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Úroveň jde dolů, kritizují občas někteří vyučující na ČVUT znalosti (především 

matematiky) nově přicházejících studentů do bakalářských oborů. Tento postesk 

přitom často zní i z úst středoškolských učitelů na adresu dětí ze základních škol. 

Namísto negativistického postoje s odtušením: Co nám to sem chodí?!, však na naší 

univerzitě zvítězila snaha pomoci. To, že úroveň výuky a tedy i vědomosti matu-

rantů nejsou vyrovnané, se zdejší vyučující snaží napravit přípravnými kurzy pro 

středoškoláky a dalšími aktivitami. Pomáhají i při vstupu na akademickou půdu. 

Řešení vidí například v rozložení náročných zkoušek nebo v možnosti vybrat si 

do svého studijního plánu matematiku s nižší náročností. 

Cest, jak pomáhat studentům v nelehkém startu (o nichž je osm stran hlav-

ního tématu tohoto vydání Pražské techniky), nacházejí jednotlivé fakulty ČVUT 

mnohem víc. Všechny mají společné krédo: vstřícně, ale náročně. Téma určitě stojí 

za přečtení i kvůli rozhovoru s profesorem Frantou Krausem, jenž více než čtyřicet 

let působí na prestižní ETH Zürich. I tam si totiž občas postesknou…

Přeji příjemné a inspirativní počtení 

 

vladimira.kucerova@ctn.cvut.cz
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Audit potvrdil chyby bývalého vedení SÚZ
Akademický senát ČVUT se na svém únorovém a poté i březnovém zasedání zabýval situací 
na Správě účelových zařízení ČVUT, a to v souvislos   s auditem, jenž v této univerzitní součás   
provedla společnost Ernst & Young. 

K jednání o SÚZ  prof. Petr Konvalinka, 
předseda AS ČVUT, uvedl:

„Na základě požadavku AS ČVUT byla 

společností Ernst & Young koncem roku 

2012 provedena analýza hospodaření SÚZ, 

která byla zaměřena na úsek stravovacích 

služeb a kromě toho také na dodavatelské 

smlouvy. 

Výsledek analýzy předčil naše neblahá 

očekávání. Na SÚZ byly porušovány nejen 

příkazy rektora, ale také zákon o veřejných 

zakázkách. Byly zjištěny velmi předražené 

a pro ČVUT nevýhodné smlouvy na služby, 

na dodávky polotovarů a surovin a zejména 

na údržbu a opravy areálů kolejí a menz. 

Bývalý ředitel Ing. Zmrzlík dostal v polo-

vině roku 2012 výpověď, před tím bylo 

podáno trestní oznámení na neznámého 

pachatele v souvislosti s rekonstrukcemi 

střech na Strahově. V září 2012 bylo vypsáno 

výběrové řízení na nového ředitele SÚZ. 

Komise, kterou jsem vedl, vybrala z deseti 

uchazečů Jaromíra Příhodu, kterého rektor 

jmenoval do funkce v říjnu 2012. Již první 

kroky nového ředitele ukázaly, že tento 

výběr by mohl být dobrý. Situace na SÚZ se 

zklidnila, byly nastaveny kontrolní mecha-

nismy, které by měly zabránit nekalému jed-

nání, byly vypovězeny některé nevýhodné 

smlouvy a zahájeny práce na zadání veřej-

ných zakázek na dodávky surovin do menz. 

AS ČVUT věří, že nový ředitel je schopný 

manažer, který povede SÚZ takovým způ-

sobem, že budeme spokojeni jak s kvalitou, 

tak i cenou za stravování, ale zejména, že 

se podaří z ušetřených prostředků dobře 

udržovat, postupně opravovat a po částech 

rekonstruovat vybydlené koleje.“

Vyjádření prof. Václava Havlíčka, 
rektora ČVUT:

„V květnu a červnu 2011 byl na SÚZ pro-

veden interní audit veřejných zakázek na sta-

vební práce, v jehož  závěrech je uvedeno, 

že při zadáváni výše uvedených zakázek 

docházelo na SÚZ opakovaně k porušování 

příkazu rektora i k nedodržování  zákona 

o  veřejných zakázkách. Po  projednání 

auditu ve Vedení ČVUT byl 9. 9. 2011 ředi-

tel SÚZ s okamžitou platností zbaven práva 

podepisovat veškeré smlouvy s dodavateli 

bez předchozího souhlasu kvestora ČVUT. 

Ředitel Ing. Zmrzlík nastoupil 19. 9. 2011 

pracovní neschopnost trvající do 5. 8. 2012. 

Přijatá opatření byla dvakrát projednána 

v AS ČVUT, který ve svém usnesení požádal 

o provedení externího auditu zaměřeného 

zejména na stravovací úsek, jenž byl dlou-

hodobě ve ztrátě. Dále AS doporučil podání 

trestního oznámení na neznámého pacha-

tele, což bylo 16. 1. 2012 provedeno. Policie 

ČR dosud vyšetřování neuzavřela.

Rektor ČVUT nařídil 3. 5. 2012 mimo-

řádný audit, na jehož základě byla dne 25. 6. 

dána Ing. Zmrzlíkovi výpověď a neprodleně 

bylo vypsáno výběrové řízení na nového 

ředitele SÚZ. Výběrové řízení bylo 4. 10. 

úspěšně ukončeno a 15.10. byl ředitelem 

SÚZ ustanoven vítěz konkurzu Jaromír 

Příhoda. 

Požadavek AS ČVUT na externí audit 

SÚZ byl zadán formou veřejné zakázky dne 

21.10. 2011 a realizován v důsledku odvolání 

jednoho z účastníků na ÚHOS až 10. 9. 2012 

uzavřením smlouvy s fi rmou Ernst & Young, 

jejíž zpráva byla předána 21. 1. 2013.“ 

 (vk)  Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT  

Jaderný fyzik prof. Tošinskij přednášel na ČVUT
Jeden ze světově  nejuznávanějších jaderných fyziků současnos   – profesor Georgij 
Iljič Tošinskij (ruský fyzik, doktor technických věd, nositel řady vědeckých ocenění, 
vedoucí výzkumu a poradce generálního ředitele Fyzikálně-energe  ckého ins  tutu 
A. Lejpunského) přednášel 27. března 2013 studentům Fakulty strojní a Fakulty 
jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Studen   měli možnost se v rámci přednášky 
a následné besedy seznámit s principy fungování jednoho z nejperspek  vnějších 
zdrojů energie budoucnos   - malým, kovem chlazeným jaderným reaktorem čtvrté 
generace SVBR-100 s výkonem 100 megawa  ů.  (red)  Foto: archiv 
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Inovacentrum ČVUT v novém
Dokončení rekonstrukce prostor Inova-

centra ČVUT ve 3. patře Technické menzy 

bylo jedním z důvodů uskutečnění Ope-

ning Party, na které ve čtvrtek 14. března 

pracovníci této součásti společně s hosty 

oslavili dosavadní spolupráci a představili 

jim plány do budoucna.

Inovacentrum ČVUT, zaměřené na 

spolupráci s průmyslem v ČR i v zahraničí, 

vzniklo v roce 2010 sloučením dvou svých 

předchůdců, Centra pro spolupráci s prů-

myslem Fakulty elektrotechnické a Tech-

nologického a inovačního centra ČVUT. 

Koncem loňského roku byla dokončena 

rekonstrukce prostor ve 3. patře Technické 

menzy, kde má tato univerzitní součást své 

kanceláře. Kompletní proměnu z větší části 

fi nancovalo Ministerstvo školství, mládeže 

a  tělovýchovy, Inovacentrum ze svých 

zdrojů zaplatilo čtvrtinu ceny. Původní 

kancelářská plocha se rekonstrukcí roz-

rostla o nové kanceláře pro zaměstnance 

Inovacentra a o otevřený prostor, který 

zvětší kapacitu podnikatelského inkubá-

toru ČVUT InovaJET.  

Cílem Inovacentra je soustavně posky-

tovat profesionální služby a stát se fi nančně 

nezávislým a respektovaným centrem pro 

spolupráci s aplikační sférou.  Stále více se 

soustřeďuje na získávání zakázek z prů-

myslu a posiluje grantový servis. Proto 

v poslední době přibylo několik zaměst-

nanců, bylo posíleno zejména obchodní 

a grantové oddělení. Bylo posíleno a roz-

šířeno oddělení technologického transferu, 

od dubna posílil tým i právník, který bude 

zajišťovat legislativní servis v rámci sjedna-

ných zakázek. Celkem má Inovacentrum 

ČVUT 19 stálých zaměstnanců a 11 exter-

ních spolupracovníků.

 Alexandra Hradečná, 
 Inovacentrum ČVUT
   Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT 

 ↘ Více na
 h  p://www.inovacentrum.cvut.cz/

První pomoc ve školce
Studentky oboru Zdravotnický záchranář Fakulty biomedicín-
ského inženýrství v březnu seznamovaly dě   v mateřské 
školce VIP Broučkov Libušín se základy poskytování první 
pomoci. Dě   byly do problema  ky vtaženy formou hry. Kurzy 
první pomoci pro nejmenší a pro žáky základních škol připra-
vili odborníci z Katedry lékařských a humanitních oborů FBMI.
V kurzech se zaměřují na situace, kdy a jak zavolat pomoc, 
kdy mohou hrozit různá nebezpečí a jak se zachovat. Dě   se 
díky profesionálnímu líčení seznámí s různými druhy zranění, 
za  mco hra s čísly je zase naučí zatelefonovat na linku  sňo-
vého volání.

Mgr. Pavel Böhm, Hana Kličková, FBMI

Cena pro Zuzanu
Cenu děkana Fakulty dopravní ČVUT 
získala studentka Gymnázia Postupická 
Zuzana Kožnarová za projekt na téma 
Kvalita cestování nevidomých lidí.
Jubilejní 5. ročník soutěže se konal 
ve středu 6. února 2013, kdy v prosto-
rách fakulty prezentovali středoškoláci 
své práce odborné porotě. Všichni 
zúčastnění studen   byli oceněni přije-
 m ke studiu na fakultě bez přijíma-

cích zkoušek, čtyři nejlepší příspěvky 
pak věcnými cenami. 
Vítězná Zuzana Kožnarová svou prací 
zaujala porotu od samého počátku. 
V rámci projektu HANDin 
(h  p://www.handin.cz/) si sama 
na jeden den vyzkoušela, jaké je to být 
v kůži nevidomého.
Nejvíce prací zaslaných do tohoto roč-
níku soutěže o Cenu děkana FD bylo 
zpracováno na témata dopravních 
staveb (6 prací) a dopravních pro-
středků (2 práce), velmi zajímavé byly 
ale také ty, které se týkají oblas   zvý-
šení bezpečnos   dopravy a ekonomiky 
dopravy. Již tradičně se studen   věno-
vali problema  ce MHD a železniční 
dopravy (Zavedení taktového provozu 
na tra  ch v okolí Jihlavy, Vysokorych-
lostní tratě v ČR, Projekt Hauptbahn-
hof Wien). I letos byla prezentována 
jedna práce z letecké dopravy.

 (red) Foto: archiv

 ↘ Více o soutěži na
 h  p://cena-dekana.fd.cvut.cz/

Deset let své existence na ČVUT v březnu oslavilo Centrum informačních 

a poradenských služeb (CIPS). Setkání k výročí, které se uskutečnilo 11. 3. 2013, 

se zúčastnil prof. Václav Havlíček, rektor ČVUT, doc. Josef Jettmar, prorektor 

pro studium a studentské záležitosti a další osobnosti. „CIPS se během deseti let 

dostalo do povědomí studentů a stalo se konstantou jejich studijního života,“ říká 

vedoucí centra Mgr. Taťána Cihlářová. „Centrum se celou dobu snaží o podporu 

jednotlivých studentů formou poradenství a různě zaměřených seminářů. Stále 

přicházejí noví studenti a s nimi také nové problémy, na které jsme nuceni reagovat.“ 

Součástí oslavy je retrospektivní výstava, kterou je možné v centru zhlédnout 

až do konce akademického roku.  (vk)  Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT 

 ↘ Více na h  p://www.cips.cvut.cz/

Dese  leté výročí CIPS

 ↖Vítězní hokejisté
Hokejová reprezentace ČVUT potvrdila svou 
suverenitu v evropské konkurenci 
a zvítězila na mezinárodním univerzitním 
turnaji v německém Füssenu, pořádaném 
Technickou univerzitou v Mnichově. 
Po skvělém výkonu v celém turnaji 
nakonec ve fi nále hráči ČVUT deklasovali 
pořadatelskou univerzitu 8:1. Turnaje se 
zúčastnilo devět univerzitních týmů z šes   
evropských zemí. 
 PaedDr. Zdeněk Valjent, Ph.D.
   Foto: Patrick Oberdörfer 

 ↖   S  pendia pro doktorandy
Společnost Eaton poskytne s  pendia 
talentovaným studentům ČVUT. 
Ve smlouvě o spolupráci s ČVUT se zavazuje 
k poskytnu   dvou studijních s  pendií 
nejlepším studentům doktorského studia 
Fakulty elektrotechnické a dvou s  pendií 
pro studenty Fakulty strojní. Na snímku 
prof. Fran  šek Hrdlička (děkan FS), Ram 
Ramakrishnan (Execu  ve vice president and 
Chief technology offi  cer Eaton Corpora  on) 
a Ing. Jan Vondraš (ředitel Inovačního centra 
Eaton).  (red)  Foto: archiv 
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Téma úspor zní i na jednání Akade-
mického senátu ČVUT. Jeho předseda, 
profesor Petr Konvalinka upozorňuje 
na nešvary i na stránkách univerzitního 
časopisu. Už v lednu 2011 v rozhovoru 
kri  zoval, že na ČVUT máme drahé pro-
vozní náklady – účty za mobilní telefony, 
platby za nákup výpočetní techniky 
a kancelářské potřeby, že na těchto 
položkách by se daly ušetřit sta  síce, 
možná i miliony korun ročně, kdyby-
chom měli z výběrového řízení vzešlého 
centrálního dodavatele, tedy jednoho 
mobilního operátora, jednoho obchod-
níka s výpočetní technikou a jednoho 
obchodníka s kancelářskými potřebami. 
Prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc., se 
proto ptáme: Jste rád, že bylo konečně 
vypsáno výběrové řízení na mobilního 
operátora? 

Jsem rád, že se kvestor s tajemníky fakult 
a součás   dokázal dohodnout a složi-
tou problema  ku zadání výběrového 
řízení na mobilního operátora zvládl. 
Doufám, že se podaří vysoutěžit to, co 
je ve velkých fi rmách obvyklé – výhodné 
tarify pro služební telefony s voláním 
mezi sebou zdarma, podobně výhodné 
tarify pro zaměstnance a studenty ČVUT 
a dokonce pro jejich rodinné příslušníky, 
včetně mobilního internetu, přenosu dat 
a benefi tů. Úspory by mohly být v řádu 
milionů korun. Pokud jde o další úspory, 
zejména při nákupu výpočetní techniky 
a kancelářských potřeb, jsem přesvědčen, 
že jsou logickým pokračováním snahy 
AS ČVUT snižovat provozní náklady. 
Na základě diskuse v Akademickém 
senátu uvažuje vedení ČVUT o zřízení 
oddělení veřejných zakázek na úrovni 

rektorátu ČVUT, které by metodicky 
řídilo a organizovalo zadávání veřej-
ných zakázek, kromě stavebních, které 
jsou odděleny a samostatně vedeny 
na odboru výstavby a inves  ční činnos  .

