Nepøijato Zapsáno

Celkem Bez
zkoušky

Komunikace,
multimédia

a elektronika

Sítì elektronických
komunikací

13 12 12 1 9

Multimediální
technika

14 12 12 2 9

Elektronika 6 6 0 0 5

Bezdrátové
komunikace

16 15 11 1 10

Celkem 49 45 35 4 33

Kybernetika a
robotika

Systémy a øízení 3 0 0 3 0

Senzory a
pøístrojová technika

1 0 0 1 0

Letecké a kosmické
systémy

0 0 0 0 0

Robotika 2 0 0 2 0

Celkem 6 0 0 6 0

Otevøená
informatika

Umìlá inteligence 0 0 0 0 0

Softwarové
in�enýrství

0 0 0 0 0

Poèítaèové vidìní a
digitální obraz

0 0 0 0 0

Poèítaèové
in�enýrství

0 0 0 0 0

Poèítaèová grafika a 
interakce

0 0 0 0 0

Celkem 0 0 0 0 0

Inteligentní budovy 0 0 0 0 0

Biomedicínské
in�enýrství a

informatika

Biomedicínské
in�enýrství

0 0 0 0 0

Biomedicínská
informatika

0 0 0 0 0

Celkem 0 0 0 0 0

Celkem 188 137 101 51 105

Tab. 2.4.1c Po èty pøi hlá šek a za psa ných stu den tù 1. roè ní ku v jed not li vých ma gis ter ských stu dij −
ních pro gra mech v aka de mic kém roce 2011/12

Studijní program Obor Pøihlášeno Pøijato Zapsáno
na obory

Zapsáno na 
program

Elektrotechnika
a informatika

Výpoèetní technika 163 105 65 65
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Studijní program Obor Pøihlášeno Pøijato Zapsáno
na obory

Zapsáno na 
program

Elektrotechnika,
energetika

a management

Technologické
systémy

8 8 4

Elektroenergetika 64 64 53

Elektrické stroje,
pøístroje a pohony

16 16 15

Ekonomika a øízení
energetiky

49 41 32

Ekonomika a øízení
elektrotechniky

57 48 34

Celkem 194 177 138 138

Komunikace,
multimédia

a elektronika

Sítì elektronických
komunikací

39 38 25

Multimediální
technika

52 49 39

Elektronika 37 37 24

Bezdrátové
komunikace

60 59 41

Celkem 188 183 129 129

Kybernetika a
robotika

Systémy a øízení 28 24 17

Senzory a
pøístrojová technika

19 15 12

Letecké a kosmické
systémy

18 16 12

Robotika 28 23 14

Celkem 93 78 55 55

Otevøená
informatika

Umìlá inteligence 37 33 25

Softwarové
in�enýrství

92 67 41

Poèítaèové vidìní a
digitální obraz

14 11 7

Poèítaèové
in�enýrství

28 25 16

Poèítaèová grafika a 
interakce

77 66 47

Celkem 248 202 136 136

Inteligentní budovy 51 44 30 30

Biomedicínské
in�enýrství a

informatika

Biomedicínské
in�enýrství

58 40 30

Biomedicínská
informatika

10 7 1

Celkem 68 47 31 31

Celkem 1005 836 584 584
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Pro aka de mic ký rok 2011/12 do šlo k mír né mu po kle su po čtu při hlá šek do ma gis ter ských stu -
dij ních pro gra mů, a to na 817 do pre zenč ní for my a 188 do kom bi no va né for my stu dia (opro ti
aka de mic ké mu roku 2010/11, kdy bylo 973 při hlá šek do pre zenč ní for my a 176 při hlá šek do
kom bi no va né for my stu dia). Nej vý raz něj ší byl po kles zájmu o pro gram EaI, obor Vý po čet ní
tech ni ka, kde pro aka de mic ký rok 2010/11 bylo 129 při hlá šek do pre zenč ní for my stu dia a pro
aka de mic ký rok 2011/12 již jen 87 při hlá šek. V ma gis ter ském pro gra mu Ko mu ni ka ce, mul ti -
mé dia a elek tro ni ka byla opět ote vře na vý bě ro vá for ma studia.

Po čty stu den tů a ab sol ven tů jed not li vých ma gis ter ských stu dij ních pro gra mů jsou uve de ny
v ta bul kách 2.4.3.1. až 2.4.3.3.

Tab. 2.4.2 Roz lo�ení stu den tù v jed not li vých stu dij ních pro gra mech na FEL k 31. 10. 2011
(P – prezenèní, K – kombinovaná forma studia)

Program Forma Celkem ÈR Cizinci – z toho
samoplátci

Magisterský EaI K 73 68 5 0

P 233 167 66 1

Magisterský EEM K 71 69 2 0

P 229 189 40 8

Magisterský KME K 60 56 4 0

P 228 192 36 4

Magisterský KYR K 0 0 0 0

P 130 114 16 0

Magisterský OI K 6 5 1 0

P 272 244 28 2

Magisterský IB P 78 70 8 0

Magisterský BIO P 81 77 4 0

Tab. 2.4.3.1. Poèty absolventù jednotlivých oborù dobíhajícího magisterského studijního programu
M 2612 a N 2612 Elektrotechnika a informatika v roce 2011 (dìlení na obory je dle M 2612)

Absolventi Ing. podle oborù 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ekonomika a øízení
elektrotechniky

31 26 27 27 50 69 67 60 32

Elektrické stroje, pøístroje
a pohony

7 13 9 18 14 15 0 0 0

Elektroenergetika 23 54 32 16 20 38 6 0 0

Elektronika 22 26 19 26 31 39  29 32 7

Kybernetika a mìøení 31  88 69 67

Letecké informaèní a øídicí
systémy

9 5 15 7 13 10  2 0 0

Biomedicínské in�enýrství 16 21 19 29 28 51  25 25 31

Mìøení a pøístrojová technika 28 19 29 9 17 13  4 0 0

Radioelektronika 38 58 48 36 57 48  12 2 0
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Absolventi Ing. podle oborù 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Silnoproudá elektrotechnika 37  53 66 15

Technická kybernetika 61 77 55 30 51 56  7 0 0

Technologické systémy 21 17 22 8 6 9  0 0 0

Telekomunikace a radiotechnika 71  116 150 69

Telekomunikaèní technika 57 61 68 52 75 96  18 2 0

Výpoèetní technika 146 131 152 142 166 242  192 150 134

Celkem 459 508 495 400 528 825  619 556 355

Tab. 2.4.3.2. Poèty absolventù jednotlivých oborù magisterských navazujících studijních
programù EEM, KME, KYR, OI a IB

Program Absolventi Ing. podle oborù 2011

EEM Ekonomika a øízení elektrotechniky 17

Ekonomika a øízení energetiky 25

Elektrické stroje, pøístroje a pohony 9

Elektroenergetika 33

Technologické systémy 7

KME Bezdrátové komunikace 14

Elektronika 16

Multimediální technika 12

Sítì elektronických komunikací 20

KYR Robotika 8

Senzory a pøístrojová technika 9

Systémy a øízení 17

OI Poèítaèová grafika 12

Poèítaèové in�enýrství 4

Poèítaèové vidìní a digitální obraz 3

Softwarové in�enýrství a interakce 20

Umìlá inteligence 7

IB bez oboru 15

Celkem 248

Z cel ko vé bi lan ce ab sol ven tů je pa tr ný mír ný ná růst je jich po čtu v po rov ná ní s rokem 2010 
(v ro ce 2011 úspěš ně ukon či lo ma gis ter ské stu di um 603 stu den tů). Ča so vý vý voj po čtu ab sol -
ven tů je uveden v tab. 2.4.3.1.

Zá klad ní úda je pro vý po čet ne ú spěš nos ti za rok 2011 jsou uve de ny v ta bul ce 2.4.4. Ča so vý vý voj 
za léta 2004 až 2011 je za chy cen v tab. 2.4.5.
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Tab. 2.4.4 Pøehled poètù zapsaných a neúspìšných studentù magisterských navazujících
studijních programù v roce 2011

Program Zapsaní
k 31. 10. 2010

Neúspìšní v 1. a� 12.
mìsíci roku 2011

Procento
neúspìšnosti

Navazující magisterské 1627 180 11,1

Tab. 2.4.5 Vývoj neúspìšnosti studia v magisterských studijních programech za léta 2004 a� 2011

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Procento neúspìšnosti studia
v magisterském studijním programu

EaI nestrukturovaném

9,1 8 14,9 5,2 5,8 6,8 86,67 0*

Procento neúspìšnosti studia
v magisterských studijních

programech navazujících

20,1 20,2 24,4 11,7 10,1 10,1 12,77 11,1

*) akre di ta ce ne struk tu ro va né ho ma gis ter ské ho pro gra mu EaI skon èi la v roce 2010.

V roce 2011 se ne ú spěš nost stu dia snížila v na va zu jí cích ma gis ter ských stu dij ních pro gra mech
na hod no tu 11,1 %. I přes to, že je to po měr ně pří z ni vá hod no ta, bude fa kul ta dále zvy šo vat vý -
bě ro vost magisterských programů.

Úspěš nost stu dia ve všech stu dij ních pro gra mech je vy hod no co vá na na zá kla dě kre dit ní ho sys -
té mu. Kro mě po čtu dosažených kre di tů v jed not li vých se mestrech a roč ní cích je sle do vá na
úspěš nost stu dia zá vaz ných před mě tů, je jichž ab sol vo vá ním je ga ran to ván základní
vědomostní profil absolventa FEL.

Pro kvan ti fi ka ci stu dij ní zátěže v jed not li vých před mě tech se užívá jed not ný kre dit ní sys tém.
Kre dit ní sys tém ČVUT je kom pa ti bil ní s ECTS (Eu ro pean Cre dit Transfer Sys tem), a tedy
usnad ňu je mo bi li tu stu den tů.

2.5. DOK TOR SKÝ STU DIJ NÍ PRO GRAM
Dok tor ský stu dij ní pro gram lze na FEL stu do vat v 16 věd ních obo rech. Je jich se znam včet ně
jmen před se dů jed not li vých obo ro vých rad je uve den v ta bul ce 2.5.1. Vý ko ny jed not li vých ka -
te der ve vý cho vě dok to ran dů jsou uve de ny v ta bul ce 2.5.2, po čty úspěš ně ob há je ných di ser tač -
ních pra cí v jed not li vých vědních oborech jsou uvedeny v tabulce 2.5.3.

Tab. 2.5.1 Pøehled vìdních oborù doktorského studijního programu na FEL

Kód KKOV Studijní obor Pøedseda oborové rady

2609V001 Akustika prof. Ing. Ondøej Jiøíèek, CSc.

2642V004 Elektrické stroje, pøístroje a pohony prof. Ing. Jiøí Pavelka, DrSc.

3907V001 Elektroenergetika prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.

2612V015 Elektronika prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

2602V009 Elektrotechnologie a materiály doc. Ing. Pavel Mach, CSc.

1701V011 Fyzika plazmatu doc. Ing. Josef Rosenkranz, CSc.

2612V025 Informatika a výpoèetní technika prof. Ing. Pavel Slavík, CSc.
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Kód KKOV Studijní obor Pøedseda oborové rady

3901V021 Matematické in�enýrství prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.

2601V006 Mìøicí technika prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.

 3708V017 Provoz a øízení letecké dopravy doc. Ing. Karel Draxler, CSc.

2601V010 Radioelektronika prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc.

2612V042 Øídicí technika a robotika prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.

2608V003 Øízení a ekonomika podniku prof. Ing. Oldøich Starý, CSc.

2601V013 Telekomunikaèní technika doc. Ing. Jiøí Sýkora, CSc.

2602V013 Teoretická elektrotechnika prof. Ing. Václav Havlíèek, CSc.

3902V035 Umìlá inteligence a biokybernetika prof. Ing. Vladimír Maøík, DrSc.

Oborová rada programu je tvořena předsedy oborových rad doplněnými o následující členy:

< prof. Ing. Zby něk Škvor, CSc.
< prof. Ing. Zde něk Škvor, DrSc.
< prof. Ing. Aleš Pro cház ka, CSc. (VŠCHT Pra ha)
< doc. Ing. Mi ro slav Mejz lík, CSc. (ABB)

Tab. 2.5.2 Výkony jednotlivých kateder ve výchovì doktorandù v roce 2011

Katedra Doktorandi
k 31. 12. 2011

Doktorandi
nastoupivší

do 1. roèníku

Odborné
rozpravy

SDZ Úspìšné
obhajoby

disert. práce

13101 3 0 1 0 0

13102 15 5 3 0 1

13103 0 0 0 0 0

13104 0 0 0 0 0

13113 20 3 4 5 2

13114 18 5 0 1 1

13115 30 9 6 1 2

13116 34 7 2 5 5

13117 31 3 6 4 3

13131 28 9 7 5 1

13132 42 10 4 5 5

13133 75 22 13 8 9

13134 19 7 1 4 1

13135 24 6 11 8 6

13136 31 6 5 3 2

13137 27 5 3 8 5

13138 27 8 5 2 6

13139 10 2 4 4 2

Celkem 434 107 75 63 51
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Tab. 2.5.3 Poèty absolventù v jednotlivých vìdních oborech doktorského studia v roce 2011

Obor Úspìšné obhajoby disertaèní práce

Akustika 1

Elektrické stroje, pøístroje a pohony 1

Elektroenergetika 2

Elektronika 1

Elektrotechnologie a materiály 2

Fyzika plazmatu 1

Informatika a výpoèetní technika 4

Matematické in�enýrství 0

Mìøicí technika 4

Provoz a øízení letecké dopravy 2

Radioelektronika 7

Øídicí technika a robotika 6

Øízení a ekonomika podniku 5

Telekomunikaèní technika 5

Teoretická elektrotechnika 1

Umìlá inteligence a biokybernetika 9

Celkem 51
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Dél ka stu dia (prů měr ná doba od zá pi su do ob ha jo by) byla 5 let, re la tiv ní úspěš nost stu dia daná
jako po měr mezi po čtem úspěš ných ob ha job v roce 2011 a po čtem dok to ran dů při ja tých v roce
2006 je 36 %. Úspěš nost stu den tů ve všech stu dij ních pro gra mech je vy hod no co vá na na zá kla -
dě kre dit ní ho sys té mu. Kro mě po čtu dosažených kre di tů v jed not li vých se mestrech a roč ní cích
je sle do vá na úspěš nost stu dia zá vaz ných před mě tů, je jichž ab sol vo vá ním je ga ran to ván zá -
klad ní vě do most ní pro fil ab sol ven ta FEL.