Spolupráce senátorů s rektorem i kves-
torem zřejmě v poslední době funguje 
dobře, už „mezi lidi“ nedoléhají zprávy 
o rozepřích, kri  ce či dokonce výzvy 
k odvolání, jak se dělo v minulos  . 
V čem je tedy problém, že úsporné 
kroky nejdou tak rychle?
Problémy vidím dva. Jeden je dán typem 
ins  tuce. Jsme akademické prostředí, 
které má jistou míru setrvačnos  , což je 
v některých případech dobře a v někte-
rých to trochu znesnadňuje rychlost 
postupu změn. Druhý vyplývá z kompli-
kovanos   zákona o veřejných zakázkách, 

který neumožňuje dosud prak  kované 
způsoby nákupu mnoha komodit a sou-
časně téměř znemožňuje nákup unikát-
ních přístrojů a zařízení, která vyrábí jen 
jeden výrobce na světě.

Jaké má vlastně Akademický senát mož-
nos   přispět k tomu, aby se na ČVUT víc 
šetřilo?
Akademický senát ČVUT schvaluje meto-
diku rozdělování dotace a příspěvků 
a také rozpočet ČVUT, v rámci nichž 
může vyvíjet tlak na úspory. A také to 
průběžně dělá. Například několikrát 
snížil rozpočet, ze kterého je fi nancován 
rektorát ČVUT, VIC a další mimonorma-
 vně fi nancované součás  . Naposledy 

v lednu 2013 svým usnesením zavázal 
rektora ke snížení rozpočtu rektorátu 
a VIC o část osobních nákladů, které 
odpovídají třice  procentnímu objemu 
těchto nákladů na projektech IRP 2013. 

A nejedná se o malou částku, jsou to cca 
dva miliony korun. 

Jste příznivcem facility managementu, 
s nímž souvisí centrální správa budov 
a kde „se hraje“ také o miliony korun?
Facility managementu ve smyslu cent-
rální správy a údržby se mnoho akade-
mických pracovníků obává. Zejména 
proto, že s centrální údržbou – státních 
bytů nebo i nemovitos   ČVUT – měli 
před rokem 1989 velmi špatné zkušenos   
a mají pocit, že to dnes nebude o mnoho 
lepší. Ale facility management není jen 
správa a údržba, je to mnohem komplex-
nější pohled na provozování nemovitos   
a jeho fi nanční přínos může být znát jen 
v případě, že bude aplikován na všechny 
nemovitos   ČVUT. Myslím si, že by bylo 
dobré zahájit věcnou diskusi o přípravě 
projektu facility managementu a pře-
svědčit o vhodnos   takového řešení.

Úspory by mohly být v řádu milionů korun

Úspora až třice   procent v cenách ener-
gie je razantním pokrokem. Jak se vám 
podařilo spojit většinu fakult v této zále-
žitos  , když často fakulty spíše bojují 
každá jen za sebe? zeptali jsme se 
Mgr. Jana Gazdy, Ph.D., kvestora ČVUT.

Je pravda, že fakulty jsou i z historických 

příčin navyklé rozhodovat o většině záleži-

tostí týkajících se jejich provozu a nakládání 

s majetkem nebo fi nančními prostředky 

samostatně. V řadě případů je takový 

postup i vhodnější, neboť umožňuje větší 

fl exibilitu rozhodování a zrychluje odezvu 

na řešení vzniklých problémů. Fakulty 

a součásti jsou si ale současně vědomy, že 

někdy je společný postup výhodný. 

Zejména se to týká právě nejrůznějších 

druhů nákupů, ve kterých je sdružování 

poptávky osvědčeným způsobem získání 

lepší vyjednávací pozice vůči dodavatelům. 

To byl právě nákup energií na komoditní 

burze. Tajemníky jednotlivých součástí, 

kteří v tomto rozhodnutí hráli klíčovou roli, 

proto nebylo třeba nijak usilovně přesvěd-

čovat o výhodnosti tohoto kroku. Výsledek 

aukce nám nakonec dal za pravdu. Je 

přitom třeba si uvědomit, že v aukci byla 

nakoupena jen zhruba polovina objemu 

energie potřebného pro rok 2013. Zbývající 

část je doposud pokryta starými smlouvami, 

které budou vypovězeny až letos a lze tudíž 

předpokládat, že srovnatelného výsledku 

bude dosaženo i pro rok 2014. 

Vedlejší, ale snad ještě závažnější moti-

vací pro společný nákup energie prostřed-

nictvím energetické burzy, bylo kromě 

úspory i to, že tento postup automaticky 

splňuje požadavky zákona pro zadávání 

veřejných zakázek. Ty jsou v současnosti 

pod drobnohledem veřejnosti a ČVUT se 

postupně bude muset naučit celou řadu 

komodit soutěžit společně pro všechny sou-

části. Nákup energií byl prvním krokem 

na této cestě.

Už několik let se z popudu AS ČVUT 
a jeho předsedy prof. Konvalinky hovoří 
o další možnos   úspor u mobilů, pro-
střednictvím jen jednoho operátora... 

Veřejná zakázka na služby mobilního 

operátora už byla v březnu vypsána, výběr 

by mohl být proveden počátkem května. 

Volba mobilního operátora je populárním 

tématem při podobných debatách. Je ale 

třeba si uvědomit, že celkové roční náklady 

ČVUT v této oblasti jsou okolo pěti milionů 

korun, takže v porovnání s jinými polož-

kami v rozpočtu je to spíše okrajová záleži-

tost. Očekávaná úspora je okolo jednoho 

milionu korun. Stejně jako u energií však 

velká část současných smluv bude moci být 

vypovězena až po určité době, takže bude 

ještě chvíli trvat, než se efekt úspory plně 

projeví.

Chystají se i další úsporné kroky? Dá se 
sem zahrnout i Full Cost systém, pří-
padně facility management?

Facility management neboli centrální 

správa budov by jistě přinesl značnou 

úsporu nákladů. Pokud vezmeme v úvahu, 

že např. v porovnání s oněmi tolikrát zmi-

ňovanými mobilními službami náklady 

na provoz budov – bez energií – přesahují 

100 milonů korun, tak je zřejmé, že i několi-

kaprocentní úspora v této oblasti by zname-

nala snížení nákladů o miliony. Pro součásti 

by to však současně znamenalo i ztrátu 

kontroly nad prostorami, které mají nyní 

ve správě, a mají i obavu, že ona fl exibilita 

a jednoduchost řízení, o které jsme mluvili, 

se v centrální správě budov vytratí. Tyto 

důvody tudíž vedou k tomu, že fakulty mají 

k facility managementu skeptický postoj.  

Full cost není cestou k úspoře nákladů. 

Je to metoda, jak náklady přiřazovat k jed-

notlivým činnostem, aby organizace získala 

přesnější představu o efektivitě těchto pro-

cesů. Proto se úspor nákladů přímo netýká, 

ale určitě by si zasloužil velkou pozornost, 

neboť jeho zavedení na ČVUT bude mít 

stejně velký dopad jako spuštění centrální 

správy budov.

Co je podle vás příčinou toho, že některé 
postupy, které se mimo akademickou 
půdu osvědčily, se na ČVUT dostávají 

„do života“ pomaleji než v privátní praxi? 
Důvodů je celá řada, ale nejhlavnějším je 

demokratický charakter veřejné vysoké 

školy, který je dán zákonnou úpravou pra-

vomocí a odpovědností jednotlivých akade-

mických orgánů. Veřejná škola je decentra-

lizovanou strukturou s mimořádnou mírou 

samostatnosti přiznanou jednotlivým 

fakultám. To vede k demokratické mana-

žerské kultuře a nutnosti před každým 

zásadním rozhodnutím hledat hlasovací 

koalice a možnosti kompromisů. Jinak 

řečeno, ČVUT má odpor k náhlým 

změnám ve svém fungování zakódován 

ve své DNA. To ale není nutně jen negativní 

věc. Organizace tohoto typu mohou být 

méně fl exibilní, ale stabilnější než sou-

kromé společnosti, které se díky jedinému 

direktivně prosazenému rozhodnutí 

mohou ocitnout na prahu bankrotu. 

Takové nebezpečí nám přirozeně nehrozí.   

Dvoustranu připravila Vladimíra Kučerová
 Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT 

Více než sedm milionů 
korun ušetřilo ČVUT pro 
letošní rozpočet historicky 
prvním nákupem energií 
na energe  cké burze. 
Pro svá vysokoškolská 
pracoviště, koleje, menzy 
a mimopražská školicí střediska 
pořídila škola elektřinu a plyn 
pro rok 2013 na Českomoravské 
komoditní burze Kladno. 
Celkově ČVUT na burze pro 
letošní rok nakoupilo 
11,3  síce megawa  hodin 
elektřiny a 19  síc MWh 
zemního plynu. Největší 
úspory, téměř 3,2 milionu 
korun, dosáhla škola u dodávky 
zemního plynu v režimu 
maloodběr, u elektřiny 
ve vysokém napě   pak ušetřila 
další více než 3 miliony korun. 
Nejvyšší procentuální úspory 
bylo dosaženo u nízkonapěťové 
silové elektřiny, kde cena klesla 
o 31 procent. 

Šetřit se musí: pomůže sdružování poptávky
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AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ

1. Vám ani XY nehrozí jiné nebezpečí?

2. Jemně zatřeste rameny XY a ptejte 
se: „Jste v pořádku?“

3. Pokud XY nereaguje:
• Zajistěte volání na 155.

• Otočte XY na záda a pak otevřete dýchací 

cesty pomocí záklonu hlavy a vytažením 

brady konečky prstů pod obloukem brady.

4. Zkontrolujte přítomnost normálního 
dýchání: 
• Pozorujete zvedání hrudníku?

• Slyšíte dýchací šelesty u úst XY?

• Cítíte proud vzduchu na vaší tváři?

Vyšetřujte nejdéle 10 sekund. Při pochybách 

jednejte podle bodu 5.

5. Pokud XY nedýchá normálně:
• Zajistěte přinesení AED.

• Zahajte stlačování hrudníku:

 •  Klekněte si po boku XY.

 •  Umístěte zápěstí jedné ruky dlaní

 •  do středu hrudi XY.

 •  Umístěte zápěstí druhé ruky dlaní 

 •  na horní část první ruky, propleťte 

 •  prsty vašich rukou a přesvědčte se, 

 •  že tlak není aplikován na žebra. 

 •  Netlačte na horní části břicha 

 •  nebo dolní konec hrudní kosti.

 •  Postavte se svisle nad hrudník XY,

 •  držte horní končetiny rovně v lokti,

 •  a stlačujte hrudní kost o 5-6 cm.

 •  Po každém stlačení zcela uvolněte tlak

 •  na hruď bez ztráty kontaktu mezi

 •  dlaněmi a hrudní kostí.

 •  Opakujte s frekvencí 100-120 stlačení
 •  za minutu. 

 •  Stlačení a uvolnění hrudníku XY by  

• •  mělo trvat stejně dlouho.

6. Zkombinujte stlačení hrudníku se 
záchrannými vdechy:

V květnu 2013 se na Fakultě elektrotechnické ČVUT uskuteční cyklus 
školení záchrany života pomocí automa  ckého externího defi brilátoru 
(AED). Rozmístěním AED do objektů ČVUT to  ž proces sekundární 
prevence náhlého selhání srdeční funkce neskončil, ale naopak začal 
a stále probíhá. Studen   i zaměstnanci jsou vzděláváni v rámci výuky, 
školení řidičů a průběžně pořádaných přednášek. Nyní nastal čas k plošné 
vzdělávací akci k obnovení a doplnění znalos  . Přestože přístroj radí 
a napovídá, je to vždy člověk, který zachraňuje a ví, co má dělat při 
základní resuscitaci dospělého. Na příkladu „pana XY“ si shrneme, jak 
postupovat při selhání funkce srdce: 

• Po 30 stlačeních opět zajistěte průchod-

nost dýchacích cest pomocí záklonu 

hlavy a předsunutí brady XY.

• Uzavřete měkkou část nosu XY stiskem 

pomocí ukazováčku a palce, s  rukou 

na čele XY. Nechte ústa XY otevřená, ale 

přidržujte bradu.

• Normálně se nadechněte a umístěte vaše 

rty kolem úst XY, ujistěte se, že přiložení 

těsní.

• Vdechněte pevně do úst XY během jedné 

sekundy, kontrolujte účinnost vdechu 

sledováním zdvihání hrudníku.

• Udržujte hlavu zakloněnou, bradu 

povytaženou, odkloňte se od úst XY, 

zkontrolujte pokles hrudníku při výde-

chu.

• Opět se běžně nadechněte a vydechněte 

do úst XY ještě jednou. Celkem vdech-

nete dvakrát, tato část by neměla trvat 

více než 5 sekund. 

• Pokračujte bez odkladu stlačováním
hrudníku a záchrannými vdechy v po-
měru 30:2.

• Ve více zachráncích přebírejte s mini-

mální ztrátou času oživování po 1–2 min. 

7. Resuscitace s použi  m AED:
• Oživujte XY do přinesení a během zapí-

nání defi brilátoru.

• Sledujte výzvy AED.

• Připojte elektrody na nahou hruď XY.

• Pokud AED analyzuje rytmus, nikdo se 

nedotýká XY. 

Pokud je doporučen výboj:

• Ujistěte se, že se nikdo nedotýká XY.

• Stiskněte tlačítko výboje podle pokynu. 

Některé AED aplikují výboj samy.

• Pokračujte podle hlasových a obrazových 

pokynů.

• Minimalizujte doby přerušení stlačování 

hrudníku.

Není-li doporučen výboj:

• Pokračujte v resuscitaci v poměru 30:2 

a sledujte pokyny AED.

8. Pokračujte v resuscitaci do:
• Vašeho vyčerpání.

• Převzetí záchrannou službou. (Nikoli 

příjezdu!)

• Znovunabytí vědomí XY (kašel, ote-

vření očí, mluvení, nebo cílevědomá 

změna polohy) a do začátku normálního 
dýchání XY.

MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D., 
Fakulta elektrotechnická

  Foto: archiv 

Defi brilátory pomáhají 
zachraňovat životy

Chceme snížit vliv věkového automatu
 O zvyšování mezd hovoříme s prof. Václavem Havlíčkem, rektorem ČVUT 

Docela velkou diskusi vzbudilo zvažo-
vané zvýšení platů, které připravilo 
vedení ČVUT na základě toho, že univer-
zita dostala – díky kvalita  vním ukazate-
lům - pro letošek více peněz ze státního 
rozpočtu. O kolik milionů si naše univer-
zita polepšila a kolik z této částky chce 
vedení dát na zvýšení platů?

Celkový nárůst fi nancování ČVUT 

z příspěvku na vzdělávací činnost je okolo 

jednačtyřiceti milionů korun, z toho tři 

čtvrtiny chceme věnovat jako roční 

náklady na zvýšení platů. Vyšší dotace je 

způsobena především nárůstem koefi ci-

entu kvality, který se uplatňuje ve dvou 

směrech - ve výpočtu fi nancovaných stu-

dentů ministerstvem školství, které 

můžeme přijmout, a dále přímo ve složce 

příspěvku na studenta, která závisí na kva-

litě. 

Po několika letech, kdy se mzdy nezvyšo-
valy, by tedy mělo dojít k jejich vylep-
šení. Bude provedeno rovnostářsky?

V několika posledních letech celkový 

objem fi nančních prostředků z veřejných 

zdrojů na ČVUT mírně klesal, takže nebylo 

možné výrazněji zvyšovat platy. Přesto 

v minulém roce došlo k mírnému zvýšení 

u nejnižších tříd, tedy u nejméně kvalifi ko-

vaných pracovníků. Letos, kdy určitý pro-

stor pro navýšení je, rozhodlo vedení 

ČVUT nenavyšovat mzdy plošně, ale v sou-

ladu s mým volebním programem snížit 

vliv tzv. věkového automatu. Původní návrh 

vedení představoval redukci 6. platového 

stupně – praxe nad 24 let – na úroveň 

5. stupně. Po projednání v grémiu vedou-

cích pracovníků ČVUT bylo doporučeno 

snížit počet platových stupňů na polovinu, 

tedy na tři stupně, a postup garantovat 

po devíti a po devatenácti letech praxe. 

Jak se konkrétní přidání projeví? A kdo si 
pomůže nejvíc?

Pracovníci v sudých platových stupních 

budou mít tarifní platy navýšeny o jedno 

procento a v lichých stupních budou mít 

tarifní mzdu stejnou jako nejbližší vyšší 

sudý platový stupeň, tedy o 2,2 až 6,6 pro-

centa vyšší. Znamená to, že pracovníci 

v prvním stupni – lidé do čtyř let praxe – 

budou mít stejný tarifní plat jako pracov-

níci do devíti let praxe. Lidé s praxí do 14 let 

dostanou stejnou tarifní mzdu jako kole-

gové s praxí do 19 let.

Uvedu pár příkladů: v lichých stupních 

první třídy je to zvýšení tarifní mzdy 

zhruba o 200 korun, v sudých stupních 

o necelou stokorunu. V 7. platové třídě je 

v lichých stupních zvýšení tarifu o více než 

500 korun, v sudých stupních něco málo 

přes sto korun. Ve 13. třídě v lichých stup-

ních se jedná o zvýšení tarifu o 1 100 korun 

a v sudých stupních o 300 korun.

Největší nárůst celkového objemu tarif-

ních mezd za rok bude na fakultách sta-

vební a elektrotechnické, což je dáno jejich 

velikostí, roli hraje i věk a kvalifi kace. Cel-

kově za ČVUT si toto zvýšení tarifů vyžádá 

pro letošek 24 milionů korun. 

Od kdy by se měly zvyšovat mzdy?
Pokud Akademický senát ČVUT návrh 

vedení na dubnovém zasedání schválí, tak 

by se zvýšení mělo realizovat k 1. červnu 

nebo červenci, neboť bude nutno předělat 

příslušný soft ware. Vedení předpokládá, že 

převážná většina pracovišť, ne-li všechna, 

budou mít takové fi nanční prostředky, že 

by nemělo docházet ke snížení osobního 

ohodnocení. Zároveň se navyšuje příplatek 

za vedení pro vedoucí kateder a odpovída-

jící vedoucí v neakademické sféře.

ČVUT má vyšší věkový průměr, takže 
dost velkého počtu pracovníků se týká 
záměr zrušit šestý platový stupeň, s čímž 
souvisí pravděpodobná stagnace platu. 
Čekáte nespokojené reakce na tuto 
změnu?

Věková struktura pracovníků ČVUT, 

zejména ve vyšších kvalifi kačních třídách, 

není optimální. Stále se projevuje generační 

mezera zkušených pracovníků v rozmezí 45 

až 55 let, takže při platových úvahách 

vedení vždy bere v potaz podporu mladších 

pracovníků a jejich kvalifi kačního růstu. To, 

že zejména v posledním platovém stupni 

dochází k nejmenšímu nárůstu, je logickým 

důsledkem toho, že zkušenosti po 19 letech 

lze považovat za stejné, jako po 24 letech 

a není tedy důvod k nárůstu mezd při oce-

nění stejné práce.

Padaly i návrhy, aby se platové stupně 
zcela zrušily a vedoucí pracovníci by 
měli větší volnost v určování mezd 
svých podřízených jen na základě tarifů 
a osobního ohodnocení. Proč nejste pro 
tuto radikální cestu, kterou byste si 
v závěru svého funkčního období, kdy 
už nemusíte kalkulovat s dopadem 
nepopulárních kroků, mohl dovolit?

Úplné zrušení platových stupňů by bylo 

možné jen v případě, že by se základní 

tarifní mzda uvedla v platové tabulce jako 

rozmezí hodnot nebo nastavila na úroveň 

prvního nebo druhého platového stupně. 

Na základě návrhu jednoho z děkanů zrušit 

platové stupně proběhla v grémiu vedou-

cích pracovníků dlouhá diskuse, jejíž závě-

rem bylo nedoporučit tuto radikální změnu, 

protože i kdyby byly základní mzdy ve sku-

tečnosti navýšeny, mohli by mít pracovníci 

pocit, že došlo ke snížení určité jistoty, dané 

tarifní tabulkou.  

Vladimíra Kučerová
  Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT 
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Matema  ka už dnes pro většinu 
školáků není strašákem, kvůli kterému 
by se budili ze spaní. Kvůli rozdílné 
úrovni výuky i rozsahu učiva na 
středních školách však tento předmět 
patří mezi klíčové faktory, které 
ovlivňují nejen volbu vysoké školy, 
ale i úspěšný start do vysokoškolského 
vzdělávání. Jak se naše technická 
univerzita vyrovnává s úrovní znalos   
matema  ky (a fyziky) přicházejících 
středoškoláků? A jak jim pomáhá po 
příchodu na ČVUT?    (vk)

FEL: Znát souvislos  
Fakulta elektrotechnická ČVUT se vůči 

nastupujícím studentům chová podle pravi-

dla: vlídně, ale náročně. Novým studentům 

„podává ruku“ v oblastech, kde to nejvíce 

potřebují. Nicméně trvá na udržení fakul-

tou tradičně deklarované úrovně, která je 

následně zárukou kvality absolventů. 

Návrat k osvědčenému modelu
Od roku 2010 Katedra fyziky FEL ČVUT 

pořádá Přípravné kurzy matematiky a fyziky. 

Je to návrat k osvědčenému modelu, který 

na fakultě dříve úspěšně fungoval. Výuka 

je koncipována s ohledem na potřeby stu-

dentů nastupujících do prvního ročníku 

FEL, kurzy jsou však otevřeny pro všechny 

zájemce, například příští studenty ostatních 

fakult ČVUT. Cílem kurzu je zopakování 

středoškolské látky, na kterou budou přímo 

navazovat přednášky matematiky a fyziky 

na FEL ČVUT, a usnadnění přechodu ze 

střední školy na vysokou. Je kladen důraz 

i na klíčově detaily, které jsou důležité z hle-

diska budoucí látky a které mohly bez znalosti 

souvislostí ve středoškolské látce zaniknout.

Přípravné kurzy matematiky a fyziky jsou 

organizovány dvakrát ročně – jarní běh je 

zaměřen spíše jako příprava na maturitu 

a na přijímací zkoušky na vysokou školu, 

podzimní běh je cílený na studenty nastu-

pující do 1. ročníků FEL ČVUT. Právě inten-

zivní kurz před začátkem semestru pomáhá 

studentům snadněji se aklimatizovat 

na fakultě a přivyknout i rychlejšímu tempu 

a jinému stylu výuky. Dle ankety, kterou stu-

denti po absolvování kurzu vyplňují, kurz 

FSv: Přípravné 
a vyrovnávací kurzy
Není třeba zas  rat, že matema  cké 
předměty nepatří na Fakultě sta-
vební ČVUT k těm jednodušším. 
Matema  cké metody prolínají všemi 
odbornými předměty studia a jsou 
základem technických předmětů vše-
obecně. V návaznos   na využi   počí-
tačů představují aparát, bez kterého 
se moderní inženýr neobejde. Vedle 
matema  ckých metod se v posled-
ních letech mohutně rozvinuly 
metody navrhování a konstruování, 
v jejichž základu stojí také 
metody Konstruk  vní geometrie.
Na všech studijních oborech Fakulty 
stavební je v úvodu studia zařazen 
rozsáhlý blok matema  ckých před-
mětů. Katedra matema  ky Fakulty 
stavební připravila v posledních 
letech několik typů přípravných 
a vyrovnávacích kurzů, které umož-
ňují studentům, připravujícím se 
na studium, speciální přípravu v růz-
ných oblastech. Jeden typ takových 
kurzů představují přípravné kurzy pro 
přijímací zkoušky. V letošním roce se 
těchto kurzů (prezenčního či kore-
spondenčního) zúčastnilo na 350 
studentů. Vedle kurzu Matema  ky je 
to i kurz Konstruk  vní geometrie. 
Oba typy kurzů byly převážně využity 
na přípravu k přijímacím zkouškám, 
případně k maturitě.

„Výsledky loňských přijímacích zkou-
šek ukázaly, že výsledky těch stu-
dentů, kteří absolvovali přípravné 
kurzy, byly v průměru lepší než 
výsledky těch, kteří přípravný kurz 
neabsolvovali,“ říká prof. Ing. Jiří 
Máca, CSc., proděkan fakulty pro 
pedagogickou činnost.   (vk) 

Matema  ka vstřícně, ale náročně 

vesměs hodnotí velmi kladně. Studenti mají 

k jednotlivým výrokům přiřadit čísla 1–5 

ve smyslu 1 určitě ano, 2 ano, 3 spíše ne, 4 

rozhodně ne, 5 neumím rozhodnout. Výroky 

„Kurzy pro mě byly přínosem“, „Kdybych se 

mohl znovu rozhodnout, přihlásil bych se 

opět“, „Doporučil bych kurz známému“, oce-

ňují v drtivé většině známkou 1 či 2.

Přijímačky nově
Pro akademický rok 2012/2013 byly při-

jímací zkoušky na Fakultě elektrotechnické 

nově povinné pro všechny bakalářské stu-

dijní obory. Z tohoto důvodu i počet stu-

dentů v prvních ročních byl během zimního 

semestru nižší, než v letech předcházejících. 

Tato novinka má pozitivní výsledky: podle  

doc. Mgr. Petra Habaly, Ph.D. z Katedry 

matematiky FEL lze na  matematických 

předmětech (Základy matematické analýzy, 

Lineární algebra a aplikace) vysledovat, že 

v oborech, kde bylo nově zavedeno přijímací 

řízení, výrazně vzrostlo procento studentů, 

kteří úspěšně složili zkoušku, přičemž prů-

měrná známka zůstala v zásadě nezměněna. 

Jakkoliv tato data zatím popisují pouze první 

běh po zavedení přijímacích zkoušek, zdá se, 

že do prvních ročníků po této změně již nena-

stoupili ti studenti, kteří by zřejmě se studiem 

měli velké potíže a kteří by s největší prav-

děpodobností studium předčasně ukončili. 

Postupující studenti pak mají zhruba stejné 

kvality, jako studenti z let minulých.

Bezpečná matema  ka 
Další aktivitou, která je zaměřena 

na studenty prvních ročníků a má zvýšit 

především jejich úspěšnost v matematice, 

je „Doplňkový seminář z matematiky aneb 

Bezpečná matematika“. První běh tohoto 

semináře se uskutečnil v zimním semestru 

2012/2013. Tento seminář z matematiky je 

službou, kterou fakulta nabídla (bezplatně) 

všem svým studentům prvního ročníku. 

Na semináři se procvičuje látka, která tra-

dičně bývá příčinou selhání přibližně polo-

viny studentů u zkoušky z matematické 

analýzy v prvním semestru. Nejde o for-

mální kurz, a proto není třeba se zapisovat, 

na konci není zápočet, zkouška ani kredity. 

Pokud student cítí, že potřebuje pomoci 

s některým tématem, tak si prostě z nabí-

zených vybere hodinu, která mu vyhovuje, 

a přijde. Na povinných seminářích je kladen 

důraz na zvyšování samostatné práce. Stu-

denti prvních ročníků, kteří na tento nový 

způsob výuky ještě nejsou zvyklí, nachází 

pomoc týkající se matematických předmětů 

právě na tomto semináři. Díky organizo-

vanému řešení v týmu si studenti mohou 

uvědomit, že i  jejich spolužáci prochází 

podobným vývojem, který se týká osvo-

jování si obtížné látky. A tedy, že několik 

nespočtených příkladů ještě nemusí být 

důvod k opuštění fakulty. 

Do budoucna plánuje Katedra fyziky FEL 

ČVUT v rámci propagace studia technic-

kých a přírodovědných disciplín v regio-

nech další akce pro středoškoláky. Budou to 

například „Fyzikální laboratoře pro středo-

školáky“, „Podzimní škola pro středoškolské 

učitele“ a již osvědčené „Vánoce s fyzikou“ 

- zábavné odpoledne v předvánočním čase 

pro studenty středních škol a jejich učitele 

fyziky, které mají velký ohlas.

RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D., 
Katedra fyziky FEL

 ↖ Výuka matema  ky: 
Ing. Lubomíra Balková, Ph.D., 

přednáší studentům FJFI.
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FJFI: Od Matema  ckého minima k Matema  ckému inženýrství 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

ČVUT je známa svou kvalitní matematikou. 

Je zde možno studovat jak čistou, tak apli-

kovanou matematiku. Zájemci o studium 

se rekrutují převážně z absolventů gymná-

zií, ale řada z nich přichází i z jiných typů 

technicky orientovaných středních škol. 

Jsou mezi nimi vynikající jedinci, avšak 

v průměru se zřejmě neliší od jiných stu-

dentů, přicházejících na technické vysoké 

školy. Kromě faktických znalostí, návyků 

a  dovedností ze střední školy jim často 

schází potřebná mentální připravenost 

na požadavky, jejichž plnění od nich vysoká 

škola, hodná tohoto jména, vyžaduje.

Je samozřejmě obtížné kvalifikovat 

obecně úroveň studentů, ale dá se říci, že je 

v posledních letech podobná: velká část se 

bohužel snaží studiem projít s minimální 

námahou. Na druhé straně se v každém 

novém ročníku stále objevuje několik vyni-

kajících studentů, kteří dokáží strhnout celý 

kolektiv (nebo jeho podstatnou část) k vyš-

šímu výkonu.

Za tři roky se uskutečnilo 
50 výjezdů na střední školy

FJFI organizuje pro střední školy celou 

řadu akcí, jejichž prostřednictvím vyhledává 

studenty, kteří by mohli obstát v náročném 

studiu. Před třemi lety se zrodil nápad, že by 

si mohli zaměstnanci a doktorandi Katedry 

matematiky připravit popularizační před-

nášky pro střední školy. Myšlenka oslovila 

celou řadu lidí a od zahájení projektu se již 

uskutečnilo přes padesát výjezdů na střední 

školy. O oblíbenosti akce svědčí i fakt, že 

některé střední školy si samy objednávají 

přednášky každý rok. Jinou variantou je, že 

ze střední školy přijedou studenti na fakultu 

a poslechnou si přednášky přímo u nás. 

Našli se také kolegové, kteří jsou ochotni 

školit studenty v rámci projektu SOČ (stře-

doškolská odborná činnost) či Expo Science 

Amavet.  

Pravidelně od listopadu do dubna běží 

bezplatný kurz matematiky, který je ote-

vřený všem zájemcům. Slouží jako příprava 

pro studium na vysoké škole, ale také jako 

opakování k maturitě. Pro středoškoláky, 

kteří se rádi věnují matematice ve volném 

čase a chtějí svou zálibu sdílet s ostatními 

podobně zaměřenými studenty, je určen 

dvoutýdenní letní tábor TCN (Tudy cesta 

nevede, ale vy ji najdete!), každoročně orga-

nizovaný studenty pro studenty.

Matema  ka 
na třech úrovních ob  žnos  

Matematika, jako jeden ze základních 

teoretických předmětů, se na FJFI vyučuje 

od jejího založení v roce 1955. V současnosti 

garantuje katedra výchovu ve třech magister-

ských a jednom bakalářském oboru. Jsou 

to Matematické inženýrství, Matematická 

informatika a zcela nový obor Aplikované 

matematicko-stochastické metody, a dále 

bakalářský obor Aplikovaná informatika. 