V roce 2011 byly pro Akre di tač ní ko mi si ČR zpra co vá ny ana ly tic ké zprá vy o prů bě hu stu dia
v jed not li vých obo rech dok tor ské ho stu dia. Je jich zhod no ce ní AK proběhne v roce 2012.

2.6. CELO�IVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ A UNIVERZITA
TØETÍHO VÌKU

FEL na bí zí ši ro ké spek t rum kur zů v rám ci celoživot ní ho vzdě lá vá ní a Uni ver zi ty tře tí ho věku.
Struk tu ra a po čty účast ní ků jsou uve de ny v tabulce 2.6.1.

Tab. 2.6.1 Pøe hled po ètu kur zù a úèast ní kù celo�ivot ní ho vzdì lá vá ní na FEL v roce 2011

Skupina studijních
programù Technické

vìdy a nauky

Kurzy orientované na
výkon povolání

Kurzy zájmové U3V Celkem

do 15
hod.

do
100

hod.

více do 15
hod.

do
100

hod.

více

Kurzy 0 127 0 0 0 0 20 147

Úèastníci 0 566 0 0 0 0 292 858

2.7. SPOLUPRÁCE S REGIONEM
A ZAMÌSTNAVATELSKOU SFÉROU

Bez ohle du na kri zo vé mo men ty po sled ní doby ne kle sl v roce 2011 v Čes ké re pub li ce zá jem
o inžený ry – ab sol ven ty tech nic kých obo rů. Ze stra ny prů mys lo vých pod ni ků i ob chod ních
fi rem byl stá lý zá jem o nové kva lit ní ab sol ven ty, zejmé na in for ma tic kých a sil no prou dých
obo rů.

Ně kte ré fir my spo lu pra cu jí s na šimi stu den ty již v době je jich stu dia. Po řá da jí pro ně ex kur ze,
za dá va jí a ve dou ba ka lář ské a di plo mo vé prá ce, po řá da jí sou těže, a tak si je ješ tě bě hem stu dia
tes tu jí a zá ro veň v řadě pří pa dů i při pra vu jí jako své budoucí zaměstnance.

V roce 2011 pro běh la řada fa kult ních a ce lo stát ních sou těží, je jichž cí lem byla po pu la ri za ce
stu dia na fa kul tě a mo ti va ce stu den tů střed ních škol ke stu diu technických věd. Za vel mi úspěš -
nou lze ozna čit česko-slo ven skou sou těž v pro gra mo vá ní ří di cích sys té mů po řá da nou FEL pod
pa t ro na cí fir my FREESCALE – Free s ca le Race Chal len ge 2011. Zá jem o účast v sou těži byl
ve li ký, po pěti dnech po ote vře ní elek tro nic ké při hláš ky se na pl ni la ka pa ci ta 104 účast ní ků. Fa -
kult ní kolo zá vo du se usku teč ni lo na Elek tro tech nic ké fa kul tě ČVUT v Pra ze ve stře du
30. břez na. Podrobnější informace viz http://hw.cz/FRC2011

Dal ší mo ti vač ní sou těží pro střed ní ško ly byla ROBOSOUTĚŽ 2011, kte rá pro běh la dvou ko -
lo vě. Pr vé ho kola, kte ré bylo pro střed ní ško ly, se zú čast ni lo 26 týmů. Prv ní 3 nej lep ší z to ho to
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kola se zú čast ni li dru hé ho kola sou těže, kde ve 24 tý mech sou těžili vy so ko škol ští stu den ti
z celé re pub li ky. Zde se tito stře do ško lá ci umís ti li na 4. a 6. mís tě. Po drob něj ší in for ma ce viz
http://sup port.dce.felk.cvut.cz/ro bo ti/.

Ros te zá jem fi rem o pre zen ta ce a mar ke tin go vé akce, kte ré pro bí ha jí téměř ne pře tržitě v hale
bu do vy Tech nic ká 2. Fir my (nejen tu zem ské) za dá va jí fa kul tě k ře še ní řadu tech nic kých pro -
blé mů, kte ré pra cov ní ci fa kul ty řeší v rám ci do plň ko vé čin nos ti, a to for mou hos po dář ských
smluv (HS) nebo for mou drob né hos po dář ské čin nos ti (DHČ). Pře hled po čtu těchto akcí po
pracovištích fakulty udává tabulka 2.7.1.

Tab. 2.7.1 Úèast pracoviš� na spolupráci s podnikatelskými subjekty v roce 2011

Pracovištì Smlouvy DHÈ HS

13101 0 0

13102 3 1

13104 0 0

13113 31 3

13114 10 3

13115 59 11

13116 1 0

13117 15 5

13131 0 1

13132 3 7

13133 3 12

13134 2 0

13135 1 4

13136 0 2

13137 0 0

13138 3 8

13139 0 4

13240 1 2

13393 0 1

13394 41 1

Celkem 173 65

Odborná spolupráce s regiony

V roce 2011 stá le po kra čo va la spo lu prá ce v rám ci troj stran né smlou vy z roku 2006 o spo leč -
ném pra co viš ti, uza vře né s pl zeň skou spo leč nos tí ŠKODA Elect ric a Zá pa do čes kou uni ver zi -
tou v Plzni. FEL je v tom to pro jek tu za stou pe na ka ted rou elek tric kých po ho nů a trak ce.
Spo lu prá ce se ori en tu je pře de vším na pří pra vu spo leč ných pro jek tů se za po je ním studentů
doktorského a magisterského studijního programu.
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Úspěš ně se roz vi nu la spo lu prá ce s trut nov ským re gi o nem, kte rá bude po kra čo vat i po ukon če ní 
vý u ky v Trut no vě (kap. 1.5). Po kra čo va la i od bor ná spo lu prá ce z před cho zích let s Cen trem
od bor né pří pra vy v Se zi mo vě Ústí a SPŠ v Šumperku.

Pro po je ní te o rie a pra xe

Elek tro tech nic ká fa kul ta spo lu pra cu je s fir ma mi, kte ré využíva jí po ten ci ál stu den tů a za měst -
nan ců k ře še ní svých vý zkum ných a vý vo jo vých úko lů. S řa dou z nich má uza vře ny smlou vy
o dlou ho do bé spo lu prá ci v prů mys lo vé a vý vo jo vé sfé ře, pří pad ně smlou vy o spo leč ném
pra co viš ti. 

V ob las ti te le ko mu ni ka cí jsou uza vře ny smlou vy o společném pracovišti s firmami s nad ná rod -
ní působností:

< RDC – Re search and De ve lo p ment Cen tre je vý zkum né a vý vo jo vé cen t rum mo bil ních
ko mu ni ka cí.

V ob las ti pod po ry vzdě lá vá ní pů so bí:

< Cen t rum pod po ry vzdě lá vá ní – Trai ning point.

Obě cen t ra pů so bí v rám ci ka ted ry te le ko mu ni kač ní techniky

Po kud jde o vý znam né tu zem ské fir my, má FEL uza vře nu smlou vu o spo leč ném pra co viš ti
mezi ka ted rou elek tric kých po ho nů a trak ce a spo leč nos tí ČKD Elektrotechnika.

Hos po dář ská spo lu prá ce s re gi o nál ní mi part ne ry pro bí há na zá kla dě smluv o do plň ko vé čin -
nos ti. Po čty akcí a vý no sy z těch to akcí jsou uvedeny v tab. 2.7.2.

Tab. 2.7.2 Akce a jejich výnosy realizované v rámci spolupráce s regionální sférou

Typ akce Název Poèet akcí Pøíjmy (tis. Kè)

42 Kurzy 26 3 713

43 Nerutinní odborná
èinnost

240 31 237

44 Konference 9 1 400

Celkem 275 36 350

Pro vy so ce ta len to va né stu den ty po kra čo va lo v roce 2011 ve své čin nos ti in te gro va né pra co -
viš tě na da ce CTU Me di a Lab (Czech Tech ni cal Uni ver si ty Me dia La bo ra to ry). Za klá da jí cí mi
part ne ry jsou kro mě ČVUT spo leč nos ti Čes ký Te le com (nyní Te le fó ni ca O2), Sku pi na ČEZ,
Čes ké ae ro li nie, ČSOB a Čes ká spo ři tel na.
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2.8. KVALIFIKAÈNÍ A VÌKOVÁ STRUKTURA
AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKÙ

Pře hled o po čtech pra cov ní ků v jed not li vých sku pi nách z hle dis ka je jich pra cov ní ho úvaz ku na 
FEL v roce 2011 po dá vá ta bul ka 2.8.1. Je jich vě ko vá struk tu ra je uvedena v tabulce 2.8.2.

Tab. 2.8.1 Pøehled o poètech akademických pracovníkù v jednotlivých skupinách z hlediska jejich
pracovního úvazku na FEL v roce 2011

Personální
zabezpeèení

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

Rozsahy úvazkù
akademických

pracovníkù

do 29 % 6 15 23 3 32 12

30 % a� 49 % 0 3 11 0 5 5

50 % a� 69 % 2 20 39 0 32 14

70 %a� 100 % 48 64 221 9 116 118

Tab. 2.8.2 Vìková struktura akademických pracovníkù FEL v pracovním pomìru k 31. 12. 2011

Vìk Akademiètí pracovníci Vìdeètí
pracovníci

Celkem

profesoøi docenti odb.
asistenti

asistenti

celkem �eny celkem �eny celkem �eny celkem �eny celkem �eny celkem �eny

do 29
let

0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 15 1

30 a�
39 let

1 0 6 1 111 13 2 0 24 1 144 15

40 a�
49 let

4 0 13 1 50 8 1 0 10 1 78 10

50 a�
59 let

21 1 15 1 40 15 0 0 2 0 78 17

60 a�
64 let

13 3 11 0 13 3 0 0 0 0 37 6

65 a�
69 let

9 0 16 0 12 2 0 0 0 0 37 2

nad 70
let

8 0 41 2 14 7 0 0 0 0 63 9

Celkem 56 4 102 5 255 49 3 0 36 2 452 60

Pozn. Poèty pracovníkù neodpovídají údajùm z výkazu MŠMT, kde jsou uvedeny poèty
pracovníkù hrazených pouze z rozpoètové kapitoly 333 MŠMT.

Ta bul ka za chy cu je stav k 31. 12. 2011. Tyto uka za te le jsou pro fa kul tu důležité, pro tože na ně
jsou na vá zá ny možnos ti akre di ta ce no vých stu dij ních pro gra mů. Opro ti roku 2010 ne do šlo
v hlav ních ka te go ri ích, tj. pro fe so ři a do cen ti, k vý raz ným změ nám. Bude tře ba urych lit ha bi li -
ta ce a pro fe sor ská ří ze ní mlad ších pra cov ní ků, pro tože zejmé na sou čas ná vě ko vá struk tu ra
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do cen tů je alar mu jí cí. Ta bul ka 2.8.3 za chy cu je vý voj v po čtech pře počte ných úvaz ků jed not li -
vých ka te go rií za měst nan ců FEL od roku 2001 do roku 2011.

Tab. 2.8.3. Vývoj v poètech pøepoètených úvazkù jednotlivých kategorií zamìstnancù FEL od roku 
2001 do roku 2011

Rok prof. doc. odb. as. as. + lekt. vìd. prac. Celkem

2001 33,6 119,6 196,5 8,0 38,6 396,3

2002 36,2 116 200,1 6,4 34,4 393,1

2003 38,9 112,5 200,6 3,5 35,0 390,5

2004 42,2 109,7 197,2 4,4 34,4 387,9

2005 44,0 107,1 213,2 4,5 37,4 406,2

2006 46,6 100,7 220,0 2,1 42,4 411,8

2007 47,1 94,5 218,5 0,9 54,8 415,8

2008 47,8 93,3 226,8 0 53,4 421,3

2009 47,4 84,5 218,3 0 65,1 415,3

2010 46,0 76,3 210,3 0,2 60,4 393,2

2011 48,4 73,0 199,2 2,0 51,2 373,8

2.9. VÌDECKOVÝZKUMNÁ ÈINNOST
FEL ČVUT si i v roce 2011 udržela po zi ci v prvé de sít ce nej vý kon něj ších vě dec ko vý zkum -
ných in sti tu cí dle hod no ce ní RVVI, když se vrá ti la na pá tou po zi ci z osmé pozice v roce 2010.

Mezi hlav ní ak ti vi ty ve vě dec ko vý zkum né čin nos ti v roce 2011 pa t ři lo ře še ní 4 vý zkum ných
zá mě rů, je jichž no si te lem byla fa kul ta, a dal ších 4 vý zkum ných zá mě rů, kde byla fa kul ta spo -
lu no si te lem. Ře še ní těch to záměrů bylo k 31. 12. 2011 ukončeno.

Na fa kul tě bylo v roce 2011 také 1 vý zkum né cen t rum typu 1M, kde byla fa kul ta no si te lem,
a 1 cen t rum, kde byla spo lu no si te lem. V roce 2011 byla fa kul ta no si te lem 1 cen t ra zá klad ní ho
vý zku mu typu LC, a dále byla spo lu no si te lem dalších 3 center tohoto typu.