Najdou se i studenti, pro které je mate-

matika velkým oříškem, zejména nemají-li 

dostatečné základy ze střední školy. Pro ty 

každý rok běží v zimním semestru 1. roč-

níku speciální kurz Matematické minimum, 

který pomáhá upevnit matematické základy 

a umožňuje tak studentům zvládnout co nej-

dříve vysokoškolskou látku. 

Výuka matematiky probíhá na  třech 

úrovních obtížnosti: A,B a C. Některé obory 

požadují úroveň A (např. Matematické 

inženýrství a Matematická informatika). 

Pro většinu oborů je postačující úroveň B 

a některé, zejména bakalářské obory, kde 

není matematika natolik potřebná, se spo-

kojí s nejslabší úrovní C. Jednotlivé úrovně 

se neliší ani tak rozsahem probírané látky, 

ale spíše přístupem, důrazem na  teorii, 

nebo naopak na  počítání, a  požadavky 

u zkoušek.

Pro studenty, kteří se chtějí matematice 

více věnovat, jsou určeny matematické 

předměty kategorie A. Cílem přednášek 

a cvičení je naučit studenty nejen počí-

tat příklady, ale především matematicky 

uvažovat, osvojit si dokazovací techniky 

a rozvíjet schopnost nabyté poznatky kom-

binovat. Lineární algebra se na středních 

školách nevyučuje, proto mají posluchači 

možnost pozorovat, jak se korektně buduje 

zcela nová teorie. Studentům je během prv-

ního ročníku dána možnost rozhodnout se, 

zda se jim těžší matematika líbí, či nikoliv. 

Ti, kteří neodhalí v matematice její krásu, 

nebo na ni prostě nestačí, mají možnost 

studovat matematiku kategorie B nebo C, 

která je zaměřena praktičtěji a studenty 

naučí velmi dobře počítat. 

Doc. RNDr. Jan Mareš, CSc., 
Katedra matema  ky FJFI

 Foto na str. 10-13: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT 

FS: Osvědčilo se 
Repe  torium 
i volba náročnos  

Již dlouhou dobu se Fakulta strojní ČVUT 

potýká se značnou propadovostí studentů 

během prvních ročníků studia, zejména 

v předmětech základu inženýrského studia. 

Tato propadovost pramení jednak z nároč-

nosti těchto předmětů a jednak z nedosta-

tečné připravenosti některých studentů 

z předchozího studia (na středních, ale někdy 

i na základních školách). Řešením této pro-

blematiky se již řadu let zabývá Ústav tech-

nické matematiky FS ČVUT v Praze, kterého 

se propadovost studentů dotýká již od prv-

ního semestru jejich studia.

„Vítězem“ v neznalostech je 
logaritmická funkce

Při zahájení výuky matematiky na Fakultě 

strojní je studentům tradičně zadán vstupní 

test. Obsahuje úlohy, které by měly prově-

řit základní znalosti středoškolské mate-

matiky. V posledních letech prokazatelně 

narůstá počet těch, kteří jsou výrazně limi-

továni v  dalším studiu právě zásadními 

mezerami ve  znalostech. Obecně známým 

problémem jsou zejména: úpravy výrazů, 

řešení rovnic a nerovnic, znalost základních 

funkcí, základů analytické geometrie, počí-

tání s komplexními čísly. „Vítězem“ v nezna-

lostech se v poslední době jeví logaritmická 

funkce a její vlastnosti.

V dřívějších letech byla těmto studentům 

doporučována účast ve volitelném semináři 

v rámci předmětu Matematika I. Protože se 

však přesto situace stále zhoršovala, nabízí 

nyní Ústav technické matematiky samostatné 

Repetitorium středoškolské matematiky. Stu-

denti si mohou vybrat kurz, který je pořá-

dán v září před zahájením výuky, nebo kurz 

v první polovině semestru. Náplní jsou přede-

vším zmíněné partie středoškolské matema-

tiky, v nichž se dlouhodobě objevují opakující 

se kritické neznalosti vedoucí k neúspěchům 

u zkoušek z matematiky v bakalářském studiu.

Zkouška „po částech“ 
V letošním roce byla poprvé studentům 

nabídnuta možnost konat zkoušku z před-

mětu Matematika I „po částech“, tj. ve třech 

dílčích testech během semestru. Testy odpo-

vídaly etapám výuky, tj. lineární algebra, 

diferenciální počet a integrální počet funkcí 

jedné proměnné. Zájem studentů byl velký 

a s velmi dobrým výsledkem; z necelých 

čtyř set studentů, kteří této možnosti využili, 

jich uspěla více než polovina, přestože pod-

mínka pro úspěšné vykonání nebyla snadná. 

Na závěry je zatím příliš brzy, ale dosavadní 

výsledky naznačují, že obě zmiňované aktivity 

ve výuce předmětu Matematika I by mohly 

napomoci ke zlepšení situace.

Bakalář ví „jak“, inženýr zná „proč“
Od ak. roku 2007/2008 nabízela fakulta 

v  rámci individuálního studijního plánu 

možnost absolvovat základní předměty 

teoretického základu inženýrského studia 

kromě základní úrovně (bakalářské) také 

na vyšší (inženýrské) úrovni. Pracovně byly 

bakalářské předměty vyučované a zkoušené 

na původní bakalářské úrovni označeny β 

a předměty vyučované a zkoušené na vyšší 

inženýrské úrovni α. Do tohoto systému byly 

zahrnuty všechny hlavní předměty Ústavu 

technické matematiky (Matematika I až III, 

Numerická matematika a  Konstruktivní 

geometrie), předměty Ústavu fyziky (Fyzika 

I  a  II), všechny hlavní předměty Ústavu 

mechaniky, biomechaniky a mechatroniky 

(Mechanika I až III, Pružnost a pevnost I a II) 

a oba základní předměty Ústavu mechaniky 

tekutin a termodynamiky (Mechanika teku-

tin a Termomechanika). Zavedení rozdílných 

úrovní umožnilo v bakalářské β-úrovni věno-

vat vyšší pozornost příkladům a praktickým 

aplikacím a více se soustředit na oblasti po-

třebné pro okamžité využití v praxi. V inže-

nýrské α-úrovni je možné věnovat větší 

pozornost základní teorii a vysvětlení pod-

staty dějů a vazeb mezi nimi. Všechny tyto 

úpravy byly vedeny jednoduchým heslem: 

„Kvalitní bakalář musí vědět jak, aby mohl 

nástroje používat a správný inženýr musí 

vědět i proč, aby byl schopen nástroje nejen 

používat, ale dále je i rozvíjet a zdokonalovat“. 

Volba vlastní cesty studiem
Každý student má možnost si v průběhu 

prvního ročníku zvolit úroveň základních 

předmětů. V zimním semestru jsou oba 

základní předměty (Matematika I a Kon-

struktivní geometrie) vyučovány na α-úrovni, 

ale zkoušky po  semestru jsou již vypiso-

vány pro každou úroveň zvlášť. Ve druhém 

a v dalších semestrech jsou již přednášky ze 

základních předmětů odlišné podle úrovně. 

Na konci 1. ročníku pak mohou studenti pře-

stoupit mezi jednotlivými programy a zvolit si 

tak svoji další cestu studiem. V současné době 

cca 60 % studentů volí „těžší“ α-cestu ve stu-

dijním programu Teoretický základ strojního 

inženýrství a zbylých 40 % volí „jednodušší“ 

β-cestu v programu Strojírenství, a nebo 

v oborovém bakalářském programu zamě-

řeném do oblasti technologií a ekonomiky 

Výroba a ekonomika ve strojírenství.  

Zavedením výuky a zkoušení základních 

předmětů na dvou úrovních se zlepšila prů-

chodnost studia a současně byla zachována 

vysoká úroveň teoretických znalostí požado-

vaná od budoucího kvalitního inženýra.

Doc. Ing. Jan Řezníček, CSc., 
doc. RNDr. Fran  šek Mráz, CSc., FS

 ↘ Známým problémem jsou 
zejména úpravy výrazů, řešení 
rovnic a nerovnic, znalost 
základních funkcí, základů 
analy  cké geometrie, počítání 
s komplexními čísly.

Absolven   oborů pěstovaných 
na Katedře matema  ky nemají 
rozhodně problém s uplatněním. 
Mnozí po ukončení inženýrského 
studia pokračují v doktorském 
studiu, aby po jeho absolvování 
nastoupili na vysokou školu, nebo 
do některého ústavu AV ČR. Jiní 
odcházejí do počítačových nebo 
so  warových fi rem, do sféry ban-
kovnictví a pojišťovnictví apod.
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podle mne za úvahu si rozmyslet, jak má 

vypadat struktura, aby požadavky, které 

jsou logické, bylo možno splnit.

Taková je praxe na ETH?
Ano, v tom je ETH podstatně pružnější. 

Přijde mi, že ve strategických otázkách 

není ETH tak rigidní, jako ČVUT. ETH 

nechává fakultám víc volnosti. Když má 

fakulta „nos ve větru“ a řekne si, to je zají-

mavý směr, tak na tom začnou dělat. Dají 

se dohromady specialisté v daném oboru 

a vznikají malá hnízda na různých fakul-

tách. ETH to nechá běžet a za tři, pět let si 

řeknou, co vzniklo v podhoubí. Teď takto 

vznikly dvě nové fakulty. Jedna zaměřená 

na Life Sciences – na technickou stránku 

věci, například na rehabilitace, kardiologii, 

klouby, prostě technicky zaměřenou bio-

medicínu v širším pojetí.  Druhou fakul-

tou vzniklou tímto způsobem jsou biolo-

gické systémy, zabývající se technickou 

stránkou produkce potravin, problémy 

zeleně, celkově prostředím, pochopitelně 

opět se zaměřením na techniku. Na ETH 

je to běžná metoda: dají se dohromady lidé 

se společným zájmem, něco zkusí a když 

mají výsledky, tak vznikne fakulta. 

Bez odporu ostatních? Asi i vy jste 
slyšel, jaké pnu   provázelo vznik 
Fakulty informačních technologií... 

Mat iku se učíme kvůli myšlení
 Studen   a matema  ka očima doktora Franty Krause z ETH Zürich 

ETH Zürich je excelentní polytechnika. V žebříčcích se umísťuje v první desítce nejlepších univerzit světa, 
v Evropě se objevuje na tře  m místě hned za Oxfordem a Cambridge. Má i tato vynikající univerzita 
problém s klesající úrovní znalos   matema  ky u přicházejících studentů? 
O studentech, matema  ce i univerzitní struktuře hovoříme s doktorem Frantou Krausem z ETH Zürich, 
mimořádným členem Vědecké rady ČVUT.  

Matema  ka je váš obor a snad se dá 
říci i koníček, jemuž se skoro celý život 
věnujete na ETH Zürich – univerzitě, 
kterou představitelé ČVUT často zmi-
ňují jako vzor. Jak jste se na tuto reno-
movanou univerzitu, kde jste nyní už 
přes čtyřicet let, vlastně dostal?  

Matematika mne vždycky lákala, takže 

jsem šel na Elektrofakultu ČVUT. V roce 

1968, po absolvování prvního ročníku, jsem 

se rozhodl odjet ven. Švýcarsko bylo tehdy 

pro Čechy otevřené, já měl navíc štěstí, že 

jsem měl imatrikulaci na jiné vysoké škole, 

takže jsem byl na Elektrofakultu ETH 

přijat bez přijímacích zkoušek. Rok studia 

na ČVUT mi sice v Curychu neuznali, ale 

protože jsem spoustu učiva prvního roč-

níku – třeba tu matematiku - uměl, měl 

jsem aspoň dostatečný prostor pro zdoko-

nalení své němčiny. Matematiku, kterou 

jsem vystudoval jako paralelní druhý obor 

k elektrotechnice, využívám neustále, vždyť 

řídicí technika je užitá matematika. 

Po studiu jsem si udělal doktorát a pak 

dostal místo na Elektrofakultě jako vedoucí 

výzkumný pracovník na řídicí technice, 

později profesor. Protože jsem měl možnost 

ovlivňovat, co se děje na naší katedře, inici-

oval jsem spolupráci s českými specialisty 

v oboru – nynějšími profesory na ČVUT 

Michaelem Šebkem a Vladimírem Kučerou, 

kteří v osmdesátých letech působili na Aka-

demii věd. Byla to velmi intenzivní spolu-

práce, která pokračuje dodnes. 

Pla   i pro studenty přicházející na ETH, 
že jsou na tom s matema  kou hůř, než 
byli jejich předchůdci před dese  , dva-
ce   roky? 

Že klesá kvalita přicházejících studentů, 

to hlásí všechny švýcarské univerzity, ETH 

na prvním místě. Myslím si, že to je objek-

tivně dáno tím, že mladí lidé jsou atako-

váni spoustou lákadel. Když jsme my byli 

študáky, tak co jsme v tomto věku měli? 

Dělali jsme sport, šlo se za kulturou. Že by 

někdo seděl několik hodit nad Face-

bookem, to prostě nebylo. Společnost byla 

více zaměřena na výkon než teď. 

Na západě tomu říkaj „špás“ generace, kde 

převažuje orientace na zábavu než 

na výkon. To se samozřejmě zobrazuje 

i ve školách. Je to podle mne racionální 

vysvělení, proč upadá nejen výuka mate-

matiky a fyziky, ale kupodivu i jazyků. 

U matiky je probém, že se začíná několi-

krát takřka od začátku – na začátku studia, 

ať už středoškolského, nebo vysokošlkol-

ského, se opakují základy, protože školy 

učí na různé úrovni a je potřeba ji srovnat. 

Problémem je i to, že mnozí neučí mate-

matiku čistě, čímž se přichází o její kouzlo. 

Je to jako u stavebnice: když se staví jeden 

kvádr na druhý, má to řád a strukturu. 

Jako architektura. Když to tento řád nemá, 

mají studenti s matematikou potíže. 

Pomáhá si ETH při výběru studentů přijí-
macími zkouškami z matema  ky, které 
v minulos   neminuly ani takové talenty, 
jakým byl například Albert Einstein? 

Přijímací zkoušky jsou povinné jen pro 

cizince. Studenti se švýcarskou maturitou 

mají právo se rovnou zapsat na vysokou 

školu. Eliminace tak nastává později - 

během prvních dvou let bakalářského 

studia u nás vypadne asi padesát procent 

studentů! U matematiky bývá problém 

v tom, že mezi gymnázii je velký rozdíl, 

takže jinak jsou na tom studenti, kteří při-

cházejí z klasického gymnázia, kde se 

dodnes učí latina a řečtina, než z přírodo-

vědného, kde je akcent na matematiku 

a fyziku. Proto v prvním roce bakalář-

ského studia dobří matikáři vlastně rok 

ztrácí, průměrní mají šanci to dohnat a ti 

zaostávající končí.

 Je matema  ka v dnešní době, kdy počí-
tače dokáží nahradit matema  cké 

výpočty a spousta znalos   je dostupná 
na Internetu, tak důležitá?  

Odpovím protiotázkou: Jak důležitá je 

latina? Je to mrtvá řeč, tak co s tím. A když 

se podíváte na lidi, ktří znají čtyři, pět řečí, 

tak první byla latina, která je naučila 

jinému způsobu myšlení. Učí vidět a řešit 

strukturu jazyka, dává základy. Každou 

novou řeč zabudováváte do pomocného 

síta, které už máte v sobě díky té latině. 

Stejně tak je to s matematikou. Neučíte se 

matiku kvůli matice. Z velké části se ji 

učíte kvůli myšlení. Dostat výrok do formy, 

do kauzálních závislostí, být si jistý, jak 

na sobě jednotlivosti stojí. Umět – a být 

ochotný – zkontrolovat detaily. To jsou 

věci, pro které je matika moc dobré cvičné 

pole. Když matiku učíte tak, že se do hlavy 

naklepou vědomosti bez této struktury, tak 

to je špatně. I v době computerů lidé mate-

matické a fyzikální vzdělání potřebují. 

Třeba studenti, kteří chtějí jít do manage-

mentu, potřebují díky matematice získat 

strukturované myšlení a dokázat posoudit 

data, s nimiž pracují. Musí umět logicky 

posoudit, zda je to i matematicky možné. 

Znalost matematiky nám umožňuje nevě-

řit na nového pánaboha s černou obrazov-

kou.

Jako spolupracovník ČVUT i člen její 
Vědecké rady znáte zdejší situaci. 
Za  mco na ČVUT je výuka matema  ky 
zajišťována katedrami či ústavy jednot-
livých fakult, tak v zahraničí se často 
realizuje prostřednictvím Ins  tutu 
matema  ky a fyziky či jiných pracovišť, 
kde jsou soustředěny pedagogické 
i vědecké kapacity v oboru. Myslíte si, 
že by i pro ČVUT bylo lepší, kdyby se tu 
například zřídila Fakulta aplikované 
matema  ky a fyziky a tyto disciplíny 
byly takříkajíc pod jednou střechou?

Myslím si, že soustředění výuky mate-

matiky a fyziky na jedno pracoviště by 

bylo krokem kupředu. Vidím to jako 

strukturální problém ČVUT. Jsem pře-

svědčen, že kdyby se minikrálovství mate-

matiky a fyziky z jednotlivých fakult spo-

jila tak, aby vznikly celky, které jsou kom-

petitivní a samokontrolovatelné, že by to 

bylo přínosem jak pro výuku, tak i pro 

vědu. Soustředění matematiků a fyziků 

z malých pracovišť jednotlivých fakult 

do většího celku by jim dodalo sílu. 

Vznikla by větší skupina, která by byla 

schopna defi novat svoje cíle, svůj směr 

a tím by byla také viditelná naven. Stojí 

Franta Kraus, Dr. sc. techn. (65)
ETH Zürich
Automa  c Control Laboratory
Senior Member IEEE
Chair TC Design Methods IFAC
Člen Vědecké rady ČVUT v Praze
1968-1973 studium 
na Elektrofakultě ETH Zürich
Po absolvování působí na ETH 
v oboru řídící techniky, postupně 
jako vedoucí výzkumný pracovník 
a profesor. 

ETH má jinou organizační strukturu, 

vedení školy má podstatně větší pravo-

moce než mají rektoři na českých školách. 

Sedm let jsem byl členem EVETH (Pozn. 

red. Akademischen Vereinigung des 

Mittelbaus der ETH Zürich), jakéhosi stra-

tegického vedení, kde jsme řešili struktu-

rální otázky oboru, koordinaci výzkum-

ných ústavů a fakult, takže jsem do této 

problematiky měl možnost docela 

podrobně vidět. 

Ale k vašemu příkladu – Fakulta infor-

mačních technologií nevznikla podle 

metody, která funguje na ETH, kdy se spe-

cialisté v jednom oboru dají dohromady 

a z takového „hnízda“ – má-li výsledky, 

může brzy vzniknout i fakulta. Pokud vím, 

tak FIT vznikl odštěpením IT z Elektrofa-

kulty, což je jiná cesta, podle mne ta 

špatná.

Takže jste pro sloučení matema  ků 
a fyziků v jednu fakultu či ins  tut?

Určitě. Vždyť jednotlivé fakulty by si 

nadále říkaly, co chtějí učit své studenty, 

toto pracoviště by bylo servisem pro 

fakulty. Tak je to na ETH. Jádro matema-

tiky je stejné pro víc fakult, přizpůsobují se 

specifi ka. Má to spoustu výhod. Třeba 

skripta pro matiku bakalářů se nepíší pro 

každou fakultu zvlášť. Učivo je z osmdesáti 

procent stejné a specializace podle fakult 

se řeší dodatky. Sloučení těchto vyučují-

cích na jedno pracoviště má i další výhody. 

Je zajištěna rotace, kdy jeden vyučující 

neučí celý život jedno a totéž studenty 

jedné fakulty, ale v jednom oboru působí 

dva, tři roky a pak se posune jinam. 

Fakulty si hlídají kvalitu výuky. Máte srov-

natelná čísla, vidíte, kolik kdo vyučuje, 

kolik to může stát, máte srovnání pro 

různé fakulty. S tímto systémem je spoko-

jenost. Co k sobě patří, mělo by organi-

začně být spolu, aby mohla vzniknout 

nadkritická masa.

Nadkri  cká masa?
To je pojem z jaderného oboru, kde 

nadkritická masa rozhoduje, jak sociální 

organismus uvnitř funguje a jak se posu-

nuje dopředu. Mohu to přiblížit i na pří-

kladu vlků. Staří vlci-pánové, když choděj 

lovit sami, tak už toho moc neuloví. Když 

se dají dohromady do smečky, tak uloví 

podstatně víc. A to platí i pro akademický 

svět. 

Vladimíra Kučerová
  Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT 
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Fakulta strojní
Přípravný kurz matema  ky pro přijímací zkoušky do baka-
lářské etapy studia na Fakultě strojní ČVUT pořádá Ústav 
technické matema  ky FS. Náplň kurzu bude vycházet cíleně 
z obsahu testů u přijímacích zkoušek. Zaměří se především 
na ty par  e středoškolské matema  ky, v nichž dlouhodobě zjiš-
ťujeme opakující se kri  cké neznalos   vedoucí k neúspěchům 
u zkoušek z matema  ky v bakalářském studiu.
Kurz se koná v šes   lekcích.
Termín konání: březen až květen 

 ↘ Více na h  p://www.fs.cvut.cz/web/fi leadmin/docu-
ments/12922-Studijni/prijimaci_podminky/Bc_2012_MA.pdf

Letní přípravný kurz fyziky pro uchazeče o studium na FS 
pořádá Ústav fyziky FS. Obsah kurzu je soustředěn na základní 
a klíčové znalos   z fyziky vedoucí k úspěšnému zvládnu   studia 
povinné fyziky v bakalářské etapě studia na FS.
Termín konání:  srpen a  září 
Semestrální přípravný kurz fyziky pro uchazeče o studium na FS. 
Termín konání: od listopadu do března
Přihlášky a bližší informace: 
Daniel Tischler (vyučující), daniel.  schler@fs.cvut.cz

Fakulta elektrotechnická
Přípravné kurzy matema  ky a fyziky, které pořádá Katedra 
fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT, jsou organizovány dvakrát 
ročně – jarní běh je zaměřen spíše jako příprava na maturitu a 
na přijímací zkoušky na vysokou školu, podzimní běh je cílený na 
studenty nastupující do 1. ročníků FEL ČVUT. 
Výuka je koncipována s ohledem na potřeby budoucích studentů 
FEL, kurzy (probíhají dvakrát týdně) jsou však otevřeny pro 
všechny zájemce, například studenty ostatních fakult ČVUT.
Termín konání: únor až květen
Katedra organizuje i další akce pro středoškoláky.

 ↘  Více na h  p://fyzika.feld.cvut.cz/misc/m  /

Kurzy matema  ky a fyziky připravuje i pobočka ČSVTS při FEL. 
Cílem je upevnit základní znalos   z matema  ky a fyziky absol-
ventů gymnázií, středních průmyslových škol, ostatních odbor-
ných škol a učilišť. Kurzy jsou určeny pro přípravu na přijímací 
zkoušky a ke studiu v prvních semestrech VŠ. 
Každý kurz trvá 14 týdnů, 2 hodiny týdně. 

 ↘ Více na h  p://www.fel.cvut.cz/vts/

Fakulta architektury
Přípravné kurzy z matema  ky a geometrie k přijímacím 
zkouškám na Fakultě architektury ČVUT pořádá pracoviště 
matema  ky a deskrip  vní geometrie Ústavu nosných kon-
strukcí FA.
Kurzy jsou určené zejména pro studenty čtvrtých (případně 
i tře  ch) ročníků středních škol, kteří potřebují osvěžit či sjed-
no  t své znalos   matema  ky a geometrie. Kurz geometrie je 
pak vhodný zejména pro uchazeče o studium na Fakultě archi-
tektury, kteří na střední škole neabsolvovali výuku deskrip  vní 
geometrie. Každý z kurzů má 10 hodinových (60minutových) 
lekcí, trvá celkem 10 týdnů (hodina týdně).
Termín konání: říjen až prosinec

 ↘ Více na h  p://15122.fa.cvut.cz/?page=cz,pripravne-kurzy-z-
-matema  ky-a-geometrie

Masarykův ústav vyšších studií
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám do bakalářského stu-
dijního programu Ekonomika a management MÚVS ČVUT se 
zaměřují nejen na matema  ku, ale i na ostatní okruhy obsa-
žené v přijímacím testu. Přípravný kurz je rozdělen do dvou 
čás  . První část se věnuje okruhům z psychologie, ekonomie‚
a managementu, druhá matema  ce. 
Termín konání: duben

 ↘ Více na www.muvs.cvut.cz 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Přípravný kurz z matema  ky a fyziky (2 hodiny týdně). Náplní 
kurzu je opakování vybraných par  í středoškolské matema  ky 
a fyziky včetně řešení typových příkladů pro přípravu k matu-
ritě a přijímacím zkouškám na vysokých školách technického 
zaměření.
Termín: listopad až duben
Další ak  vity FJFI pro středoškolské studenty:
Týden vědy na FJFI, organizovaný vždy v červnu Katedrou fyziky 
FJFI pro cca 200 středoškoláků, kteří uvažují o studiu přírodo-
vědných oborů vysokých škol. Během týdne studen   v malých 
skupinách řeší miniprojekty, jejichž témata si vybírají ze široké 
nabídky (fyzika, matema  ka, informa  ka, chemie – dle chu   
prak  cké či teore  cké téma), absolvují různé populární před-
nášky a účastní se exkurzí na špičková pražská fyzikální praco-
viště. Týden je zakončen konferencí, na níž studen   prezentují 
společně dosažené výsledky. 
Dvoutýdenní Letní studentské soustředění TCN (Tudy cesta 
nevede, ale vy ji najdete!), které na přelomu července a srpna 
organizuje v některé rekreační oblas   ČR Studentská unie 
při FJFI. Na programu akce určené středoškolákům s hlubším 
zájmem o matema  ku, fyziku, chemii a informa  ku jsou nejen 
odborné přednášky a exkurze, ale i nejrůznější prázdninové 
sportovní ak  vity. 
Popularizační přednášky z matema  ky, fyziky, informa  ky 
či chemie. Středoškolš   profesoři si mohou z pestré nabídky 
vybrat přednášku pro svůj seminář a přednášející přijede přímo 
na jejich školu.
Vedení studentských vědeckých projektů. Středoškoláci se 
zájmem o fyziku, matema  ku, informa  ku či chemii si mohou 
vybrat z řady témat nebo vymyslet téma vlastní a spolu se svým 
školitelem z FJFI dovést svou práci až k úspěchu v soutěži SOČ 
či Amavet.
Proč studovat techniku. Přednáška určená pro studenty nižších 
ročníků gymnázií, která má za cíl zvýšit zájem o studium tech-
nických vysokých škol.
Den na Jaderce ušitý na míru podle přání střední školy. Celá třída 
může absolvovat vybrané exkurze na zařízeních FJFI (tokamak, 
reaktor, laserové laboratoře, elektronické mikroskopy apod.).  

 ↘ Více  na www.jaderka.cz

Přehled přípravných kurzů 
z matema  ky a fyziky pro středoškoláky

Fakulta stavební
Katedra matema  ky Fakulty stavební ČVUT připravila 
v posledních letech několik typů přípravných kurzů, 
které umožňují studentům, připravujícím se na VŠ stu-
dium, speciální přípravu v různých oblastech.
Jarní přípravný kurz
Podzimní vstupní vyrovnávací kurz
Jarní kurzy představují přípravné kurzy pro přijímací 
zkoušky. Kurzy jsou převážně využívány na přípravu 
k přijímacím zkouškám, nebo i k maturitě. 
Matema  ka: Program kurzu je zaměřen na zopakování 
a procvičení látky v rozsahu středoškolské matema  ky. 
Důraz je kladen na získání praxe při řešení příkladů z jed-
notlivých par  í matema  ky.
Deskrip  vní geometrie: Cílem kurzu je připomenu   
základních geometrických vztahů, seznámení se základ-
ními promítacími metodami (kótované a Mongeovo 
promítání) a rozvíjení prostorové představivos  . Vzhle-
dem k absenci tohoto předmětu na většině středních 
škol je právě neznalost základů deskrip  vní geometrie 
jedním z hlavních problémů při studiu v prvním ročníku 
na technických vysokých školách. Znalost základů výše 
uvedených promítacích metod se na Fakultě stavební 
předpokládá a není již v přednáškách zařazena.
Termín konání: únor až duben

 ↘ Více na h  p://mat.fsv.cvut.cz/kurzy/kurzyvse.html

Fakulta dopravní
Kurz středoškolské MATEMATIKY & FYZIKY pro uchazeče 
o studium na ČVUT, pořádaný Fakultou dopravní, má za 
cíl zopakovat základní par  e středoškolské matema  ky 
a fyziky a připravit studenty ke státní maturitní zkoušce. 
Důraz je kladen zejména na oblas  , na které se navazuje 
při výuce v prvním ročníku. Délka kurzu je 12 týdnů.
Termín konání: únor až květen

 ↘ Více na h  p://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/
pripravne-kurzy/matema  ka-fyzika

Fakulta biomedicínského inženýrství
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám:
8 hod. fyzika, 8 hod. biologie člověka a 4 hod. obecná 
biologie. Rozsah: 20 hodin 
Kurz je určen uchazečům o studium, kteří se chtějí peč-
livě připravovat k přijímacím zkouškám na jednotlivé 
bakalářské studijní obory, které jsou realizovány na FBMI 
ČVUT. Obsahem kurzu je procvičování variant podle 
koncepce přijímacích zkoušek. Uchazeč bude mít rovněž 
možnost konzultovat s vyučujícím případné dotazy 
a problémy,  které se v průběhu jeho přípravy vyskytnou.
Termín konání: květen až červen

 ↘ Více na h  p://www.  mi.cvut.cz/node/5252

  Ilustrační foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT 
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Využit í entropie a fraktální 
analýzy v biomedicíně
[ Představujeme Katedru so  warového inženýrství FJFI ČVUT ] 

Není to tak dávno, co Katedra so  warového inženýrství Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ztra  la 
apendix „v ekonomii“ a je již „jenom“ KSI. Odpadá tak vysvětlování, proč se na ekonomicky orientované 
katedře pěstuje biomedicína. Konečným a hmatatelným výsledkem jsou pouze programy v Matlabu 
a publikace vztahující se k vypočteným hodnotám a jejich interpretaci v medicíně. Přibližme si však principy, 
na kterých uvedené zpracování informací stojí.

Jak uspořádat nepořádek 
v systému

Díky rozvoji fyziky v 19. století víme, co 

je to tepelný stroj (Carnot) a termodyna-

mická veličina zvaná entropie (Clausius). 