Pra cov ní ci fa kul ty byli v roce 2011 ře ši te li či spo lu ře ši te li 76 pro jek tů za hra nič ních a 122 pro -
jek tů tu zem ských gran to vých agen tur (z toho 54 pro jek tů Gran to vé agen tu ry ČR, 12 pro jek tů
Tech no lo gic ké agen tu ry ČR) a dále 101 in ter ních pro jek tů ČVUT. V roce 2011 také do šlo ke
zvý še ní cel ko vé ho ob je mu gran to vých pro střed ků zís ka ných na pod po ru vě dec ko vý zkum né
čin nos ti.

Dal ším důležitým mě řít kem vě dec ko vý zkum né čin nos ti fa kul ty je čin nost pu b li kač ní. V roce
2011 pu b li ko va li pra cov ní ci FEL 5 od bor ných knih, dal ších 31 sa mo stat ných ka pi tol v kni -
hách, 310 sta tí v od bor ných pe ri o di kách, z toho 205 ex cer po va ných Science Ci tati on In dex Ex -
pan ded a 879 kon fe renč ních pří spěv ků. Pu b li ka ce pra cov ní ků fa kul ty na lez ly v roce 2011
celkem 1262 ohlasů registrovaných SCI Expanded.

Pra cov ní ci fa kul ty byli také pů vod ci no vých ře še ní chrá ně ných ochran ný mi do ku men ty. V ro -
ce 2011 bylo k ochra ně při hlá še no cel kem 28 ře še ní, udě le no bylo 16 pa ten tů a 18 užit ných
vzo rů. Mezi vý znam né ak ti vi ty pa t ři la také spolupráce s průmyslem.
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Cel ko vý pře hled o ak ti vi tách v ob las ti vý zkum ných cen ter, vý zkum ných zá mě rů a ostat ních
pro jek tů je uve den v ta bul kách 2.9.1. V ta bul ce 2.9.2 je uve den pře hled vý zkum ných záměrů
řešených na FEL.

Tab. 2.9.1 Úèast pracovníkù FEL na práci výzkumných center, øešení výzkumných zámìrù
a ostatních projektù, údaje za rok 2011

Akce Poèet

Výzkumný zámìr – nositel 4

Výzkumný zámìr – spolunositel 4

Výzkumné centrum typu 1M – nositel 1

Výzkumné centrum typu 1M – spolunositel 1

Výzkumné centrum typu LC – nositel 1

Výzkumné centrum typu LC – spolunositel 3

Zahranièní projekty celkem 76

Tuzemské projekty celkem 122

  z toho projekty GAÈR  54

  z toho projekty TAÈR  12

Interní projekty ÈVUT 101

Tab. 2.9.2 Pøehled výzkumných zámìrù øešených na FEL v roce 2011

Název výzkumného zámìru, jeho èíslo a øešitel, resp. spoluøešitel Celkový objem fin.
prostø. (tis. Kè)

Výzkum perspektivních informaèních a komunikaèních technologií,
MSM6840770014, øešitel prof. Ing. František Vejra�ka, CSc.

9 814/ 8 084 (FEL)

Výzkum metod a systémù pro mìøení fyzikálních velièin a zpracování
namìøených dat, MSM6840770015, øešitel prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.

8 380/ 6 502 (FEL)

Rozvoj, spolehlivost a bezpeènost elektroenergetických systémù,
MSM6840770017, øešitel prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.

7 888

Rozhodování a øízení pro prùmyslovou výrobu III, MSM6840770038, øešitel 
prof. Ing. Vladimír Maøík, DrSc.

25 500

Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vìdách,
MSM6840770010, spoluøešitel prof. RNDr. Marie Demlová, CSc.,

øešitel F2 – prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc.

829

Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského in�enýrství II,
MSM6840770012, spoluøešitel doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.,

øešitel F2 – prof. Ing. Svatava Konvièková, CSc.

5 378

Bezpeènost jaderných zaøízení, MSM6840770020, spoluøešitel
prof. Ing. Josef Tlustý, CSc., øešitel F4 – prof. Ing. Karel Matìjka, CSc.

253

Diagnostika materiálù, MSM6840770021, spoluøešitelé
 prof. Ing. Václav Bouda, CSc. a doc. Ing. Pavel Mach, CSc.,

 øešitel F4 – prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc.

1 459
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Vý zkum ná cen t ra 1M (PP2 DP1) Ná rod ní ho pro gra mu vý zku mu a vý vo je MŠMT za há ji la prá -
ci v roce 2005. Fa kul ta elek tro tech nic ká ČVUT je no si te lem jed no ho cen t ra a v jed nom cen t ru
fi gu ru je jako spo lu no si tel. Je jich přehled je uveden v tabulce 2.9.3.

Tab. 2.9.3 Výzkumná centra pùsobící na FEL v roce 2011

Název výzkumného centra, jeho èíslo a nositel, resp. spolunositel Celkový objem fin.
prostø. (tis. Kè)

Centrum aplikované kybernetiky, 1M0567,
 øešitel prof. Ing. Vladimír Kuèera, DrSc., dr. h. c.

59 244/ 24 572 (FEL)

Výzkumné centrum spalovacích motorù a automobilù Josefa Bo�ka II,
1M567, spoluøešitelé prof. Ing. Zdenìk Èeøovský, DrSc.,

 doc. Ing. Antonín Støíbrský, CSc., doc. Ing. Petr Kocourek, CSc.,
nositel F2 – prof. Ing. Jan Macek, DrSc.

5 169 (FEL)

Cen t ra zá klad ní ho vý zku mu LC Ná rod ní ho pro gra mu vý zku mu a vý vo je MŠMT jsou uve de na
v ná sle du jí cí tabulce 2.9.4.

Tab. 2.9.4 Centra základního výzkumu LC Národního programu výzkumu a vývoje MŠMT pùsobící 
na FEL v roce 2011

Název výzkumného centra, jeho èíslo a nositel, resp. spolunositel Celkový objem fin.
prostø. (tis. Kè)

Centrum poèítaèové grafiky, LC06008, 
øešitel a koordinátor prof. Ing. Jiøí �ára, CSc.

1 967

Centrum laserového plazmatu, LC528, 
øešitel prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc.

1 107

Pøíprava, modifikace a charakterizace materiálù energetickým záøením,
LC06041, øešitel prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc.

105

Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou spektroskopii,
LC06071, øešitel prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc.

765

Všech ny výše uve de né pro jek ty po si lu jí vaz bu mezi vý u kou a vě dec ko vý zkum nou čin nos tí.
Po sky tu jí prostor i hmot né pro střed ky k za po jo vá ní stu den tů do vě dec ké prá ce. Úspěš ná prá ce
dok to ran dů je ob vyk le úzce svá zá na s ře še ním díl čích pro blé mů v rám ci pro jek tů. Ne za ne dba -
tel ný vý znam mají pro jek ty i pro udržení a roz voj úrov ně vý u ky, neboť po má ha jí na fa kul tě
udržet špič ko vé od bor ní ky. V ně kte rých pří pa dech jsou příležitostí pro setrvání mladých a per -
spek tiv ních pracovníků na fakultě.

Ma te ri ál ní a tech nic ké za bez pe če ní fa kul ty je tr va lou sna hou všech ve dou cích pra cov ní ků. Po -
kud možno plá no vi tý roz voj jed not li vých pra co višť je pod po ro ván jed nak z do ta cí ply nou cích
z vý u ky stu den tů, dále z roz vo jo vých pro jek tů MŠMT, roz vo jo vých fon dů mi nis ter stva škol -
ství (FRVŠ) a z gran tů, zejmé na GAČR. K vý zku mu pa t ří prá ce na nej růz něj ších pro jek tech
pod po ro va ných gran ty. V ta bul ce 2.9.5 je uve den pře hled o po čtech tu zem ských gran tů od
roku 2006 do roku 2011.
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Tab. 2.9.5 Poèty øešených tuzemských grantù na FEL za léta 2006 a� 2011. V tabulce jsou
uvedeny i projekty FRVŠ, které slou�í rozvoji výuky.

Typ
grantu

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011
nové

GA ÈR 48 43 43 48 52 54 14

TA ÈR − − − − − 12 12

MŠMT 35 42 33 31 39 32 5

GA AV 15 15 13 10 4 0 0

FRVŠ 44 46 36 48 55 71 71

IGS ÈVUT 72 62 66 86 102 101 101

Ostatní 23 24 16 17 20 31 4

Celkem 237 232 207 240 272 289 207

Věda a vý zkum se v dneš ním svě tě ne mo hou úspěš ně roz ví jet pou ze lo kál ně. Pro to jsou vel mi
po tě šu jí cí po čty me zi ná rod ních pro jek tů uve de né v ta bul ce 2.9.6 a je jich de tail něj ší pře hled
uvedený v tabulce 2.9.7.

Tab. 2.9.6 Celkové poèty zahranièních projektù øešených na FEL v letech 2006 a� 2011

Typ grantu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011
nové

Mezinárodní
projekty

43 61 61 57 69 76 23

Tab. 2.9.7 Pøehled zahranièních projektù øešených na FEL v roce 2011

Katedra Øešitel na FEL Název projektu/akronym Zemì hl.
øešitele

Rámec
projektu

13133 Kouba Z. NETCARITY Itálie 6RP IST IP

13133 Pøeuèil L. REPLICATOR Nìmecko 7RP ICT

13135 Hromèík M. ACFA 2020 Nìmecko 7RP AAT

13133 Pajdla T. PRoVisG Rakousko 7RP
SPACE

13133 Kouba Z. IRIS Rakousko 7RP NMP

13139 Míkovec Z. AEGIS Øecko 7RP ICT

13133 Hlaváè V. LearnTex EC 7RP−MC
ERG

13135 Kuèera V. LearnForm Nìmecko 7RP NMP

13134 Husák M. MORGAN Francie 7RP NMP

13117 Vrba P. REBIOFOAM Itálie 7RP NMP

13133 Hlaváè V. SEMISOL EC 7RP−MC
ERG

13138 Ripka P. ISP−1 Francie 7RP
SPACE
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Katedra Øešitel na FEL Název projektu/akronym Zemì hl.
øešitele

Rámec
projektu

13137 Sýkora J. SAPHYRE Nìmecko 7RP ICT

13132 Beèváø Z. FREEDOM Španìlsko 7RP ICT

13133 Hlaváè V. NIFTI Nìmecko 7RP ICT

13133 Šára R. InteractIVe Nìmecko 7RP ICT

13133 Matas J. MASH Švýcarsko 7RP ICT

13133 Pajdla T. PRoVIScout Rakousko 7RP
SPACE

13133 Hlaváè V. HUMAVIPS Francie 7RP ICT

13139 Slavík P. VERITAS Nìmecko 7RP ICT

13133 Pøeuèil L. SYMBRION Nìmecko 7RP ICT

13133 Štìpánková O. MAS Belgie ENIAC

13137 Sýkora J. EUWB− Enlarged Nìmecko 7RP ICT

13134 Husák M. CSSL Belgie ENIAC

13139 �ára J. ToonPaint Belgie 7RP
PEOPLE

13117 Mazánek M. CARE Itálie 7RP ICT

13102 Jiøíèek O. X−NOISE EV Francie 7RP AAT

13139 Míkovec Z. ACCESIBLE Øecko 7RP AAT

13133 Matas J. DARWIN Rakousko 7RP ICT

13136 Pìchouèek M. D3Cos Nìmecko EC
ARTEMIS

13135 Polcar T. RADINTERFACES Francie 7RP NMP

13136 Jakob M. SUPERHOB Belgie 7RP ICT

13137 Páta P. GLORIA Španìlsko 7RP INFRA

13102 Kubeš P. Research of D−D reaction at CTU
Prague

Rakousko IAEA
Research

13132 Šimák B E−Learning ÈR LDV−LLP

13133 Lhotská L. EIELEC−Surveyor Francie Socrates/
Erasmus

13136 Jelínek I. Teaching, Research, Innovation in
Computing Education

Bulharsko ERASMUS
−ENW

13135 Šebek M. SpaceMaster Švédsko ERASMUS
MUNDUS

13132 Zeman T. IntEleCT ÈR LDV−LLP

13132 Hrad J. M−LARG Turecko LDV−LLP

13138 Ripka P. REPGOT−CRCE Makedonie Tempus

13921 Lhotská L. ISAC Tempus − Pøíspìvek Pimentel ÈR Socrates−
Erasmus
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Katedra Øešitel na FEL Název projektu/akronym Zemì hl.
øešitele

Rámec
projektu

13138 Ripka P. ECEVE SR LDV−LLP

13132 Zeman T. IMProVET ÈR LDV−LLP

13117 Machaè J. Pøíspìvek Zemlyakov ÈR Socrates/
Erasmus

13133 Hlaváè V. Visegrad Scholarship ÈR IVF

13136 Jelínek I. Visegrad Scholarship ÈR IVF

13135 Èelikovský S. Visegrad Scholarship ÈR IVF

13136 Jeníková B. Visegrad Scholarship ÈR IVF

13116 Knápek J. Beyond2020 Rakousko EACI

13136 Pìchouèek M. AgentSea ÈR U.S. Navy

13136 Pìchouèek M. CAMNEP 3 ÈR U.S. Army

13136 Pìchouèek M. GAMNEP ÈR U.S. Army

13136 Pìchouèek M. NEXTGEN ÈR U.S. Navy

13133 Maøík V. DATABASE II ÈR U.S. Navy

13136 Pevný T. IH2011 ÈR U.S. Army

13138 Paèes P. European Student Moon Orbiter −
AOCS Integration Module

Velká
Británie

ESMO AIM 
Contract.