S tím souvisí i od té doby znepokojující fakt, 

že entropie vesmíru neustále roste, neboť 

exaktní defi nice entropie není nic jiného 

než popis pojmu nepořádek. Ten nalezneme 

v každém systému, kde je více možností, jak 

systém uspořádat, což si poprvé uvědomil 

Boltzmann, který se tak stal zakladatelem sta-

tistické termodynamiky. Podle něj je možné 

defi novat entropii jako veličinu přímo úměr-

nou logaritmu počtu stavů systému. Roste-li 

počet stavů, tedy nepořádek v systému, roste 

i entropie jako míra takového nepořádku. 

Zbývá jen maličkost, a to, jak určit počet 

stavů. Tak se dostáváme ke spojení klasické 

fyziky, kombinatoriky, matematické statis-

tiky a teoretické informatiky. Kombinato-

rické výpočty počtu stavů systému někdy 

vedou na určení počtu permutací s opako-

váním, a tím na výpočet logaritmů faktoriálů. 

Ve druhé polovině 20. století využil Shannon 

známý Stirlingův vzorec k vyjádření entropie 

pomocí pravděpodobností jednotlivých jevů. 

Navíc se podařilo prokázat užitečnost jiných, 

tedy nefyzikálních defi nic entropie (Hartley, 

Rényi, Tsallis). Od té doby pojem entropie 

zdomácněl jak ve statistice, tak v informatice, 

což pomáhá řešit celou řadu aktuálních úloh 

s využitím počítačů. 

„Počítání krabiček“ 
Pojem fraktální množina je o  hodně 

mladší než entropie. Kořeny analýzy nespo-

četných bodových množin ale nalezneme 

rovněž v 19. století (Cantor, Minkowski) 

a v první polovině 20. století (Julia, Koch, 

Sierpinski, Hausdorff , Kolmogorov). Man-

delbrot na  jejich výsledky konstruktivně 

navázal, defi noval pojem fraktální množiny, 

ale především vizualizoval, popularizoval 

a medializoval tento nový obor. Chceme-li se 

korektně zabývat fraktály a jejich dimenzemi, 

musíme se nezbytně vrátit „před“ Mandel-

brota a zorientovat se v základních stavebních 

kamenech, jimiž jsou topologická dimenze, 

Minkowského a Hausdorff ova míra spolu 

s kapacitní, informační, korelační a Haus-

dorff ovou dimenzí bodových množin. Pod 

vlivem Mandelbrotovy popularizace se vžilo, 

že k odhadu fraktální dimenze digitálního 

obrazu se používá „pouze“ metoda Boxcoun-

ting (počítání krabiček). Při ní pokrýváme 2D, 

resp. 3D digitální binární obraz hranice mno-

žiny čtverci, resp. krychlemi stejné velikosti 

a zajímáme se o jejich počet. Tak vznikne 

krásná příležitost pro začínající programá-

tory, jejichž výsledkem je „rozumný“ odhad 

kapacitní dimenze. Závislost mezi velikostí 

pokrývacího elementu (délka strany, resp. 

hrany) a jejich počtem stačí vynést na loga-

ritmickém papíře, proložit přímku a odhad-

nout kapacitní dimenzi jako záporně vzatou 

směrnici přímky. Při takovém přímočarém 

postupu se dopouštíme celé řady nekorekt-

ností a nemůžeme se divit, že odhad dimenze 

je vychýlený. Naštěstí díky Millerovi, Harri-

sovi a Grassbergovi existují postupy, jak 

odhadnout v  bayesovském slova smyslu 

entropii obrazu s relativně malým počtem 

bodů. Již zmíněný logaritmus počtu ele-

mentů je totiž dolním odhadem Hartleyovy 

(kapacitní) entropie. Obecně lze analyzovat 

dimenze bodových množin pomocí závislosti 

tzv. Rényovy entropie na logaritmu velikosti 

elementů mřížky, ve které sledujeme pravdě-

podobnosti výskytu bodů množiny v jednot-

livých sekcích. Pokud jsou však experimen-

tální četnosti bodů malé, je odhad entropie 

zatížen nezanedbatelným vychýlením a má 

relativně velký rozptyl. Právě takové situace 

nastávají při vyšetřování biomedicínských 

signálů a obrazů, kdy bayesovský přístup není 

pouhou „třešničkou na dortu“, ale je holou 

nutností umožňující získat korektní výsledky.

Diagnos  ka Alzheimerovy choroby
A jak jsou tyto metody využívány v bio-

medicínských aplikacích, které jsou rozvíjeny 

na naší katedře? Velmi zajímavé uplatnění 

nachází tzv. permutační entropie při dia-

gnostice Alzheimerovy choroby na základě 

signálu EEG. Ve spolupráci s LFHK UK jsme 

analyzovali časové řady vzniklé snímáním 

mozkové aktivity pacienta pomocí 19 elek-

trod EEG. Na obr. 1 je uvedeno základní 

schéma vzorkování jednoho kanálu EEG. 

Původní signál (nahoře) je propuštěn klou-

zavým časovým oknem pevné délky, čímž 

vznikne vzorek signálu (uprostřed). Hodnoty 

ve vzorku jsou pak nahrazeny jejich pořadím, 

čímž vznikne velmi názorný obraz permutace 

(dole). Zpracováním několikaminutového 

záznamu EEG tak dostaneme u každého 

kanálu několik desítek tisíc permutačních 

vzorů, které se mohou opakovat a má smysl 

sledovat jejich četnost. Odhadem Shanno-

novy, Hartleyovy i korelační entropie se nám 

podařilo u dvanácti elektrod EEG prokázat 

signifi kantně vyšší entropii permutací u zdra-

vých osob v porovnání s osobami trpícími 

Alzheimerovou chorobou. Přitom je zajímavé, 

že uvedené elektrody jsou lokalizovány pouze 

nad přední a střední částí mozku, což je zcela 

v souladu s poznatky moderní neurologie, 

kdy u demencí obecně očekáváme méně 

výstřední chování mozku. Navíc v zadní 

části mozku je velmi aktivní mozeček, jehož 

aktivita eliminuje rozdíly u zbylých elektrod 

EEG. Typické permutační vzory pacienta 

s Alzheimerovou chorobou (AD) a u zdra-

vého jedince (CN) jsou uvedeny na obr. 2. 

Je zde názorně vidět zmenšení rozmanitosti 

signálu u nemocného pacienta.

Velmi intenzivně se ve spolupráci s FNKV, 

FTN a  IKEM rovněž zabýváme odhado-

váním kapacitní, informační a korelační 

dimenze z 3D SPECT obrazu mozku. K dis-

pozici máme obrazy aktivity u pacientů 

s Alzheimerovou chorobou i u zdravých lidí. 

Jejich prahováním pak vyniknou kontury 

aktivních částí mozku, pro které tentokrát 

platí, že nemocní mají mnohem členitější 

kontury než zdravý člověk. To je vysvětlo-

váno jako důsledek nerovnoměrného od-

umírání neuronů při demenci, kdy neurony 

blízké zásobovacím cévám umírají jako 

poslední. Takto vzniklé „chatrné“ struktury 

mají pak mnohem členitější povrch a tím 

pádem mnohem vyšší fraktální dimenzi. 

Zjednodušeně lze říci, že pokud je kapacitní 

dimenze uvedených struktur menší než 2,10, 

pak jde s 90% pravděpodobností o zdravého 

pacienta. Naopak hodnoty dimenze vyšší 

než 2,27 indikují rozvinutou Alzheimerovu 

chorobu na 95 %. V pásmu od 2,10 do 2,27 

již o tak jednoznačnou diagnostiku nejde, 

ale lze nalézt prahovou hodnotu, která vede 

na  85% senzitivitu i  specificitu diagnos-

tické metody, což je srovnatelné s výsledky 

na renomovaných pracovištích u nás i v celo-

světovém měřítku. 

Další výzkum v oblas   
neurologických onemocnění

Pro zvýšení přesnosti odhadu fraktálních 

dimenzí jsme navíc vyvinuli sadu testova-

cích struktur, které se vzdáleně podobají 

kontuře aktivity mozku. Jejich výhodou 

je, že plánujeme předem jejich fraktální 

dimenzi, takže je můžeme použít jako eta-

lony pro ověření přesnosti našich odhadů. 

Předmětem našeho zájmu je oblast dimenzí 

od 2,0 do 2,5, kde se běžně pohybují kapa-

citní dimenze sledovaných biomedicínských 

struktur. Jako základní těleso uvažujeme dva-

cetistěn. Rekurzivním rozlamováním jeho 

stěn na menší trojúhelníky dostaneme poža-

dované množiny bodů. Na obr. 3–6 vidíme 

vliv zvolené fraktální dimenze na členitost 

tvaru hranice. 

V budoucnosti plánujeme další výzkum 

v uvedené oblasti a očekáváme, že se nám 

podaří přispět jak k  tvorbě nestranných 

odhadů výše zmíněných entropií a dimenzí, 

tak k tvorbě automatických klasifi kátorů neu-

rologických onemocnění. 

Doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D., 
Ing. Václav Hubata Vacek, 

Katedra so  warového inženýrství FJFI
Ilustrace: autoři

0 10 20 30 40 50 60
−50

0

50

k

a k

0 2 4 6 8 10 12 14
−40

−20

0

20

k

b k

0 2 4 6 8 10 12 14
0

5

10

15

k

π k

0 2 4 6 8 10 12 14
0

2

4

6

8

10

12

14
AD

k

π k

0 2 4 6 8 10 12 14
0

2

4

6

8

10

12

14
CN

k

π k

 ↖ Obr. 1: Od segmentace k permutaci v signálu

 ↖ Obr. 3: Těleso s Hausdorff ovou dimenzí 2,1

 ↖ Obr. 4: Těleso s Hausdorff ovou dimenzí 2,2

 ↖ Obr. 5: Těleso s Hausdorff ovou dimenzí 2,3

 ↖ Obr. 2: Nejčastější permutace v EEG signálu
 ↖ Obr. 6: Těleso s Hausdorff ovou dimenzí 2,4
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mohou být vestavěné ve výstroji člena IZS 

nebo být umístěné v jeho blízkosti. Výběr 

měřených veličin se řídí požadavky praxe 

– veličiny musejí nést informaci o fyziolo-

gickém stavu členů IZS, být snadno a nein-

vazivně měřitelné a výsledky automaticky 

hodnotitelné. Typickou sadu měřených veli-

čin tvoří tepová frekvence, tělesná teplota, 

tříosý aktigram, vícebodové kombinované 

měření teploty a relativní vhkosti (ve výstroji 

a na jejím povrchu), multisenzorová detekce 

vybraných jedovatých a výbušných látek. 

Systém lze snadno doplňovat o další senzo-

rové nody podle specifi ckých uživatelských 

požadavků.

Další část systému, modulární snímací 

jednotka, je schopna spravovat libovolnou 

sadu senzorů WBAN vlastní právě danému 

probandovi, což obnáší akvizici dat a signálů 

z bezdrátových nodů BAN, případně zpět-

nou komunikaci s nimi a schopnost ovládat je 

a nastavovat. „Umí“ lokálně ukládat všechna 

měřená data do vestavěné fl ash paměti – 

z medicínského hlediska se jedná o multimo-

dální holterovský záznam, z hlediska funkce 

systému o funkci „černé skříňky“. 

Modulární snímací  jednotka dále pře-

posílá pomocí dalšího radiového rozhraní 

data do vizualizační jednotky, která může 

být umístěna např. v zásahovém vozidle 

nebo na velitelském stanovišti výcvikového 

polygonu a lze na ní současně sledovat stav 

více členů IZS. Data mohou být dále na místě 

archivována k  pozdějšímu využití, nebo 

přenášena do vzdálené databáze, například 

na operačním středisku ISZ.

Systém je průběžně testován a optimalizo-

ván na základě konzultací s cílovými uživa-

teli z řad členů integrovaného záchranného 

systému. Velmi produktivní a intenzivní je 

zejména spolupráce s Hasičským záchran-

ným sborem Středočeského kraje, s Univer-

zitou obrany v Hradci Králové a s Policejní 

akademií ČR. Použité algoritmy pro automa-

tické hodnocení fyziologického stavu členů 

záchranného systému jsou vyvíjeny ve spolu-

práci s 1. a 2. Lékařskou fakultou Univerzity 

Karlovy.

Možnosti využití systému překračují 

rámec hasičského záchranného sboru. Per-

spektivnost aplikace se ukazuje u dalších 

cílových skupin, jako např. u profesionálních 

vojáků, operátorů a dispečerů provozu u slo-

žitých technických zařízení, řidičů na dálko-

vých trasách apod.

 Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.
Ing. Karel Hána, Ph.D., FBMI

 Ilustrace: archiv autorů

Záchranářům pomáhá FlexiGuard
[ Biotelemetrie přispívá ke zvýšení bezpečnos   (nejen) hasičů ] 

Na Společném pracoviš   biomedicínského inženýrsví FBMI ČVUT a 1. LF UK je vyvíjen biotelemetrický 
dohledový systém FlexiGuard, určený pro členy integrovaného záchranného systému (IZS), 
který umožňuje sledování jejich zdravotně-fyziologických parametrů v reálném čase.

Tento systém automaticky detekuje 

a signalizuje rizikové stavy (fyzické vyčer-

pání, nadměrný stres, přehřátí atd.), rozli-

šuje povahu a intenzitu pohybu (leh, stoj, 

běh, plazení, odhad energetického výdeje 

atd.) a podle potřeby též předává doplň-

kové informace z prostředí, kde se zasahu-

jící člen nachází (např. světelné podmínky, 

teplota, mlha, kouř atd.). Umožňuje archi-

vaci a následně zpětnou analýzu průběhu 

zásahu či výcviku. 

Příslušníci integrovaného záchranného 

systému, např. hasiči, báňští záchranáři 

a další, jsou při své práci vystaveni znač-

nému fyzickému i psychickému zatížení. 

Mohou se pohybovat v  nebezpečném 

prostředí, které obsahuje jedovaté nebo 

výbušné látky. Nadměrný stres a únava 

nejen že přímo ohrožují jejich zdraví, 

ale mohou negativně ovlivnit okamžitou 

schopnost rychle a  správně se rozhod-

nout v kritické situaci. To může mít fatální 

následky – od značných materiálních škod 

až po újmy na zdraví a životech dalších lidí. 

Perspektivní možností, jak těmto situacím 

do jisté míry předcházet za pomoci tech-

niky, jsou takzvané osobní dohledové sys-

témy, které monitorují a v reálném čase 

automaticky vyhodnocují vybrané fyzio-

logické signály snímané z těla v kombinaci 

se signály z prostředí. 

Unikátním systémem, který tyto vlast-

nosti integruje do funkčního celku, včetně 

možnosti vestavění do výstroje složek inte-

grovaného záchranného systému a začle-

nění do stávající komunikační a informační 

infrastruktury, je systém FlexiGuard, vyví-

jený na Fakultě biomedicínského inženýrství 

ČVUT v rámci programu bezpečnostního 

výzkumu Ministerstva vnitra ČR ve  spo-

lupráci s Hasičským záchranným sborem 

Středočeského kraje a dalšími složkami IZS. 

Primárním cílem tohoto systému je zvýšení 

bezpečnosti hasičů a dalších členů zásaho-

vých jednotek a dále podpora, optimalizace 

a objektivní profi lování výcvikového procesu 

u členů těchto složek. 

Technická část řešení biotelemetrického 

systému FlexiGuard fyzicky sestává ze tří 

základních komponent. První částí je bez-

drátová síť senzorů (WBAN – Wireless Body 

Area Network), postavená na technologii 

ANT. Senzorové jednotky, takzvané nody, 

 ↘ Možnos   využi   
biotelemetrického systému 
FlexiGuard překračují rámec 
hasičského záchranného 
sboru. 