13136 Pevný T. NAVYIH2011 ÈR U.S. Navy

13136 Pìchouèek M. AgentFly−In−Air ÈR U.S. Army

13136 Pevný T. STENOGRAPHY ÈR U.S. Army

13136 Pìchouèek M. ARETHUS ÈR U.S. Navy

13136 Pìchouèek M. FAA3 ÈR U.S. Army

13136 Pìchouèek M. CAMNEP4 ÈR U.S. Army

13132 Burèík J. Inovace výuky bakaláøského studia
v regionech

ÈR ESF

13114 Mindl P. Poøízení technologie pro Centrum
vozidel udr�itelné mobility

ÈR ESF

13138 Ripka P. Inteligentní budovy ÈR ESF

13133 Kubalík J. Sociální si� informatikù ÈR ÈR ESF

13132 Havlík A. Nákup pøístrojù a vybavení umo�òující 
profesionální návrh, výrobu a

diagnostiku funkèních vzorkù v oblasti 
elektroniky a elektrotechniky

ÈR ESF

13115 Tlustý J. Fermi2010−Inovace studia jaderné
energetiky s prohloubením

spolupráce pracoviš� pra�ských
vysokých škol

ÈR ESF

13135 Burget P. Podpora nových studijních programù
na ÈVUT v Praze elektronickými kurzy

ÈR ESF
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Katedra Øešitel na FEL Název projektu/akronym Zemì hl.
øešitele

Rámec
projektu

13132 Hofman P. Rozvoj vìdeckých a výzkumných
pracovníkù na ÈVUT v Praze

ÈR ESF

13132 Burèík J. CEBBIS ÈR ESF

13132 Hofman P. Pøíprava specialistù pro
ICT−bakaláøské studium

teleinformatiky

ÈR ESF

13133 Svoboda T. Otevøená informatika na ÈVUT v Praze ÈR ESF

13132 Hofman P. Inovace pøedmìtù a studijních
materiálù pro e−learningovou výuku

v prezenèní a kombinované formì
studia

ÈR ESF

13133 Štìpánková O. SPES ÈR ESF− ERDF

Mě řít kem vě dec ko vý zkum né vý kon nos ti fa kul ty je nejen po čet zís ka ných gran to vých pro jek -
tů, ale i množství fi nanč ních pro střed ků zís ka ných je jich pro střed nic tvím. Jed not li vé gran ty
pod po ru jí vždy buď vý u ku, nebo vý zkum a jsou tak to dů sled ně využívá ny. V roce 2011 fa kul ta 
tím to způ so bem zís ka la cel kem 332 682 tis. Kč. Vý sled ky za posledních sedm let jsou shrnuty
v tabulce 2.9.8.

Tab. 2.9.8 Finanèní prostøedky z výzkumných center a zámìrù a grantù za léta 2005 a� 2011
(v tisících Kè)

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Výzkumná centra 26 081 34 872 32 798 34 826 32 756 39 664 33 685

Výzkumné zámìry 96 310 89 160 120 856 118 811 128 524 85 937 55 893

Interní granty 2 376 4 049 3 572 4 166 4 055 26 974 27 535

Externí granty 93 265 91 567 87 121 80 338 81 722 82 293 134 553

Mezinárodní projekty
a Strukturální fondy

30 851 91 652 100 066 78 931 65 600 103 349 81 016

Celkem 250 888 311 300 344 413 317 072 312 657 338 217 332 682

Je pa tr né, že ploš ný po kles fi nan co vá ní vý zkum ných zá mě rů byl takřka kom pen zo ván zvý še -
ním pří jmů z gran to vých sou těží. Zvy šu je se také po díl zdro je na roz voj vý zkum ných or ga ni za -
cí, kte rý v r. 2011 činil 109 mil. Kč.

Pracov ní ci fa kul ty byli pů vod ci no vých ře še ní chrá ně ných ochran ný mi do ku men ty. Po čet zís ka -
ných pa ten tů a užit ných vzo rů ros te. V roce 2011 bylo k ochra ně při hlá še no cel kem 28 ře še ní. Pa -
ten to vé ří ze ní může tr vat i ně ko lik roků; za tím byl na ně kte rá ře še ní Úřa dem prů mys lo vé ho
vlast nic tví vy dán užitný vzor. Si tu a ci za roky 2005 až 2011 shr nu je ta bul ka 2.9.9.

Tab. 2.9.9 Poèty patentù a u�itných vzorù udìlených pracovníkùm FEL v letech 2005 a� 2011

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Patenty 1 1 5 3 5 2 16

U�itné vzory 4 0 2 5 4 12 18
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Vý sled ky ve vědě a vý zku mu jsou pre zen to vá ny for mou uplat ně ných vý stu pů. Důležitým uka -
za te lem jsou li cen ce pro da né fa kul tou. V roce 2011 se jed na lo o 3 li cen ce za pa ten ty a 1 licenci
za soft ware. Bo do vé hod no ce ní jed not li vých pra co višť za rok 2011 dle Kri te rií hod no ce ní vě -
dec ko vý zkum né čin nos ti FEL ČVUT v pře poč tu na jed no ho tvůr čí ho pra cov ní ka (po čet tvůr -
čích pra cov ní ků pra co viš tě je uvažován jako sou čet pře počte ných úvaz ků všech aka de mic kých 
a vě dec kých pracovníků) udává graf na obr. 2.9.1.

Fa kul ta se sta rá o to, aby její vnitř ní hod no tí cí sys té my (včet ně kri té rií hod no ce ní vě dec ko vý -
zkum né čin nos ti) odrážely i vli vy vněj ších fak to rů a ved ly fa kul tu k úspěš né mu pl ně ní je jí ho
po slá ní v příš tích le tech. I pro to byla kri té ria hod no ce ní v roce 2010 upra ve na s tím, že nově se
podle nich bude ří dit vý po čet bo do vých zis ků ka te der v roce 2011 pro roz dě lo vá ní fi nan cí pra -
co viš tím v roce 2012. V bo do va cím klí či byly opět po sí le ny váhy publikací v impaktovaných
časopisech a prodané licence pa ten tů. 
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Obr. 2.9.1. Bodové hodnocení jednotlivých pracoviš� za rok 2011 dle Kriterii hodnocení vìdeckovýzkumné 
èinnosti FEL ÈVUT v pøepoètu na jednoho tvùrèího pracovníka. (Èíslování kateder v následujících grafech

je uvedeno s ohledem na pøehlednost jejich posledním trojèíslím).



Graf na obr. 2.9.2 za hr nu je pou ze pří mé pu b li kač ní ak ti vi ty (kni hy, člán ky, pří spěv ky na kon -
fe ren cích), ne za hr nu je zís ká vá ní gran tů, uzná ní vě dec kou ko mu ni tou a vý cho vu dok to ran dů,
vztaženo k po čtu pra cov ních úvaz ků.

Graf 2.9.3 zob ra zu je bo do vý zisk ka te der za ci ta ce v da ta bá zi Web of Science, vztaženo k po čtu
pra cov ních úvaz ků.

Je důležité se po rov ná vat nejen vlast ní mi, ale i vněj ší mi kri té rii. Ta ko vým kri té ri em v ob las ti
vědy a vý zku mu je na pří klad hod no ce ní RVVI. Vý kon FEL do sá hl přes 63 ti síc bodů RIV dle
hod no ce ní RVVI 2011. Jed not li vá pra co viš tě FEL se na tom po dí le la dle obr. 2.9.4, opět
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Obr. 2.9.2. Pøímé publikaèní aktivity pracoviš� FEL v pøepoètu na jednoho tvùrèího pracovníka
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Obr. 2.9.3. Bodový zisk kateder za citace v databázi Web of Science vzta�ený k poètu pracovních úvazkù



pře poč te no na po čet pra cov ní ků. Po čty úvaz ků jsou z roku 2011, hod no ce ní RVVI pra cu je
s ča so vým ok nem 2006 až 2010.

Za tím co gra fy na obr. 2.9.1. až 2.9.4. zob ra zo va ly vý ko ny pra co višť vztažené na tvůr čí ho pra -
cov ní ka (za poč te ni jsou aka de mič tí a vě dečtí pra cov ní ci, ni ko li však pra cov ní ci ad mi nis tra tiv -
ní a tech ni ci), uka zu je graf 2.9.5. po měr né po dí ly jed not li vých pra co višť na vý ko nu fa kul ty dle 
Kri te rií hodnocení VVČ FEL v posledních třech letech.
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Podíly pracovišť na výkonech dle klíče FEL
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Obr. 2.9.5. Pomìrné podíly jednotlivých pracoviš� na výkonu fakulty dle Kriterií hodnocení VVÈ
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Obr. 2.9.4. Body RVVI za rok 2011 dle pracoviš� FEL v pøepoètu na jednoho tvùrèího pracovníka



Graf na obr. 2.9.6. zob ra zu je pro cen tu ál ní po dí ly pra co višť na vý ko nech FEL mě ře ných
„pře počte ný mi“ body dle me to di ky RVVI.

Ex ce len ce pra co višť je dána i vy ni ka jí cí mi pra cov ní ky, kte ří na nich pů so bí. Srov ná ní po čtu
pra cov ní ků s Hir scho vým in dexem (H-in dexem) vět ším než 2 na jed not li vých pra co viš tích ob -
sa hu je graf 2.9.7., graf je vy ne sen jen pro pra co viš tě, kte rá mají ta ko vé pra cov ní ky nebo dok to -
ran dy. Ba rev ně je přitom označeno zařazení zobrazených osob.
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Obr. 2.9.7. Srovnání poètu pracovníkù s Hirschovým indexem (H−indexem) vìtším ne� 2 na
jednotlivých pracovištích
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Obr. 2.9.6. Procentuální podíly pracoviš� na výkonech FEL mìøených „pøepoètenými“ body dle metodiky RVVI



Ob dob ně graf 2.9.8. uvá dí po čty osob, je jichž H-in dex je vět ší nebo ro ven pěti.

Z obou gra fů je pa tr né, že na fa kul tě pů so bí do sta tek pra cov ní ků, kte ří by se moh li v nej bližších 
le tech habilitovat.
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Obr. 2.9.8. Poèty pracovníkù kateder, jejich� H−index je vìtší nebo roven pìti



3. KVALITA A KULTURA
AKADEMICKÉHO �IVOTA

3.1. SOCIÁLNÍ ZÁLE�ITOSTI STUDENTÙ
A ZAMÌSTNANCÙ

Pro zlep še ní so ci ál ní si tu a ce ně kte rých stu den tů bylo v roce 2011 využívá no ně ko lik typů sti -
pen dií so ci ál ní ho cha rak te ru. Bylo to jed nak tra dič ní so ci ál ní sti pen di um, kte ré na po moh lo ře -
šit so ci ál ní si tu a ci zejmé na stu den tům z po čet něj ších ro din, v nichž stu du je více sou ro zen ců,
a dá le stu den tům sta ra jí cím se o vlast ní ro di nu. 

Využívá se i uby to va cí sti pen di um, kte ré má na po mo ci dů stoj né mu ře še ní uby to va cích pro blé -
mů mi mop ražských stu den tů. Pra vi dla pro jeho po sky to vá ní jsou sta no ve na tak, aby
reflektovala podmínky přidělování dotace MŠMT, a zá ro veň vycházela vstříc potřebným
studentům.

Sti pen dia

V roce 2011 byli stu den ti FEL pod po ro vá ni řa dou sti pen dií, udě le ných na zá kla dě stu dij ních
vý sled ků, vy ni ka jí cích tvůr čích vý sled ků atd. Pře hled o cel ko vé výši jed not li vých dru hů sti -
pen dií a je jich zdro jích udá va jí rozdělené tabulky 3.1.1 a 3.1.2.

Tab. 3.1.1. Prv ní èást pøe hle du sti pen dií dle dru hu a zdro je (v tis. Kè)

Druh stipendia dle
stipendijního

øádu/zdroj
financování

Pøíspìvek Ukazatel
M

RVO DZS Rozvojové 
projekty

Sociální

5495110 – SØ èl. 3  
– prospìchová

0 0 0 0 0 0

5495111 – SØ èl. 4/2a
– vynik. tvùr. výsl.

726 1 108 419 0 1 002 0

5495112 – SØ èl. 4/2b
– výjim. stud. výsl.

0 0 0 0 0 0

5495113 – SØ èl. 4/2c
– sociální

0 0 0 0 0 0

5495114 – SØ èl. 4/2d
– podpor. stud.

v zahranièí

0 0 0 0 0 0

5495115 – SØ èl .4/2e
– podpor. stud. cizinci

15 0 0 0 0 0

5495116 – SØ èl .4/2f
– zvláštní zøetel

71 0 0 0 20 0

5495118 – SØ èl. 4/2g
– mimoøádná cena

0 0 0 0 0 0

61

1102 
K

O
R 

AZ 
A

V
Á

R
PZ Í

N
È

O
R

Ý
V | L

EF T
U

V
È



Druh stipendia dle
stipendijního

øádu/zdroj
financování

Pøíspìvek Ukazatel
M

RVO DZS Rozvojové 
projekty

Sociální

5495119 – SØ èl. 6
– doktorská

25 512 0 0 0 0 0

5495120 – Stipendia
DZS

0 0 0 3 012 0 0

5495121 – SØ èl. 4/2h
– na ubytování

0 0 0 0 0 0

5495123 – Stipendia
vypl. z TA 10

0 0 0 0 0 0

5495130 – SØ èl. 7     
– ubytovací

0 0 0 0 0 0

5495140 – SØ èl. 5     
– sociální

0 0 0 0 0 339

Celkový souèet 26 324 1 108 419 3 012 1 022 339

Tab. 3.1.2. Druhá èást pøehledu stipendií dle druhu a zdroje (v tis. Kè)

Druh stipendia dle
stipendijního

øádu/zdroj
financování

Ubytovací SGS Granty ZP Fondy Dary Celkem

5495110 – SØ èl. 3  
– prospìchová

0 0 0 0 5 823 0 5 823

5495111 – SØ èl.4/2a
– vynik. tvùr.  výsl.