 ↖ Propojení funkčních jednotek systému  ↖ Pilotní testování modulární snímací jednotky FlexiGuard na hasičském cvičebním polygonu ve Zbirohu

 ↖ Testovací sada 
čtyř kusů měřicích 
jednotek systému 

FlexiGuard

FAKULTY A ÚSTAVY

1. člen týmu

Modulární snímací 
jednotka

1

Bezdrátové rozhraní

Senzor.
nod 1 

Senzor.
nod 3 Senzor.

nod 2 

2. člen týmu

Modulární snímací 
jednotka

2

Bezdrátové rozhraní

Senzor.
nod 1 

Senzor.
nod 3 Senzor.

nod 2 

N. člen týmu

Modulární snímací 
jednotka

3

Bezdrátové rozhraní

Senzor.
nod 1 

Senzor.
nod 3 Senzor.

nod 2 

Vizualizační jednotka
Zodolněný notebook, tablet, PDA, laptop, SmartPhone

 ↖ Vizualizační jednotka – příklad uži   
na tabletu s operačním systémem Android
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Přehledné dějiny architektury
Více než 310 osobnos   a 1 100 
staveb celého světa obsahovaly 
k počátku roku 2013 databáze, 
které jsou součás   projektu 
Ústavu teorie a dějin architektury 
Fakulty architektury ČVUT v Praze, 
jenž představuje architekturu 
19.–21. stole  . 

Příběh moderní architektury
Veřejně přístupná databáze architektů, 

ateliérů a staveb vzniká na Ústavu teorie 

a dějin architektury FA ČVUT od roku 2010. 

Studijní materiály zrcadlí ústavní koncepci 

výuky dějin, kladoucí důraz především 

na souvislosti a vztahy, klíčové osobnosti, 

myšlenky a díla, které formují velkolepý 

a pestrý příběh moderní architektury.

Vzájemná provázanost a  interaktivní 

charakter databází nabízí oproti tradiční 

spíše pasivní a memorovací podobě studia 

výrazně aktivnější přístup, „vtahují“ uži-

vatele do problematiky a umožňují širší, 

celostní pohled na dějinné pohyby. Tvůrce 

a skupiny lze uvést do vzájemných souvis-

lostí formou časové osy nebo generované 

vztahové sítě (např. po výběru konkrétního 

architekta nebo skupiny se zobrazí „mapa“ 

různorodých vazeb k ostatním záznamům). 

Databáze navíc umožňují prostřednictvím 

fi ltru fulltextové vyhledávání nebo členění 

do tematických celků (např. stavby dle leto-

počtu, autora, typologie a lokality).

Přehledný informační zdroj
Během roku 2012 zaznamenal systém 

zásadní proměny - na internetové adrese 

http://dejiny.fa.cvut.cz byla zprovozněna 

nová, grafi cky přehlednější verze. Výrazným 

posunem byla plošná revize databáze s její 

aktualizací a doplněním stávajících záznamů. 

K existujícím přibližně 170 položkám 

v databázi osobností (řazeno abecedně) 

přibylo dalších 140 zcela nových, u kterých 

řešitelé kladli důraz nejen na základní ency-

klopedická data, ale i na rovinu interpretace 

díla vybraného tvůrce. Spojením revize 

a doplněním obou databází vznikl výrazně 

„hutnější“ informační zdroj, který poskytuje 

cenné (a ve většině případů v češtině jinak 

nedostupné) informace nejen studentům 

architektury, ale i širší veřejnosti.

Kromě často citovaných osobností 

(Aalto, Calatrava, Gehry, Kahn, Le Cor-

busier, Niemeyer, Wright ad.) obsahuje 

databáze i desítky neprávem opomíjených 

a přesto významných, vlivných fenoménů 

a tvůrců (např. sovětský konstruktivismus, 

Nieuwe Bouwen, poválečná kalifornská 

scéna, postmoderna, dekonstruktivismus, 

high-tech... Asplund, Bonatz, Domenig, 

Erskine, Costa, Harrison, Hood, Mattè-

-Trucco, Meier, Otto, Rimpl, Roche, Safdie, 

Sagebiel, Scharoun, Schlaich, Siza, SOM, 

Vlugt, UNStudio a mnoho dalších). Data-

bázové záznamy budou i nadále průběžně 

doplňovány a zpřesňovány.

Rozšíření fondů knihovny ústavu
Nedílnou součást aktivit představovalo 

i rozšíření fondů knihovny ústavu o desítky 

výpravných, především zahraničních 

monografických publikací, zaměřených 

na architekturu druhé poloviny dvacátého 

století a současnou (viz elektronický katalog 

http://knihovny.fa.cvut.cz).

Realizaci projektu umožnila dotace 

Fondu rozvoje vysokých škol č. 738/2012, 

navazující na dotaci FRVŠ č. 1215/2010 

(řešitel a autor koncepce Petr Vorlík). Na pří-

pravě textů v databázích se v roce 2012 podí-

leli Petr Vorlík, Pavel Škranc, Hubert Guzik, 

Klára Brůhová, Anna Kašíková, Klára Mer-

gerová, Eva Bortelová, Patrik Hocke, Blanka 

Kynčlová, Jan Zikmund, Jakub Bacík a další.

Doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., 
Ústav teorie a dějin architektury FA

 ↘ Více na h  p://dejiny.fa.cvut.cz

 ↘ Vzájemná provázanost 
a interak  vní charakter 
databází nabízí opro   tradiční 
spíše pasivní a memorovací 
podobě studia výrazně 
ak  vnější přístup a umožňuje 
celostní pohled na dějinné 
pohyby.

Abychom si lépe rozuměli...
 MÚVS: Mezinárodní vědecká konference o komunikaci jako cestě spolupráce 

mezi technickými, humanitními a společenskými vědami 

Možná se vám to už stalo. 
S přáteli, kolegy, partnery, 
v rovině vašeho pracovního 
i soukromého života se občas 
dostáváme do situací, kdy jeden 
nerozumí druhému.
Mezi účastníky dialogu může 
nastat celá řada problémů 
a komunikačních bariér, 
kterým bychom se měli snažit 
vyhnout. Ve své podstatě 
průběh komunikačního procesu 
ovlivní i jeho výsledek. Příčin 
možných nedorozumění může 
být mnoho: vlastní zájmy, 
prospěchářství, poli  kaření, snaha 
ovlivnit postoje a názorovou 
orientaci druhých, stejně tak 
i možné předsudky, stereotypy, 
dogma  cký pohled na věci aj. 

Dialog technika a humanitního 
vzdělance

S komunikací přicházejí slova a s nimi 

také možné nedorozumění. Slovům každý 

z nás přikládá určité významy spojované 

často i s vlastními pocity a zkušenostmi.

Komunikace je základním dorozumí-

vacím prostředkem lidí a je využívána při 

učení se novým věcem. Je mnohdy úzce 

vázána na kulturní hodnoty národa, etnické 

skupiny, či dokonce na jednotlivé profese. 

Proč by tomu mělo být jinak v  případě 

komunikace technika a humanitně vzdě-

laného jedince? V čem jsou odlišní, jak se 

dorozumívají, je možné, aby odlišně orien-

tovaní odborníci navázali dialog? A v čem 

ona odlišnost spočívá?

Potřeba interdisciplinárního 
vzdělávání

Potřeba multidisciplinárního přístupu 

k technickým, humanitním i společenským 

vědám se odráží – kromě jiného – i  v  tom, 

že inženýři, technici, se při návrhu, projekci, 

konstrukci, výrobě a provozu zařízení snaží 

splňovat především technické požadavky. 

Neméně důležité jsou však i požadavky 

ekonomické a  environmentální, které 

nebývají vždy řešitelné jednoznačně, někdy 

jsou i protichůdné. K tomu přistupují ještě 

otázky společenského dopadu zavádění  

technických zařízení, která zahrnují také 

hlediska etická, estetická a právní.  

Ke komplexnímu řešení technických 

problémů  je žádoucí brát v úvahu i dopady 

techniky na život společnosti, tedy řešit 

technické úkoly v  širších souvislostech 

a v interdisciplinární rovině. K tomu je 

třeba připravit i alternativní modely pro 

širší všeobecné vzdělávání inženýrů-tech-

niků.

Problémy a  rizika, která přináší sou-

dobý společenský, ekonomický i technický 

rozvoj, mají mnohostrannou a komplexní 

povahu. Odborníci, kteří se jimi zabývají, 

jsou obvykle úzce specializovaní - to platí 

u všech, i netechnických oborů. Proto se 

opět ozývají hlasy, které hovoří o potřebě 

interdisciplinárního vzdělávání a vzájem-

ného dialogu mezi technickými, humanit-

ními a společenskými disciplínami.

Mezinárodní konference započala 
potřebný dialog

Vědecká mezinárodní konference 

na téma „Technické, humanitní a společen-

ské vědy:  Je možné vést v pedagogickém 

procesu dialog?“, pořádaná  Katedrou inže-

nýrské pedagogiky na Masarykově ústavu 

vyšších studií ČVUT v Praze 26. února 2013, 

se zaměřila na vzájemné vztahy uvedených 

vědních disciplín, a to jak z obecného, teo-

retického pohledu, tak z hlediska konkrétní 

realizace vysokoškolského pedagogického 

procesu. Otevřela se platforma vzájemného 

dialogu, možnosti si lépe porozumět. Zapo-

čala se tak cesta hledání odpovědí na výše 

uvedené  otázky.

Ing. Pavel Andres, Ph.D., ING-PAED IGIP, 
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc., 
Katedra inženýrské pedagogiky 

MÚVS ČVUT
  Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT 

 ↖ Dvě zahraniční osobnos  , které se ak  vně 
zúčastnily mezinárodní vědecké konference 
pořádané Masarykovým ústavem vyšších 
studií ČVUT v Praze. 
Vlevo: prof. zw. dr. hab. Bogusław Śliwerski, 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna
ve Varšavě. 
Vpravo: prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., 
z Univerzity Konstan  na Filozofa v Nitře. 

 ↖ Vlevo: prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc., 
vpravo: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. 

 ↘ Reinhard K. Sprenger: 
„Monolog váš svět zmenšuje. 
Dialog ho zvětšuje.“
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Jeden den část icovým fyzikem
 FJFI:  Interna  onal Masterclasses – Hands on Par  cle Physics 

Katedra fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze se 1. 3. 2013 již podruhé zúčastnila 
celosvětové akce Interna  onal Masterclasses – Hands on Par  cle Physics, během níž si středoškolš   studen  , 
ve spolupráci s laboratoří CERN, vyzkoušeli práci čás  cových fyziků.

Studium přírodních věd a  základní 

výzkum je zcela nepochybně důležitou, ne-li 

nejdůležitější součástí vědy. Je nezbytné tuto 

práci lépe představit studentkám a studen-

tům v době, kdy se formuje jejich představa 

o budoucí profesi. Proto IPPOG (Internatio-

nal Particle Physics Outreach Group) ve spo-

lupráci s EPS (European Physical Society) 

každoročně pořádá, pod záštitou CERN 

a prominentních laboratoří v USA a Evropě,  

International Masterclasses – Hands on 

Particle Physics, jehož hlavním úkolem je  

přiblížení částicové fyziky veřejnosti a stře-

doškolským studentům.

Nevšední akce se zúčastnili talentovaní 

studenti třetích a čtvrtých ročníků gymnázií 

a středních průmyslových škol, někteří při-

jeli až z nejvzdálenějších koutů ČR. Zájemců 

bylo mnoho, z kapacitních důvodů se mohlo 

zúčastnit pouze prvních 30 přihlášených. 

Z rozhovorů se studenty a z dotazníků, které 

vyplnili po akci, vyplynulo, že Masterclasses 

se neúčastnili jenom zájemci o studium 

na FJFI, ale i na ostatních fakultách ČVUT 

(informatiky, elektrotechniky a strojírenství).

Středoškolští studenti si během této 

jedinečné akce zkusili práci experimen-

tálního částicového fyzika. Během dopo-

ledne absolvovali přednášku doc. Borise 

Tomášika na téma „Fyzika elementárních 

částic“, kde se populární formou dozvě-

děli, jaká pravidla platí v mikroskopickém 

světě elementárních částic. Po krátké pře-

stávce, v průběhu které účastníci diskutovali 

s doktorskými studenty a pedagogy Katedry 

fyziky FJFI, následovala přednáška vedená 

dr. Vladimírem Wagnerem, jenž jim přiblížil 

CERN, velký hadronový urychlovač LHC 

a experiment ALICE. Mimo jiné se studenti 

dozvěděli, jak fungují jednotlivé detektory 

experimentu ALICE, tuto znalost uplatnili 

při odpoledním cvičení.

Zpracování srážek a hledání signálů 
kvark-gluonového plazmatu

Odpolední praktické cvičení vedli stu-

denti FJFI, kteří se podílejí na analýzách dat 

na experimentech v CERN a v laboratoři BNL 

v USA. Celé cvičení bylo zaměřené na fyziku 

podivného kvarku a na signály existence 

kvark-gluonového plazmatu. K tomu byly 

použity údaje z proton-protonových a jader-

ných srážek z experimentu ALICE. Středo-

školáci nejprve pomocí vizuálního soft ware 

pro experiment ALICE, kde se zobrazují 

data z dráhových detektorů a kalorimetrů, 

analyzovali jednotlivé srážky a počítali inva-

riantní hmotu podivných hadronů. V praxi 

však není možné analyzovat každou srážku 

ručně. Právě na hromadné zpracování srážek 

na základě vhodných selekčních kritérií byl 

zaměřen druhý úkol. V hlavní části cvičení se 

studenti zabývali srážkami jader olova a hle-

dáním signálů kvark-gluonového plazmatu, 

hypotetického stavu hmoty, který by měl exi-

stovat  při extrémních teplotách a hustotách.

Videokonference s CERN
Celodenní atraktivní program byl zakon-

čen videokonferencí s CERN. Studenti mezi 

sebou vybrali mluvčího, který za celou sku-

pinu prezentoval výsledky, kterých při prak-

tickém cvičení dosáhli. Videokonference 

se kromě českých středoškoláků zúčastnili 

talentovaní studenti z dalších evropských 

zemí. Videokonference probíhala mezi 

CERN, FJFI, Národní jadernou laboratoří 

ve Frascati v Itálii, Univerzitou v Heidel-

bergu v Německu a Institutem Nielse Bohra 

v dánské Kodani. Poté vědci z CERN vyhod-

notili data od jednotlivých skupin a jako nej-

lepší vyhlásili českou skupinu (nejlepších 

výsledků dosáhli naši studenti i loni, kdy se 

tato akce na FJFI konala poprvé). Na závěr 

mohli studenti vědeckým pracovníkům 

z CERN pokládat libovolné otázky.

Akce, jejíž součástí byla i exkurze do labo-

ratoře Experimentální jaderné fyziky, kde 

se studenti detailněji seznámili s principy 

dráhových detektorů a kalorimetrů, byla 

ukončena vyhlášením soutěže o nejlepší esej. 

Každý účastník obdržel certifi kát o absolvo-

vání International Masterclasses 2013. 

 Ing. Michal Křelina, Ing. Olga Hájková, 
Katedra fyziky FJFI

[ Foto: Ing. Petr Gallus ]

 ↘ Více na 
h  p://masterclasses.cas  cova-fyzika.cz/  

IELTS otevírá dveře ke studiu v Čechách i v zahraničí
Počet kandidátů skládajících zkoušku 
IELTS se rok od roku zvyšuje. Proč se 
stává tato zkouška tolik žádanou?