0 65 1 777 859 2 759 755 9 470

5495112 – SØ èl. 4/2b
– výjim. stud. výsl.

0 0 0 0 508 0 508

5495113 – SØ èl. 4/2c
– sociální

0 0 0 0 30 0 30

5495114 – SØ èl .4/2d
– podpor. stud.

v zahranièí

0 0 0 0 25 0 25

5495115 – SØ èl. 4/2e
– podpor. stud. cizinci

0 0 105 0 28 0 148

5495116 – SØ èl. 4/2f
– zvláštní zøetel

0 0 0 0 147 0 238

5495118 – SØ èl. 4/2g
– mimoøádná cena

0 0 0 0 1 0 1

5495119 – SØ èl. 6
– doktorská

0 0 0 0 0 0 25 512

5495120 – Stipendia
DZS

0 0 0 0 0 0 3 012

5495121 – SØ èl.4/2h
– na ubytování

0 0 0 0 2 0 2

5495123 – Stipendia
vypl. z TA 10

0 12 658 0 0 0 0 12 658
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Druh stipendia dle
stipendijního

øádu/zdroj
financování

Ubytovací SGS Granty ZP Fondy Dary Celkem

5495130 – SØ èl. 7     
– ubytovací

13 635 0 0 0 0 0 13 635

5495140 – SØ èl. 5     
– sociální

0 0 0 0 0 0 339

Celkový souèet 13 635 12 723 1 882 859 9 323 755 71 401

Pøíspìvek – pøíspìvek na vzdìlávací èinnost
Uka za tel M – mi mo øád ný pøí spì vek MŠMT na DSP (dok tor ské stu dij ní pro gra my) a postDSP
RVO – in sti tu ci o nál ní pro støed ky na roz voj vý zkum ných or ga ni za cí
DZS – sti pen dia za hra niè ních stu den tù vy plá ce ná ze zdro jù Domu za hra niè ních slu�eb MŠMT
So ci ál ní – so ci ál ní sti pen dia
Uby to va cí – uby to va cí sti pen dia
SGS – do ta ce na spe ci fic ký vý zkum (Stu dent ská gran to vá soutì�)
Gran ty – do ta ce na øe še ní gran to vých pro støed kù
ZP – za hra niè ní pro jek ty
Dary – dary
Fon dy – sti pen dij ní fond (8 382 tis. Kè), fond úèe lo vì ur èe ných pro støed kù (941 tis. Kè)

3.2. MIMOØÁDNÌ NADANÍ STUDENTI
V pro gra mu Komu ni ka ce, mul ti mé dia a elek tro ni ka pro bí há na fa kul tě vý u ka i ve vý bě ro vé for -
mě. Cí lem vý bě ro vé for my je vý u ka ta len to va ných stu den tů za mě ře ná na hloub ku a nad ča so vost
zís ka ných po znatků. Od roku 2010 je ote vře na vý bě ro vá for ma i pro ba ka lář ský stu dij ní pro gram
– stu den ti jsou vy brá ni pro vý bě ro vé stu di um po úspěš ném ukon če ní prv ní ho se mes t ru. V roce
2011 již byli prv ní ab sol ven ti vý bě ro vé for my ma gis ter ské ho stu dij ní ho pro gra mu KME.

Ta len to va ní stu den ti jsou vy hle dá vá ni na zá kla dě vý sled ků je jich se mest rál ních pro jek tů, ba -
ka lář ských pra cí, pří pad ně je jich osob ní za in te re so va nos ti na ře še ní vý zkum ných pro jek tů ka -
te der, kte ré jsou ve řej ně pre zen to vá ny. Stu den tům jsou za je jich prá ci po sky to vá na sti pen dia
jako od mě na za prá ci, pří pad ně účelová stipendia na podporu jejich účasti na konferencích.

Stu den ti jsou za po jo vá ni do prá ce ka te der na ino va ci vý u ko vých pro střed ků. Ve li ce čas to tato
spo lu prá ce pře ros te v dal ší po kra čo vá ní v dok tor ské for mě stu dia. O na da né stu den ty pro je vu jí
zá jem též naši part ne ři z prů mys lu. Ně kte ří z nich těm to stu den tům po sky tu jí sti pen dia, pod po -
ru jí je jich vý jezdy na kon fe ren ce, po dá va jí ná mě ty na ba ka lář ské a di plo mo vé prá ce apod. Své
mís to v systému odměňování vynikajících děl má i Cena děkana za diplomovou prá ci.

V roce 2011 bylo 86 vy ni ka jí cím stu den tů prv ní ho roč ní ku udě le no mi mo řád né sti pen di um.
Stu dent ky a stu den ty na zá kla dě vy ni ka jí cích vý sled ků ze střed ní ško ly vy ti po va li ga ran ti
pro gra mů.
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3.3. ZAMÌSTNANCI

Bi lan ce uza ví rá ní a roz va zo vá ní pra cov ních poměrů

Po hyb při uza ví rá ní a roz va zo vá ní pra cov ních po mě rů u aka de mic kých pra cov ní ků odráží je -
jich od bor ný růst a zvy šu jí cí se pod po ru vý zkum ným pro jek tům. Znač ná část pra cov ních po -
mě rů je ukon če na a opě tov ně na vá zá na v prů bě hu roku v sou la du s pod mín ka mi sta no ve ný mi
zá ko ní kem prá ce a pod mín ka mi na něj na va zu jí cích zvlášt ních před pi sů (zá kon o vy so kých
ško lách, zá kon o dů cho do vém po jiš tě ní, řešení projektů vědy a výzkumu omezených
zadavatelem na dobu určitou).

Z cel ko vé ho po čtu 227 pra cov ní ků, se kte rý mi byl ukon čen v roce 2011 pra cov ní po měr, jej
pou ze 44 pra cov ní ků ukon či lo od cho dem z fa kul ty. V ka te go rii uči te lů byl pra cov ní po měr
ukon čen s 20 oso ba mi (z toho 2 pro fe so ři, 7 do cen tů, 11 od bor ných asi s ten tů). Dů vo dem ukon -
če ní bylo ve 14 pří pa dech uply nu tí doby ur či té, ve 3 do ho da o roz vá zá ní pra cov ní ho po mě ru,
2 vý po vě di dané or ga ni za cí a 1 vý po věď daná za měst nan cem. Prů měr ný věk těch to za měst nan -
ců či nil 57 let.

V ka te go rii vě dec kých pra cov ní ků do šlo k ukon če ní 41 pra cov ních po mě rů. Dů vo dem bylo ve
33 pří pa dech uply nu tí doby ur či té a v 8 pří pa dech se jed na lo o do ho du. Prů měr ný věk těch to
zaměstnanců činil 30 let.

V ka te go rii ostat ních pra cov ní ků ukon či lo pra cov ní po měr 166 pra cov ní ků. Dů vo dem ukon če -
ní bylo ve 136 pří pa dech uply nu tí doby ur či té, v 24 pří pa dech do ho da o roz vá zá ní pra cov ní ho
po mě ru, u 3 pra cov ní ků ukon če ní pra cov ní ho po mě ru ve zku šeb ní době, ve 2 pří pa dech vý po -
věď daná or ga ni za cí a v 1 pří pa dě se jed na lo o úmr tí zaměstnance. Průměrný věk těchto
pracovníků byl 44 let.

Fa kul ta uza vře la v prů bě hu roku pra cov ní po měr cel kem se 107 za měst nan ci, z toho v ka te go rii 
aka de mic kých pra cov ní ků 31 osob, z toho 3 uči te lé (2 do cen ti, 1 asi s tent) a 28 vě dec kých pra -
cov ní ků. V ostat ních ka te go ri ích jsme uza vře li pra cov ní po měr se 76 za měst nan ci. Z cel ko vé ho 
po čtu uza vře ných pra cov ních poměrů jich 42 bylo uzavřeno s fakultou poprvé.

Cel ko vý ob jem fi nanč ních pro střed ků

V roce 2011 mzdo vé ná kla dy pro ti roku 2010 vzrost ly o 2,55 % (v ab so lut ní výši to bylo o 9 mil.
Kč). Mimo to byl ješ tě na Fa kul tu in for mač ních tech no lo gií, kte rá pro FEL za jišťova la část vý u -
ky, pře ve den pří spě vek na čin nost, od po ví da jí cí ve mzdo vých pro střed cích část ce 1,5 mil. Kč.

Cel ko vý ob jem fi nanč ních pro střed ků vy pla ce ných v roce 2011 byl 363 363 tis. Kč, a to v čle -
ně ní: hlav ní čin nost 183,5 mil. Kč, vý zkum né zá mě ry 29,3 mil. Kč, vý zkum ná cen t ra 19,6 mil.
Kč, gran ty 61,9 mil. Kč, za hra nič ní pro jek ty 45,5 mil. Kč, do plň ko vá čin nost 18,2 mil. Kč, dary 
1,8 mil. Kč, Fond úče lo vě ur če ných pro střed ků 3,4 mil. Kč, Fond pro voz ních pro střed ků
0,2 mil. Kč. Ta bul ka mzdových tarifů se v roce 2011 neměnila.

Pře hled mě síč ních pří jmů

Ta bul ka 3.3.1. po dá vá pře hled o mě síč ních pří jmech za měst nan ců v hlav ním pra cov ním po mě -
ru podle ka te go ri za ce ČVUT. Slou pec ozna če ný „Po čet“ udá vá prů měr ný evi denč ní stav za -
měst nan ců pře počte ný za ob do bí le den až pro si nec 2011, slou pec „Prů měr ná ta rif ní mzda“
uvá dí prů měr nou ta rif ní mzdu v pro sin ci, slou pec „Prů měr ná de kret. mzda“ prů měr nou zá klad -
ní mě síč ní mzdu (de kre to va ný plat) v pro sin ci. Položky sloup ce „Me di án pří jem 2011“ jsou
vy poč te ny z prů měr ných pří jmů za měst nan ců včet ně OON (do hod o pro ve de ní prá ce a do hod
o pra cov ní čin nos ti) pře počte ných na plný pra cov ní úva zek s vy lou če ním ne stan dard ních dat.
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Tab. 3.3.1. Pøehled mìsíèních pøíjmù zamìstnancù FEL v pracovním pomìru

Kategorie Poèet Prùmìrná
tarifní mzda

Prùmìrná
dekret. mzda

Medián
pøíjem 2011

 Profesor 48,4 33 605 48 236 86 473

 Docent 72,8 27 829 34 981 47 446

 Odborný asistent 205,9 22 003 28 563 34 139

 Asistent 2,0 19 994 31 583 34 342

 Vìdecký pracovník 117,8 20 136 31 557 37 825

 Technickohospodáøský
pracovník

185,8 17 851 25 771 28 782

 Dìlník 44,2 9 811 10 794 10 321

 Celá fakulta 676,9 21 146 29 420 34 886

3.4. MIMOØÁDNÁ OCENÌNÍ NAŠICH
ZAMÌSTNANCÙ A STUDENTÙ

Rok 2011 byl opět mi mo řád ně úspěš ný i pro ně kte ré naše pe da go gy a věd ce, kte ří díky svým
pra cov ním vý sled kům do sáh li mi mo řád né ho oce ně ní.

Prof. Ser gej Če li kov ský z ka ted ry ří di cí tech ni ky obdržel cenu SICE 2011 Award for Out stan -
ding Pa per za člá nek pu b li ko va ný v ja pon ském ča so pi se Trans acti ons of the So ci e ty of In stru -
ment and Con trol En gi neers a pres tižní cenu za nej lep ší člá nek roku 2011 v ča so pi se
Ky ber ne ti ka. Gran to vá agen tu ra Čes ké re pub li ky, kte rá každý rok roz dě lí na vě dec ké vý zkumy
ko lem tří mi li ard ko run, oce ni la čty ři z tří ti síc pro jek tů. Ceny před se dy pře vzal mj. spe ci a lis ta na
mě ři cí tech ni ku z Fa kul ty elek tro tech nic ké ČVUT prof. Pa vel Rip ka. Na kon fe ren ci NPAR 2011
zís kal Ing. Da niel Sý ko ra, Ph.D., oce ně ní za nej lep ší pří spě vek v obo ru po čí ta čo vé ani ma ce.

Le toš ní Cena Sie mens i cena Na da ce Pre ci osa byla udě le na ab sol ven tu Mi la no vi Kor do vi
s pra cí Stochas tic Mo del Pre dicti ve Con trol, na kte ré za čal pra co vat na ka tedře ří di cí tech ni ky
v rám ci sku pi ny Luká še Ferk la pod ve de ním Ji ří ho Ci gle ra a do kon čil ji ve sku pi ně prof. Mo ra -
ri ho na ETH Zu rich. Stu dent Ja kub Hu šek zís kal cenu za nej lep ší pre zen ta ci na stu dent ské kon -
fe ren ci CESCG 2011. Na kon fe ren ci NPAR 2011 ko na né ve Van cou ve ru zís ka li Da niel
Sý ko ra, Mi re la Ben-Chen, Mar tin Ča dík, Bri an Whi ted a Ma ryann Sim mons oce ně ní za nej lep -
ší pří spě vek (v obo ru po čí ta čo vé ani ma ce).

Oce ně ní Best stu dent pa per award zís ka li na me zi ná rod ní kon fe ren ci „VISAPP 2011 – In ter -
nati o nal Con fe ren ce on Com pu ter Vi si on The o ry and Ap pli cati ons“ za člá nek „Fast Lear na ble
Ob ject Trac king and De tecti on in High-re so lu ti on Omni di recti o nal Images“ au to ři Da vid
Hurych, Ka rel Zim mer mann a To máš Svo bo da. Ve XII. roč ní ku sou těže vě dec kých tech nic -
kých pro jek tů Cena Na da ce ČEZ zís ka li oce ně ní ná sle du jí cí stu den ti: Mi ro slav Mül ler, Ale -
xan der Ya nush ke vich, Ja kub Šrom, Mar tin Čer ňan, Jan Bej bl, On dřej Touš, Mi chal Brej cha,
Fi lip Cingroš, Ma rek Tu čan a Petr Ma re ček.

Pro gra má tor ský ma ra tón HACKATON.CZ v dél ce 24 ho din, or ga ni zo va ný fir ma mi Micro soft
a No kia, vy hrál v týmu ČVUT Mgr. Jiří Da ni hel ka a Bc. Ja ro slav Mi na řík. Zví tě zi li v ná roč né
kon ku ren ci týmů z MFF UK, VUT a dal ších vy so kých a střed ních škol z ČR. Cenu Jo se fa
Hláv ky zís kal Bc. Adam Čin ču ra, ab sol vent stu dij ní ho pro gra mu STM, obo ru Soft wa ro vé
inženýrství. Ví tě zem me zi ná rod ní sou těže Ne twor king Aca de my Ga mes za mě ře né na zna los ti

65

1102 
K

O
R 

AZ 
A

V
Á

R
PZ Í

N
È

O
R

Ý
V | L

EF T
U

V
È



po čí ta čo vých sítí se stal Vik tor Bo hu slav Boh dal z Fa kul ty elek tro tech nic ké Čes ké ho vy so ké -
ho uče ní tech nic ké ho v Pra ze, kte rý vy hrál hned ve dvou ka te go ri ích. Sou těže se zú čast ni lo
43 stu den tů pro gra mu Cis co Ne twor king Aca de my ze sed mi zemí střed ní a vý chod ní Ev ro py.

V le toš ním roč ní ku uni ver zit ní stu dent ské sou těže Tech no lo gy Cup zví tě zil v ka te go rii dok to -
ran dů tým Pro jec tE le ven ve složení Zde něk Váňa, Jiří Ci gler a Sa mu el Prí va ra s pra cí za bý va jí -
cí se pre dik tiv ní re gu la cí bu dov. Na dru hém mís tě se umís til dal ší dok to rand ka ted ry ří di cí
tech ni ky On dřej Ný vlt se sou těžním pří spěv kem na téma využití Pe t ri ho sítí v ri zi ko vých ana -
lý zách. Ví tě zem sou těže o nej lep ší di plo mo vou prá ci roku 2011 v sou těžní ka te go rii „Pod ni ko -
vé in for mač ní sys té my, ostat ní IT prá ce“, po řá da né fir mou ABRA Soft ware, se stal stu dent
Ka ted ry po čí ta čo vé gra fi ky a in terak ce Pa vel Cvet ler.

3.5. PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE
Vedle vý u ko vé čin nos ti má fa kul ta uza vře ny part ner ské smlou vy o spo lu prá ci s řa dou in sti tu cí, 
kte ré jsou do to vá ny řa dou hod not ných spon zor ských darů. Dary jsou smě řo vá ny na pod po ru
vý u ky, vý zku mu, oce ně ní nej lep ších pra cí, or ga ni za ci kon fe ren cí apod. Cel ko vá suma těch to
darů v roce 2011 či ni la 6 443 939 Kč. Pře hled sponzorských institucí je uveden v tabulce 3.5.1.

Tab. 3.5.1 Sponzoøi FEL

Název Adresa

Microsoft Research Ltd. 100 Victoria St, London

E.ON Èeská republika, s. r. o. F. A. Gerstnera 2151/6, Èeské Budìjovice

ÈEPS, a. s. Elektrárenská 774/2, Praha 10

Nadace Vodafone Èeská republika Vinohradská 167, Praha 10

Billingsley Aerospace and Defense, Inc. 20936 Theseus Terrace, Germantown

Honeywell International, Inc. 101 Columbia Rd Morristown, USA

GOOGLE Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, 94040 MOUNTAIN
VIEW, CA 94043, USA

MICROSOFT, s. r. o. Vyskoèilova 1461/2a, Praha 4

Nadace ÈEZ Seifertova 570/55, Praha 3

W3W, s. r. o. Mikovcova 581/12, Praha 2

Honeywell, s. r. o. Tuøanka 96, Brno

Rockwell Automation, s. r. o. Pekaøská 695/10a, Praha 5

H TEST, a. s. Šafránkova 3, Praha 3

PricewaterhouseCoopers Èeská republika, s. r. o. Kateøinská 466/36, Praha 2 

RLC Praha, a. s. Popovièky 100, Øíèany

ANF DATA, s. r. o. Zelený pruh 1560/99, Praha 4

CertiCon, a. s. Václavská 316/2, Praha 2

IBM Èeská republika, s. r. o. V Parku 2294/4, Praha 4

ELEKTROSERVIS Na Ohradì 4, Praha 3

HUMUSOFT, s. r. o. Pobøe�ní 224, Praha 8
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Název Adresa

American Telecommunications Systems
Management Association

Dallas , TX 75230. USA

BizIT nám. Winst. Churchilla 4, Praha 3

EDUXE, s. r. o. Hlavní 28/49, Velké Pavlovice

SICK, s. r. o. Ukrajinská 2a, Praha 10

Conel, s. r. o. Sokolská 71, Ústí nad Orlicí

Inovaèní technologické centrum − VÚK, a. s. Panenské Bøe�any 50

LINET, s. r. o. Slaný−�elevèice 5

RobZone, GmbH Simmeringer Hauptstraße 24, 1110 Wien

STRAND, s. r. o. Chrustenice 161, Lodìnice u Berouna

River Publishers Leicester Pl, London

Texas Instruments Inc. Na Pøíkopì 859/22, Praha 1

2N TELEKOMUNIKACE, a. s. Modøanská 621, Praha 4

SPECTRIS, s. r. o. Poèernická 275, Praha 10

Fyzické osoby

Richard Budík

prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc.  

prof. Ing. Pavel Pechaè, Ph.D.  

Ing. Tomáš Podivínský  

Ing. Ludìk Šubrt  
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4. INTERNACIONALIZACE

4.1. OBLAST MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
V ob las ti in ter na ci o na li za ce vý u ky je cí lem FEL dále po si lo vat kon tak ty s pres tižními svě to vý -
mi uni ver zi ta mi. Děje se tak for mou po řá dá ní a ná vštěv kon fe ren cí, vý mě nou ná vštěv na part -
ner ských pra co viš tích a při jí má ním a vy sí lá ním stu den tů na dlou ho do běj ší stu dij ní po by ty.
V té to sou vis los ti bylo v roce 2011 na zá kla dě celé řady pro jek tů na ČVUT FEL při ja to a uby -
to vá no cel kem 525 hos tů, což je o 6 % více v po rov ná ní s před cho zím rokem – viz pře hled v ta -
bul ce 4.1.1. O ak ti vi tě na šich za měst nan ců, dok to ran dů a stu den tů na poli me zi ná rod ní
spo lu prá ce svěd čí i přehled zahraničních cest na konference, semináře a ostatní jednání
uvedený v tabulce 4.1.2.

Tab. 4.1.1 Pøehled o poètech pøijatých hostù ÈVUT FEL v roce 2011

 Hosté

Zajištìno ubytování (pøednášky, semináøe) 387

Ubytování (reciproèní hosté, spolupráce) 77

CEEPUS 4

LLP ERASMUS 18

Kontakt−Aktion 12

Evropské projekty 7

Dlouhodobé pobyty (nad 1 mìsíc) 20

Celkem ubytováno hostù 525

Tab. 4.1.2 Pøehled zahranièních cest na konference, semináøe a ostatní jednání

Druh cesty Zamìstnanci Doktorandi Studenti Celkem

Neurèen 1 0 0 1

Kongres 4 0 0 4

Kongres – akt. úèast 36 7 0 43

Konference 44 18 4 66

Konference – akt. úèast 383 116 11 510

Semináø 12 1 3 16

Semináø – akt. úèast 25 4 1 30

Letní škola 23 11 3 37

Letní škola – akt. úèast 3 5 1 9

Spolupráce 238 19 5 262

Jednání 129 2 2 133

Návštìva 15 1 0 16
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Druh cesty Zamìstnanci Doktorandi Studenti Celkem

Pøednáškový pobyt 13 2 0 15

Projekty EC 110 1 1 112

SOKRATES/ERASMUS 6 12 41 59

Dlouhodobý pobyt 11 8 25 44

Zasedání progr. výboru 4 0 0 4

Veletrh 24 0 12 36

Výstava 9 1 0 10

Doprovod studentù 5 0 0 5

Celkem 1095 208 109 1412

O zájmu stu do vat na FEL svěd čí pře hled stu dent ských stu dij ních po by tů v roce 2011 (mimo
pro gram LLP ERASMUS). Roz ma ni tost zemí pů vo du jed not li vých stu den tů svěd čí o dob rém
jmé nu ško ly a při ja tel né výši stu dij ních ná kla dů. Ta bul ka 4.1.3 po dá vá pře hled o za hra nič ních
stu den tech na jed not li vých ka tedrách FEL, zemích jejich původu a době pobytu.

Tab. 4.1.3 Pøehled o pobytech zahranièních studentù na jednotlivých katedrách FEL

Katedra Zemì Od Do

13116 Rusko 10. 10. 2011 30. 6. 2012

13117 Rusko 1. 11. 2011 30. 4. 2012

13132 Mexiko 31. 5. 2011 30. 11. 2011

13132 Turecko 14. 8. 2011 17. 9. 2011

13132 Turecko 14. 8. 2011 17. 9. 2011

13132 Francie 8. 8. 2011 9. 9. 2011

13132 Francie 8. 8. 2011 10. 9. 2011

13132 Francie 28. 7. 2011 2. 10. 2011

13133 Argentina 31. 8. 2011 13. 10. 2011

13133 Argentina 29. 8. 2011 30. 11. 2011

13133 Ukrajina 1. 9. 2011 31. 8. 2012

13133 USA 12. 7. 2011 30. 8. 2011

13135 Francie 30. 5. 2011 26. 8. 2011

13135 Slovensko 23. 8. 2011 30. 6. 2012

13135 Mexiko 12. 9. 2011 30. 6. 2012

13135 Rumunsko 12. 9. 2011 30. 6. 2012

13135 Egypt 12. 9. 2011 29. 6. 2012

13135 Nepál 12. 9. 2011 30. 6. 2012

13135 Indie 1. 10. 2011 29. 6. 2012

13137 Nìmecko 1. 4. 2011 31. 8. 2011

13137 Øecko 17. 7. 2011 30. 8. 2011
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Katedra Zemì Od Do

13137 Francie 16. 6. 2011 16. 9. 2011

13137 Francie 1. 6. 2011 31. 8. 2011

13137 Francie 16. 6. 2011 16. 9. 2011

13137 Francie 1. 6. 2011 1. 9. 2011

13137 Turecko 17. 7. 2011 30. 8. 2011

13138 Itálie 14. 2. 2011 20. 5. 2011

13138 Španìlsko 8. 9. 2011 3. 3. 2012

Kulturní dohody

13113 Øecko 1. 9. 2011 31. 1. 2012

13113 Nìmecko 19. 9. 2011 10. 2. 2012

13115 Egypt 1. 10. 2010 28. 2. 2011

13132 Nìmecko 19. 9. 2011 10. 2. 2012

4.2. MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
V roce 2011 se pra cov ní ci ČVUT FEL v rám ci me zi ná rod ních pro jek tů po dí le li na 76 ak cích
(viz ta bul ky 2.9.7 a 2.9.8).

4.3. MOBILITA STUDENTÙ A AKADEMICKÝCH
PRACOVNÍKÙ

Nej vět ší po čet vý měn mezi FEL a za hra nič ní mi uni ver zi ta mi pro bí há v rám ci pro gra mu LLP
ERASMUS. V této ob las ti má FEL dlou ho le té kon tak ty s uni ver zi ta mi po celé Ev ro pě. Pře hled
vý jezdů stu den tů a uči te lů v rám ci pro gra mu LLP ERASMUS v aka de mic kém roce 2011/2012
je v ta bul kách 4.3.1 až 4.3.5. V rám ci EU vy je lo z FEL 53 stu den tů na smlou vy uza vře né mezi
86 ev rop ský mi uni ver zi ta mi. Mimo EU vy je lo na mi mo ev rop ské do ho dy 28 stu den tů. V rámci
mimoevropských dohod má ČVUT celkem uzavřeno 34 dohod.

Cel kem při je lo 252 stu den tů z 96 za hra nič ních uni ver zit. V rám ci mo bi li ty uči te lů na vští vi lo
6 u či te lů 5 part ner ských škol a FEL na vští vi lo cel kem 8 učitelů z pěti škol.

Tab. 4.3.1 Pøehled vyjí�dìjících studentù FEL v rámci programu LLP ERASMUS v akademickém
roce 2011/12

Zemì sídla univerzity Studenti Školy

Rakousko 2 2

Belgie 3 2

Nìmecko 4 3

Dánsko 1 1

Španìlsko 5 2
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Zemì sídla univerzity Studenti Školy

Francie 8 5

Itálie 1 1

Irsko 2 1

Island 1 1

Norsko 1 1

Turecko 3 2

Nizozemí 5 3

Švédsko 5 4

Finsko 4 2

Velká Británie 8 6

Celkem 53 36

Pře hled vý jezdů za aka de mic ký rok 2010/2011 je uve den ve vý roč ní zprá vě za rok 2010.

Tab. 4.3.2 Pøehled vyjí�dìjících studentù FEL na mimoevropské dohody v akademickém
roce 2011/12

Zemì sídla univerzity Studenti Školy

Austrálie 1 1

Japonsko 1 1

Korea 9 2

Kanada 4 2

Mexiko 3 1

Rusko 3 2

Singapur 1 1

USA 5 4

Tchaj−wan 1 1

Celkem 28 15

Tab. 4.3.3 Pøehled pøíjezdù zahranièních studentù na FEL v roce 2011/12 v rámci programu LLP
ERASMUS a bilaterálních smluv

Zemì sídla univerzity Studenti Školy

Rakousko 2 2

Belgie 4 3

Bulharsko 2 1

Dánsko 1 1

Nìmecko 12 9

Španìlsko 59 13

Estonsko 1 1
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Zemì sídla univerzity Studenti Školy

Francie 34 12

Maïarsko 2 2

Øecko 5 3

Itálie 8 6

Korea 3 2

Litva 1 1

Mexiko 8 2

Portugalsko 10 3

Polsko 2 1

Rumunsko 6 2

Rusko 10 3

Švédsko 9 4

Finsko 4 2

Singapur 8 1

Slovinsko 2 1

Slovensko 3 1

Turecko 11 2

Tchaj−wan 7 4

Velká Británie 2 1

USA 23 6

Brazílie 3 2

Venezuela 1 1

Kanada 1 1

Èína 1 1

Korea 7 1

Celkem 252 95

Tab. 4.3.4 Pøehled pøíjezdù uèitelù na FEL v rámci programu LLP ERASMUS v akademickém
roce 2011/12

Zemì sídla univerzity Uèitelé Školy

Slovensko 4 2

Slovinsko 1 1

Francie 1 1

Bulharsko 2 1

Celkem 8 5
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Tab. 4.3.5 Pøehled uèitelù vyjí�dìjících v rámci programu LLP ERASMUS v akademickém roce 2011/12

Zemì Uèitelé Školy

Øecko 2 2

Bulharsko 2 1

Malta 1 1

Finsko 1 1

Celkem 6 5

4.4. NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORÙ V ANGLIÈTINÌ
V rám ci in ter na ci o na li za ce vý u ky byly v aka de mic kém roce 2010/2011 na bí ze ny an g lic ky vy -
u čo va né před mě ty jak v ba ka lář ských, tak v ma gis ter ských stu dij ních pro gra mech kro mě ba ka -
lář ské ho stu dij ní ho pro gra mu Soft wa ro vé tech no lo gie a ma nage ment a ma gis ter ské ho
pro gra mu In te li gent ní budovy.

Výuka pro samoplátce probíhala v programech:

< Elect ri cal En gi nee ring, Power En gi nee ring and Ma nage ment,
< Com mu ni cati on, Mul ti me dia and Electro nics.
< Cyber ne tics and Ro bo tics,
< Open In for ma tics,
< Elect ri cal En gi nee ring and In for ma tics.

V ma gis ter ském stu diu se jed na lo o pro gra my:

< Elect ri cal En gi nee ring, Power En gi nee ring and Ma nage ment,
< Com mu ni cati on, Mul ti me dia and Electro nics,
< Open In for ma tics,
< Elect ri cal En gi nee ring and In for ma tics.
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5. ZAJIŠ�OVÁNÍ KVALITY
ÈINNOSTÍ

Za jišťová ní kva li ty a kon t ro la vý kon nos ti ve vý u ce a vě dec ko vý zkum né čin nos ti je po měr ně
ná roč ným pro ce sem, kte rý se ne u stá le vy ví jí. Hod no ce ní čin nos ti jed not li vých pra co višť FEL
se pro vá dí s ohle dem na je jich za mě ře ní a skládá se z následujících segmentů složek:

< seg ment pe da go gic kých vý ko nů ka te der,
< seg ment vě dec ko vý zkum ných vý ko nů ka te der,
< hod no ce ní vý u ky for mou stu dent ské an ke ty,
< hod no ce ní vý u ky for mou hos pi ta cí,
< pro jed ná vá ní úrov ně vý u ky na ra dách pro gra mu,
< pro jed ná vá ní úrov ně vý u ky ve de ním fa kul ty a vě dec kou ra dou fakulty.

Prvý seg ment – hod no ce ní pe da go gic kých vý ko nů pra co višť, se pro vá dí dva krát roč ně na zá -
kla dě me to di ky KOMETA. Hod no ce ní vě dec ko vý zkum ných vý ko nů pra co višť má roč ní pe ri -
o di ci tu. Stu dent ská an ke ta se pořádá vždy na závěr každého semestru.

Vý sled ky an ke ty jsou pro jed ná vá ny na jed not li vých ka tedrách a pak cel ko vě hod no ce ny ko le -
gi em a gré mi em dě ka na. I když po čet re spon den tů v an ke tě ne bý vá pří liš vy so ký, je an ke ta a je -
jí vý sled ky před mě tem vel mi kri tic ké ho hod no ce ní na jed not li vých ka tedrách a její vý sled ky
jsou využívá ny jako zpět ná vaz ba a vítaný manažerský nástroj pro zvyšování kvality výuky.

Spo lu s hod no ce ním úspěš nos ti stu dia jed not li vých stu den tů je stu dent ská an ke ta jed ním z mála
ná stro jů k zís ká ní krát ko do bé ode zvy na zá sa hy do vý u ko vé ho pro ce su. Stá le se hle da jí způ so by,
jak stu den ty ne ná sil ně mo ti vo vat k vyš ší účas ti v an ke tě. Hod no ce ní vě dec ko vý zkum ných vý ko -
nů je pro vá dě no na zá kla dě „Kri té rií hod no ce ní VVČ pro FEL ČVUT“. Sys tém za hr nu je hod no -
ce ní kva li fi kač ní struk tu ry pra co višť, je jich pu b li kač ní čin nos ti, ak ti vi ty při ře še ní gran tů,
vý cho vy dok to ran dů, uzná ní vě dec kou ko mu ni tou a do plň ko vé hos po dář ské čin nos ti. Je též sou -
čás tí sys té mu kri té rií pro roz dě lo vá ní fi nanč ních pro střed ků na jed not li vá pra co viš tě.

Prů běžné hod no ce ní efek ti vi ty a kva li ty stu dia pro vá dě jí obo ro vé rady stu dij ních pro gra mů složené 
ze zá stup ců pra co višť, ve de ní fa kul ty a aka de mic ké ho se ná tu. Čet nost je jich se tká ní je dva krát za
se mes tr. Vý sled ky je jich čin nos ti jsou pro jed ná vá ny v ko le giu a gré miu dě ka na a na je jich zá kla dě
jsou při jí má na oprav ná opat ře ní. Čle no vé rad stu dij ních pro gra mů též pro vá dě jí hos pi ta ce na jed -
not li vých před náš kách a cvi če ních. Je jich úče lem je jed nak zís kat kon krét ní před sta vu o úrov ni vý -
u ky ve vy bra ných před mě tech, a dále pak pre ven tiv ně pů so bit na vy u ču jí cí a kva li tu je jich vý u ky.

Čin nost rad a ná sled ně znač né ho po čtu uči te lů fa kul ty byla v roce 2011 za mě ře na na hod no ce ní 
a ná vrhy úprav ba ka lář ských a ma gis ter ských stu dij ních pro gra mů akre di to va ných v roce
2008. V této sou vis los ti byly akre di tač ní ko mi si po dá ny ná vrhy na úpra vu ba ka lář ské ho a ma -
gis ter ské ho pro gra mu Ote vře ná in for ma ti ka, ba ka lář ské ho stu dij ní ho pro gra mu Soft wa ro vé
tech no lo gie a ma nage ment a obo ru Vý po čet ní technika na magisterském studijním programu
Elektrotechnika a in for ma ti ka.

Vedle kon t ro ly pe da go gic ké ho pro ce su pro bí ha jí kon t ro ly hos po da ře ní fa kul ty. Pra vi del ně je
pro vá děn hos po dář ský au dit vý zkum ných cen ter. Ostat ní akce, jako např. roz vo jo vé pro jek ty,
pro jek ty FRVŠ a vý zkum né zá mě ry, mají sa mo stat ná vě dec ká a hos po dář ská opo nent ní ří ze -
ní. V této ob las ti ne by la bě hem roku 2011 zjiš tě na žádná závažná po chy be ní. Dal ší kon t ro ly
pro vá dí od bor vnitř ní ho au di tu ČVUT.
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6. ROZVOJ
Čin nost v ob las ti roz vo je spa da la do ná sle du jí cích vzá jem ně pro vá za ných oblastí:

< vý stav ba, re kon struk ce a opra vy,
< pe da go gi ka,
< zlep šo vá ní kva li fi kač ní struk tu ry fa kul ty,
< ino va ce me to di ky pro roz dě lo vá ní fi nanč ních pro střed ků,
< vý voj me to di ky pro roz dě lo vá ní ploch na fa kul tě.

6.1. INVESTIÈNÍ AKCE
In ves tič ní akce v roce 2011 byly v po rov ná ní s rokem 2010 řá do vě stej né ho roz sa hu. Byly za -
mě ře ny zejmé na na re kon struk ce a prá ce údržbo vé ho cha rak te ru. Ceny jsou uvá dě ny včet ně
DPH, není-li uve de no ji nak.

Čis tír na od pad ních vod 2. stu peň – Te me švár

Stav ba ka na li za ce a pís ko vé ho fil tru podle vod ní ho zá ko na 183/2006 Sb. Byla ko lau do vá na
16. 11. 2011.

< ná klad na stav bu: 594 041,45 Kč
< do pla tek pro jekt:  20 000,00 Kč
< ná klad cel kem:  614 041,45 Kč

Žalu zie do míst nos ti A4-104d

In sta la ce ven kov ních žalu zií v míst nos ti dě ka na fakulty.

< ná klad cel kem: 34 640 Kč

Mo der ni za ce vý ta hu pá ter nos te ru

Vý tah je re kon stru o ván na zá kla dě od bor né zkouš ky z 7. 9. 2011.

Akce po kra ču je v roce 2012 s dal ší spo lu účas tí fa kul ty.

< ná kla dy cel kem:  4 020 000,00 Kč
< spo lu účast fa kul ty: 20 000,00 Kč

Opra vy

Kom plet ní opra va blo ku G1 – ha lo vé la bo ra to ře

Ve dvou pod lažích jsou umís tě né pe da go gic ké a vý zkum né la bo ra to ře. Byly pro ve de ny sta -
veb ní opra vy, elek tro in sta la ce, roz vo dy vody, pod la ho vé kry ti ny, kom plet ní vý mě na top né ho
systému a bylo vyměněno 50 % dveří.

< cel ko vý ná klad: 3 210 474,60 Kč bez DPH

Opra va stře chy blo ků E1, F1, G1 – ha lo vé la bo ra to ře

Byla vy mě ně na část pro pad lých kry cích de sek a pro ve den kom plet ní spe ci ál ní ná těr střechy.

< cel ko vý ná klad: 405 328,00 Kč bez DPH
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Opra va fa sády Resslo va 9, bu do va E – are ál Kar lo vo ná měs tí

Jed ná se o ha vá rii, kdy na bu do vě se za ča ly odlu po vat vel ké kusy omít ky, na dvou mís tech se
uvol ni la řím sa. Hro zi lo re ál né ne bez pe čí zra ně ní osob a po ško ze ní ma jet ku. Byly opra ve ny dvě 
stra ny bu do vy – ná těr proveden ve všech podlažích.

< cel ko vý ná klad: 914 939 Kč bez DPH

Opra vy – spo lu účast s ka tedra mi

Úpra va la bo ra to ře E-2 Kar lo vo ná měs tí (13135)

< ná klad ka ted ry 13135: 34 215 Kč
< ná klad TPO: 180 000 Kč
< cel ko vý ná klad: 214 519 Kč

Úpra va míst nos ti B1-233 – bu do va Zi ko va (13116)

< ná klad ka ted ry 13116: 400 000,00 Kč
< ná klad TPO: 11 364,00 Kč
< ná klad cel kem: 411 364,00 Kč

Úpra va míst nos ti D2-s140g na vi deo-kon fe renč ní míst nost

Na žádost prof. Klímy uvol ni lo SVTI míst nost v 1. su te ré nu blo ku D2. Ten to prostor byl upra -
ven pro po tře by mul ti me di ál ní ko mu ni ka ce. Jed na lo se o tyto prá ce: sta veb ní úpra vy, elek tro -
in sta la ce, akus tic ké ob kla dy, vý mě na kry ti ny. Tato úpra va neřeší vybavení místnosti
technikou.

< ná klad SVTI: 150 000 Kč
< ná klad TPO: 80 183 Kč
< cel ko vý ná klad: 230 183 Kč

Úpra va la bo ra to ře G1-20 – ha lo vé la bo ra to ře (13138)

Ka ted ra mě ře ní uhra di la elek tro in sta la ce.

ná klad TPO: 75 683,00 Kč

6.2. PEDAGOGIKA
V roce 2011 fa kul ta po kra čo va la v re a li za ci své ho dlou ho do bé ho zá mě ru (www.feld.cvut.
cz/roz voj/za mer.html) v ob las ti na pl ňo vá ní a ino va ce svých stu dij ních pro gra mů.Po prvých
zku še nos tech s no vý mi stu dij ní mi pro gra my při pra ve ný mi v roce 2008 a uvá dě ný mi do živo ta
od roku 2009 byly navrženy ně kte ré díl čí úpra vy, kte ré re spek to va ly nově zís ka né zku še nos ti
a také per so nál ní změ ny na ka tedře po čí ta čů po od cho du čás ti je jích pra cov ní ků na Fa kul tu in -
for mač ních tech no lo gií.

Úpra vy se tý ka ly pro gra mu Ote vře ná in for ma ti ka, Soft wa ro vé tech no lo gie a ma nage ment a obo -
ru Vý po čet ní tech ni ka na ma gis ter ském stu dij ním pro gra mu Elek tro tech ni ka a in for ma ti ka.
Změ ny byly za pra co vá ny do in for mač ní ho do pi su pro akre di tač ní ko mi si a bě hem roku 2011
byly ko mi sí schvá le ny.

Úspěš ně po kra čo va la i vý u ka me zi fa kult ní ho jed no o bo ro vé ho ma gis ter ské ho stu dij ní ho pro -
gra mu In te li gent ní bu do vy. Jeho vý u ka byla za há je na v zim ním se mes t ru aka de mic ké ho roku
2009/10 ve spo lu prá ci s Fa kul tou sta veb ní a Fa kul tou stroj ní. Cí lem to ho to pro gra mu je při pra -
vit od bor ní ky se ši ro kým pře hle dem v ob las ti sta veb ní, stroj ní a elek tro tech nic ké pro po tře by
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pro jek ce a ko or di na ce vý stav by kom plex ně tech no lo gic ky vy ba ve ných bu dov. Pro tože
k 31. 7. 2012 kon čí akre di ta ce to ho to pro gra mu, byla v prů bě hu roku 2011 při pra ve na jeho
re a kre di ta ce.

S ohle dem na před po klá da ný de mo gra fic ký vý voj a vněj ší fak to ry se fa kul ta v mi nu lých le tech
ori en to va la na roz voj stu dia na ex ter ních pra co viš tích. Prak tic ké vý sled ky a zejmé na po čet zá -
jem ců o toto stu di um, zejmé na pak v pre zenč ní for mě, uká za ly, že tato for ma vý u ky není
z dlou ho do bé ho hle dis ka udržitel ná. 

Ur či té po zi tiv ní vý sled ky byly dosaženy v kom bi no va né for mě stu dia na pra co viš ti v Trut no -
vě, takže byl ote vřen i 2. roč ník. Nicmé ně pre zenč ní for ma stu dia nebyla pro malý počet
zájemců otevřena ani na jediném externím pracovišti.

Po těch to zku še nos tech a s ohle dem na zhor šu jí cí se eko no mic ké pod mín ky roz hod lo nové ve -
de ní FEL tuto for mu vý u ky zce la opus tit. Na vá za né kon tak ty s re gi o nál ní mi in sti tu ce mi však
bu dou i na dá le roz ví je ny v jiných, oboustranně výhodných formách.

Zvy šo vá ní úrov ně vý u ky je pod mí ně no i zlep šo vá ním je jí ho ma te ri ál ní ho za jiš tě ní, zejmé na
pak mo der ni za cí učeb ních po mů cek, ino va cí pod kla do vých ma te ri á lů a vy ba ve ní la bo ra to ří.
Tato ob last je ře še na za po mo ci roz vo jo vých pro jek tů MŠMT. V roce 2011 pro běh la pří pra va
no vých pro jek tů s re a li za cí v roce 2012 v úhrn né výši fi nanč ních pro střed ků cca 9,8 mil. Kč.

6.3. ZLEPŠOVÁNÍ KVALIFIKAÈNÍ STRUKTURY
Kva li fi kač ní struk tu ra fa kul ty je jed ním z klí čo vých pro blé mů, kte ré mu je ne u stá le vě no vá na
po zor nost. Jed not li vá pra co viš tě se snaží vy tvá řet pod mín ky pro od bor ný růst svých za měst -
nan ců a každo roč ně před klá da jí ná vrhy na za há je ní jme no va cích ří ze ní pro fe so ry a do cent -
ských ha bi li tač ních ří ze ní.

Fa kul ta má akre di ta ci pro habilitační a profesorská řízení ve třinácti oborech:

< Apli ko va ná ma te ma ti ka,
< Apli ko va ná fy zi ka,
< Elek tric ké stro je, pří stro je a po ho ny,
< Elek troener ge ti ka,
< Elek tro ni ka a lé kař ská tech ni ka,
< Ma nage ment a eko no mi ka v elek tro tech ni ce a ener ge ti ce,
< Ma te ri á ly a tech no lo gie pro elek tro tech ni ku,
< Mě ři cí tech ni ka,
< Ra di o e lek tro ni ka,
< Tech nic ká ky ber ne ti ka,
< Te le ko mu ni kač ní tech ni ka,
< Te o re tic ká elek tro tech ni ka,
< Vý po čet ní tech ni ka a in for ma ti ka.
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Vý sled ky jme no va cí ho ří ze ní pro fe so rem

Jme no va ní pro fe so ři

< doc. RNDr. Ja ro slav Han čl, CSc. 
obor Apli ko va ná ma te ma ti ka
OU PřF
od 24. 6. 2011

< doc. RNDr. Ser gej Če li kov ský, CSc. 
obor Tech nic ká ky ber ne ti ka
ÚTIA AV; ČVUT FEL 13135 – ka ted ra ří di cí tech ni ky 
od 24. 6. 2011

Dal ší jme no va cí ří ze ní pro fe so rem pro bí ha la s tím to výsledkem:

< doc. Dr. Ing. Zde něk Han zá lek, CSc. 
obor Tech nic ká ky ber ne ti ka
13135 – ka ted ra ří di cí tech ni ky
VR FEL ČVUT za há ji la jme no va cí řízení

Vý sled ky ha bi li tač ní ho ří ze ní do cen tem

Ha bi li to va ní do cen ti

< MUDr. Jiří Kofrá nek, CSc. 
obor Tech nic ká ky ber ne ti ka
1. LF UK v Pra ze, Ústav pa to lo gic ké fy zi o lo gie
od 1. 4. 2011

< Ing. Vlas ti mil Ha vran, Ph.D. 
obor Vý po čet ní tech ni ka a in for ma ti ka
13139 – ka ted ra po čí ta čo vé gra fi ky a in terak ce
od 1. 6. 2011

< Dr. Ing. Jan Ky bic 
obor Tech nic ká ky ber ne ti ka
13133 – ka ted ra ky ber ne ti ky
od 1. 7. 2011

< RNDr. Ve ro ni ka So bo tí ko vá, CSc.
obor Apli ko va ná ma te ma ti ka
13101 – ka ted ra ma te ma ti ky
od 1. 10. 2011

< Ing. Petr Hu šek, Ph.D. 
obor Tech nic ká ky ber ne ti ka
13135 – ka ted ra ří di cí tech ni ky
od 1. 12. 2011

Dal ší ha bi li tač ní ří ze ní pro bí ha la s tím to vý sled kem:

< Ing. To máš Pol car, Ph.D. 
obor Apli ko va ná fy zi ka
13135 – ka ted ra ří di cí tech ni ky 
ma te ri á ly pře dá ny na VR ČVUT

< Ing. Pa vel Hazd ra, Ph.D. 
obor Ra di o e lek tro ni ka
13137 – ka ted ra elek tro mag ne tic ké ho pole
VR FEL ČVUT za há ji la ha bi li tač ní řízení
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< Ing. Lukáš Fer kl, Ph.D. 
obor Tech nic ká ky ber ne ti ka
13135 – ka ted ra ří di cí tech ni ky 
VR FEL ČVUT za há ji la ha bi li tač ní řízení

6.4. METODIKA ROZDÌLOVÁNÍ FINANÈNÍCH
PROSTØEDKÙ

V roce 2011 byla pro roz dě lo vá ní fi nanč ních pro střed ků použita ino vo va ná me to di ka roz dě -
lo vá ní fi nanč ních pro střed ků KOMETA, kte rá se zvý še nou přes nos tí zo hled ňu je pe da go gic -
ké a vě dec ké vý ko ny jed not li vých pra co višť. 

Zpřes ně ní spo čí vá v do poč tu pe da go gic kých vý ko nů pra co višť na kon ci ka len dář ní ho roku.
Mimo toho byly úda je o vý ko nech jed not li vých pra co višť podro be ny dů klad né kon t ro le a byla
pro ve de na ana lý za možných úprav me to di ky.

Na zá kla dě těch to vý sled ků byl dě ka nem prof. Šimá kem usta ven nový tým, za bý va jí cí se ana -
lý zou fi nanč ních toků na fa kul tě a se sta ve ním mo de lu pro si mu la ci fi nanč ní náročnosti výuky.

Na zá kla dě pro ve de ných pra cí nový dě kan prof. Rip ka po vě řil tuto ko mi si vy pra co vá ním nové, 
z hle dis ka ná roč nos ti na zpra co vá ní jed no duš ší, me to di ky pro roz dě lo vá ní finančních
prostředků za výuku.

6.5. METODIKA ROZDÌLOVÁNÍ PLOCH
V ná vaz nos ti na me to di ku roz dě lo vá ní fi nanč ních pro střed ků na jed not li vá pe da go gic ká pra co -
viš tě fa kul ty ak ti vi zo va la svo ji čin nost ino vo va ná ko mi se pro hos po da ře ní s plo cha mi.

Nová ko mi se vznik la slou če ním ko mi se dis lo kač ní a dří věj ší ko mi se pro roz dě lo vá ní ploch. Ve 
své prá ci na vá za la na před cho zí vý sled ky a při pra vi la zjed no du še ný mo del vý počtu úhrad za
plo chy,využíva né jed not li vý mi ka tedra mi, po sta ve ný na fi nanč ní bázi. 

Před apli ka cí me to di ky byla pro ve de na in ven tu ra ploch sku teč ně užíva ných jed not li vý mi pra -
co viš ti a byly pro ve de ny si mu lač ní vý počty. Je jich vý sled ky uká za ly na re zer vy, kte ré v ob las ti 
ploch jed not li vá pra co viš tě mají.
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7. FEL V ÈÍS LECH

Stav fa kul ty lze krát ce cha rak te ri zo vat ně ko li ka zá klad ní mi čísly:

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Studenti

Poèet studentù Bc. a Mgr.
programù

6313 5913 5951 5188 4737

Poèet absolventù Bc. a Mgr.
programù

1195 1489 1379 1160 1260

Poèet studentù Ph.D. studia  457  468  366  395 434

Poèet absolventù Ph.D. studia  65  60  55  54 51

Akademiètí pracovníci (pøep. úvazky/prùm. vìk)

Profesoøi 47,1/58,2 47,8/58,6 47,4/59,0 46,0/58,7 48,4/59,6

Docenti 94,5/58,4 93,3/59,2 84,5/59,4 76,3/59,5 73,0/58,9

Ostatní 274,2 280,2 283,4 270,9 252,4

Pøíjmy (mil. Kè)

Pøíspìvek na vzdìlávací èinnost 316 909 300 902 278 511 284 109 257 089

Dotace na výzkum (zámìry, rozvoj
výzkumné organizace )

152 120 149 062 160 775 124 080 164 600

Granty (vèetnì výzk. center a SGS) 236 803 225 287 222 563 289 417 325 784

Doplòková èinnost 24 213 28 038 39 668 26 192 41 814

Ostatní zdroje 65 076 72 035 60 373 53 357 50 703

celkem 795 121 775 324 761 890 777 155 839 990

Špièkové publikace a jejich ohlasy

Impaktované publikace (WoS) 134 154 138 181 230

Ohlasy prací (WoS) 1056 1241 1419 1563 1358

Je pa tr né, že FEL má vý raz ně vý zkum ný cha rak ter: v roce 2011 tvo řil stát ní pří spě vek na vzdě -
lá va cí čin nost jen 30 % na šich pří jmů, za tím co v roce 2007 to ješ tě bylo 40 %. V po čtu a kva li -
fi ka ci aka de mic kých pra cov ní ků a po čtu kva lit ních vě dec kých pu b li ka cí pa t ří me mezi
špič ko vé fa kul ty v zemi.

Tato vý roč ní zprá va re ka pi tu lu je důležité udá los ti v živo tě fa kul ty a dává de tail ní pře hled o na -
šich po či nech ve třech zá klad ních ob las tech naší čin nos ti: vý u ce, vý zku mu a spolupráci
s prů mys lem.

ČVUT v Pra ze je 150. ško lou v žeb říč ku svě to vých tech nic kých uni ver zit a FEL k tomu při spí -
vá vý raz nou mě rou.
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8. ZÁVÌR
Před ložená vý roč ní zprá va po sky tu je in for ma ce o sta vu a roz vo ji FEL v roce 2011. Do sáh li
jsme vý znam ných úspě chů, ale zná me naše slabiny:

< ne pří z ni vá vě ko vá struk tu ra na ně kte rých ka tedrách,
< malá mo bi li ta stu den tů i aka de mic kých pra cov ní ků,
< vy so ká pro pa do vost, kte rá je způ so be ná nejen níz kou úrov ní čás ti při ja tých studentů,
< ne do sta teč ná ko mu ni ka ce uvnitř fa kul ty.

Jsem pře svěd čen o tom, že vět ší dů raz na do sa ho vá ní ex ce len ce na šel ode zvu pře de vším u ta len to -
va ných mla dých aka de mic kých pra cov ní ků.

V roce 2011 tvo řil stát ní pří spě vek na vzdě lá va cí čin nost jen 39 % pří jmů fa kul ty. Zby tek pe -
něz jsme mu se li zís kat v tvr dé sou těži o pro jek ty a za káz ky. Přes to považuje me vý u ku pev ně
pro po je nou s kva lit ním vý zku mem za základ našeho poslání.

In for ma ti ka je na naší fa kul tě tra dič ně úzce pro po je na s elek tro tech ni kou, což považuje me za
kom pa ra tiv ní vý ho du opro ti ji ným fa kul tám v zemi. V řadě stu dij ních pro gra mů elek tro tech ni -
ka a in for ma ti ka pro růs tá, ale v rám ci fa kul ty se eman ci po va ly i čis tě in for ma tic ké stu dij ní pro -
gra my. Uká za lo se, že toto roz hod nu tí mých předchůdců bylo správné a přináší dobré plody.

Dě ku ji všem pra cov ní kům fa kul ty, ex ter ním spo lu pra cov ní kům a stu den tům, kte ří se o dob ré
vý sled ky fa kul ty v roce 2011 zasloužili.

prof. Ing. Pa vel Rip ka, CSc.
dě kan FEL
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