Neustále stoupá počet zájemců o studium 

na zahraničních univerzitách, o dlouhodo-

bější studijní pobyty, stáže, výměnné pro-

gramy, a to nejenom z řad studentů bakalář-

ského a magisterského studia, ale i dokto-

randů, akademických pracovníků a ostatních. 

Zkouška IELTS je výbornou volbou. Uznává 

ji jako doklad nezbytné jazykové kvalifi kace 

7 000 institucí ve více než 135 zemích světa, 

z toho ve Spojených státech je to 3 000 orga-

nizací. IELTS zde zaznamenal v posledních 

letech velký růst. Není to ovšem zkouška 

pouze pro zahraniční studium, pracovní pří-

ležitosti či imigraci. Také v České republice 

se stále více rozšiřuje počet univerzit, které 

akceptují IELTS v rámci přijímacího řízení 

nebo ji uznávají jako ohodnocení jazykových 

kompetencí v průběhu studia. 

Jaký je formát zkoušky IELTS a jak pro-
bíhá zkouška samotná?

Zkouška má čtyři části – poslech, psaní, 

čtení a mluvení – chybí Use of English, tedy 

gramatika. Úspěšně složený akademický 

modul zkoušky IELTS je pro studenty vstu-

penkou na zahraniční univerzitu, všeobecný 

modul jim může poskytnout výhodu při hle-

dání kvalifi kované práce mimo ČR. Výhodou 

akademického modulu je, že při studiu 

v zahraničí se studenti s podobným typem 

psaní či čtení opravdu setkají.

Jakou největší výhodu zkouška IELTS 
kandidátům nabízí?

Největší výhodou pro kandidáty je 

nesporně fakt, že zkoušku „nelze nesložit“. 

Díky bodovému hodnocení zkoušky v roz-

mezí jeden až devět bodů je zajištěno, že 

každý kandidát získá certifi kát.

Studenti by si ale měli dopředu ověřit, jaký 

je minimální bodový zisk požadovaný uni-

verzitou, na kterou se hlásí. Dobré výsledky ze 

zkoušky IELTS mohou také pomoci při přijí-

macích zkouškách na české vysoké školy 

a posunout studenta v pořadníku uchazečů 

o několik příček výš. Další výhodou je rychlost 

obdržení výsledků: již třináctý den po konání 

zkoušky jsou k dispozici on-line, k vyzvednutí 

v kanceláři British Council a jsou zasílány kan-

didátům doporučenou poštou.

Přestože je zkouška IELTS v zahraničí 
tolik žádaná, je Bri  sh Council jedinou 
ins  tucí, která tuto zkoušku v ČR nabízí. 
Jak pomáháte kandidátům v přípravě 
na tuto zkoušku?

British Council několikrát do roka organi-

zuje pěti a šestitýdenní intenzivní přípravné 

kurzy v centru Prahy. Zaregistrovaným kan-

didátům navíc nabízíme zdarma přístup

k on-line intenzivnímu kurzu ROAD TO 

IELTS, který lze využít při domácí přípravě. 

Jedná se o velmi dobře zpracovaný interaktivní 

kurz, který studenta nejen zkouší, ale zároveň 

i učí.

Obtížnost se průběžně zvyšuje, čímž se 

kandidát dostává na stále vyšší úroveň. British 

Council poskytuje deset on-line příprav 

zdarma pro každého a dvacet hodin navíc pro 

ty, kteří se na zkoušku zaregistrují.

Zájemci o zkoušku se často ptají, jestli si ji 
mohou vyzkoušet nanečisto. Tím se  
seznámí s jednotlivými částmi a získají 
větší sebevědomí. Existuje tato možnost?

Letos v květnu je poprvé možno zkusit si 

některé části zkoušky. Doporučila bych stu-

dentům, aby tuto možnost využili. V případě, 

že je jejich znalost na úrovni minimálně B1 

dle Společného evropského referenčního 

rámce pro jazyky, což je např. zkouška Cam-

bridge English: preliminary, tedy PET, tak se 

mohou zájemci hlásit e-mailem na adrese 

zita.malakova@britishcouncil.cz. Testování 

je zdarma a je ofi ciálně vyhodnoceno do tří 

až čtyř týdnů.  

Kde a jak se na zkoušku zaregistrovat?
Zkoušku organizujeme dvakrát měsíčně 

v  Praze a  Brně. Zaregistrovat se můžete 

on-line nebo papírovou přiháškou. 

(BC)

 ↘ Více informací na www.bri  shcouncil.cz

 ↘ „IELTS testuje spíše 
prak  cké uži   jazyka 
a ne jen znalost grama  ky.”

Bri  sh Council pořádá 
zkoušky z anglického jazyka 
po celé České republice. 
Jednou z nejžádanějších 
zkoušek současnos   je 
IELTS (Interna  onal English 
Language Tes  ng System). 
Blíže jsme se na ni zeptali 
Hany Pelikánové, vedoucí 
zkouškového oddělení 
Bri  sh Council. 
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PROJEKTY PROJEKTY

Studium i pro lidi s hendikepem
  Bezbariérové ČVUT: užitečný projekt, nebo i realita? 

Je ČVUT přívě  vé i pro studenty a zaměstnance se zdravotním pos  žením? Jak se daří zpřístupnit objekty, 
které byly navrženy a postaveny zpravidla v minulém stole   (ČVUT působí dokonce i v objektu 
z konce 17. stole  !), kdy neměla platnost žádná vyhláška zaměřená na problema  ku navrhování 
pro osoby se zdravotním pos  žením?

Díky bývalému centru TEREZA (ny-

ní Středisko ELSA ČVUT), zaměřenému 

na pomoc lidem se zrakovým hendikepem, 

které bylo otevřeno před dvaceti lety 

na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské 

v Trojanově ulici, má ČVUT renomé vysoké 

školy, která se snaží zpřístupnit studium i těm, 

kteří by bez odborné pomoci příliš šancí 

neměli. Postupně se budovy ČVUT vybavují 

orientačními hlasovými majáčky, které slouží 

nevidomým osobám k lepší orientaci při 

dohledávání vchodu do budovy a pohybu v ní. 

Majáček ovládá sama nevidomá osoba pro-

střednictvím ovladače, který má u sebe. Jeho 

pomocí může aktivovat buď základní hlaso-

vou frázi majáčku obsahující označení 

budovy spolu s orientačním zvukovým sig-

nálem, nebo doplňkovou hlasovou frázi se 

stručnými informacemi týkajícími se interi-

éru budovy. Správné umístění majáčku, 

typicky v ose vstupu do budovy, zaručuje 

relativně přesné a bezpečné navádění osoby. 

Nyní jsou ve dvou objektech FJFI (Trojanova 

a Břehová), v Dejvicích jsou umístěné na rek-

torátu a ve Studentském domě, chystá se 

jejich instalace v Nové budově a FEL. 

Nejde však jen o zrakově postižené. Po-

moc potřebují i lidé s dalšími hendikepy – slu-

chovým či pohybovým postižením, se speci-

fi ckou poruchou učení, s psychickou poru-

chou nebo s chronickým somatickým one-

mocněním. Právě studentům se specifi ckými 

potřebami poskytuje služby Středisko ELSA 

ČVUT. V jeho kompetenci se nyní realizuje 

projekt  Bezbariérové ČVUT, jenž je zaměřen 

na architektonicko-stavební zpřístupnění 

vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám 

se zdravotním postižením. V první fázi jsou 

mapovány objekty ČVUT, poté budou navr-

ženy úpravy vedoucí k lepší přístupnosti. 

Právo na svobodný pohyb
Právo na svobodný pohyb občanů, které 

je realizováno mimo jiné budováním bezba-

riérového prostředí a odstraňováním stávají-

cích bariér, patří k nezbytným předpokladům 

úspěšného začlenění občanů se zdravotním 

postižením do společnosti. „Usilujeme o to, 

aby také naši studenti mohli toto právo v kaž-

dodenním životě na škole uplatňovat, a to 

v maximálně dosažitelné míře. Na realizaci 

bezbariérového ČVUT se proto hodláme 

spojit se všemi odborníky a partnery, kteří 

mohou a chtějí pomoci,“ říká Mgr. Barbora 

Čalkovská, vedoucí Střediska ELSA ČVUT.

Univerzitní prostory, v nichž probíhá 

výuka a výzkum, ale i zázemí – ubytování, 

stravování a sport – si v rámci projektu vzaly 

na mušku Ing. arch. Jana Zezulová a Ing. arch. 

Veronika Bešťáková, Ph.D. z Fakulty architek-

tury ČVUT v Praze. Mapování objektů vy-

chází z vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, kde je přesně 

defi nována skupina osob, pro které je to 

určeno. 

Daří se zpřístupnit i historické 
objekty

Mapování probíhá od  listopadu 2012 

do června 2013. Objekty, řešené v rámci pro-

jektu, byly vybrány pracovníky Střediska 

ELSA na základě jejich zkušeností se studenty 

se zdravotním postižením. Největší procento 

univerzitních prostor bylo postaveno v 1. pol. 

20. století, nejnovější je Nová budova Dejvice 

z počátku 21. století, kde sídlí Fakulta archi-

tektury a Fakulta informačních technologií.

Architektonické ztvárnění, typologie i sta-

vební konstrukce objektů odpovídají době 

jejich realizace. Podle zpracovatelek projektu 

splňuje většina objektů ČVUT základní prin-

cipy přístupnosti, jako jsou například jasně 

defi nované, rozeznatelné vstupy, volný pohyb 

po objektech, dostatečná šířka chodeb, odli-

šení prvního a posledního stupně schodišťo-

vého ramene. Na druhou stranu zde přiro-

zeně chybí modernější prvky, jako jsou 

výtahy, akustické značení a další. Úpravy 

objektů situovaných v památkové zóně budou 

složitější při hledání řešení, přijatelného z hle-

diska památkové péče. Je pozitivní, že vedle 

široké škály možností zásahů do stavebních 

konstrukcí probíhá neustálý vývoj prvků pro 

překonávání bariér, ať už trvalého, nebo 

dočasného charakteru. 

 ↖ Bezbariérová Horská: objekt je vybaven 
základními prvky obecného zpřístupnění 
pro osoby se zdravotním pos  žením. Vedle 
vstupních turniketů je prostor pro proje   
osob na vozíku, osazena je výtahová plošina. 
Lidé se zdravotním pos  žením mohou využít 
bezbariérovou toaletu (madlo u umyvadla 
však nesplňuje vyhlášku) i výtah (jemuž 
však chybí sedátko a není dosud opatřen 
akus  ckou informací).

Přístupnost objektů pro osoby se zdravotním 
postižením je v průběhu zpracovávání projektu 
Bezbariérové ČVUT prezentována na webových 
stránkách Střediska ELSA, po dokončení projektu 
bude vydána brožura pro celé ČVUT. Jednotlivé 
objekty jsou popsány v textové části, doplněné 
o obrazovou dokumentaci (mapy, půdorysy, 
fotografie) spolu s popisem cest od dopravní 
infrastruktury města. 

Dejvický areál potřebuje úpravy
A jak je na tom dejvický areál, kde je sou-

středěna výuka největšího počtu studentů 

ČVUT? Většina budov bez závislosti na his-

torii a způsobu využití má některé shodné 

prvky. Vstupy jsou jasně defi nované, větší část 

jich je na úrovni chodníku a nevyžaduje sta-

vební úpravy. Výjimku tvoří kolej Orlík a Stu-

dentský dům, kde bezbariérové zpřístupnění 

pro osoby s omezením pohybu vyžaduje 

značné stavební úpravy. Také Fakulta stavební 

není ideální: v roce 2010 sice proběhly sta-

vební úpravy vstupního prostoru objektu C, 

bohužel však nedošlo ke kompenzaci bariéry, 

jíž je venkovní schodiště, které mohlo být 

např. doplněno rampou, venkovním výta-

hem nebo plošinou.

Pokud jde o pohyb po objektech, pak 

podle zpracovatelek projektu není problém 

najít řešení k odstranění stávajících bariér. 

Všechny rampy, včetně  Masarykovy koleje, 

je potřeba upravit. V mnoha objektech chybí 

označení schodišť pro osoby s postižením 

zraku. Některé výtahy je třeba vyměnit, 

polovina jich je zastaralých, velká část má 

minimální rozměry.  

Ve většině případů bezbariérových toalet 

je třeba upravit osazení zařizovacích před-

mětů. V budovách stavební a strojní fakulty 

není problém vzhledem ke skeletovému kon-

strukčnímu systému změnou dispozic získat 

prostor pro bezbariérové toalety, spolu s mož-

ností zvětšení výtahové šachty. V prostorách 

pro výuku chybí ve většině velkých přednáš-

kových sálů indukční smyčka a místo pro 

osobu na vozíku. 

Vylepšení kolejí
Projekt posuzuje i přístupnost kolejí pro 

studenty s hendikepem.  Bezbariérové pokoje 

pro osoby s omezením pohybu nepotřebují 

úpravy. Za pozornost však stojí situování bez-

bariérově upravených pokojů na Masarykově 

koleji v různých podlažích. 

V Dejvické koleji jsou bezbariérové pokoje 

vzhledem k  absenci výtahu umístěny 

ve vstupním podlaží, což je z  hlediska den-

ního provozu pohodlné a požárního úniku 

výborné. 

V objektech pro ubytování je počítáno též 

s požadavky studentů s vadami sluchu. Záleží 

vždy na ochotě vedoucího vyčlenit pokoj se 

specifickými akustickými vlastnostmi, 

do  budoucna není technický problém 

v každém objektu kolejí provést akustickou 

izolaci vyčleněných pokojů.

A jaké úpravy jsou podle zpracovatelek 

projektu nutné pro zlepšení situace i v ostat-

ních kolejích? 

Budovy kolejí, které jsou umístěny blíže 

objektům s výukou, mají nejen bezbariérový 

přístup, ale i bezbariérově upravené pokoje. 

Proto není potřeba požadovat, aby všechny 

objekty kolejí nabízely ubytování osobám se 

specifickými požadavky. Přesto by bylo 

vhodné zpřístupnit vstupy a umožnit pohyb 

po jejich objektech v rámci odstraňování 

sociálních bariér. V Bubenečské a Sinkuleho 

koleji by vzhledem k hromadným hygienic-

kým zařízením mohly bezbariérové pokoje 

vzniknout při rekonstrukci a změně dispo-

zice na obytné buňky. Na koleji Orlík by 

stačilo stavebně upravit stávající buňku, 

ovšem za cenu snížení počtu lůžek. 

Na základě zmapování objektů vzniká 

návrh na odstranění bariér. Některé si vyžá-

dají větší investice, např. zřízení plošin, 

ramp,  výtahů, změny dispozic pro získání 

bezbariérových WC. Mezi středně náročné 

lze zařadit úpravy vrátnic (snížení části para-

petu, zvýšení intenzity osvětlení), bezbarié-

rových toalet (jejich dovybavení a změny 

osazení zařizovacích předmětů) a doplnění 

indukčních smyček do přednáškových sálů. 

Nejméně náročné z hlediska stavebních 

zásahů tvoří nejpočetnější skupina drobných 

úprav, kam patří např. značení pro osoby se 

zrakovým postižením (štítky na madlech 

na schodištích, označení stupňů schodišť), 

úpravy výtahových kabin (doplnění vyba-

vení např. o sedátko, akustickou informaci) 

a především informace o objektech (ozna-

čení bezbariérových toalet, vstupů). 

 ↘ Více na h  p://www.elsa.cvut.cz/
bezbarierove-cvut/

Vladimíra Kučerová
 Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT 



28 PT 2/2013 PT 2/2013 29

PUBLIKACE PUBLIKACE

Astronomie, technika a historie
Unikátní výpravná kniha s názvem Astronomicko-historické otazníky Mezoameriky
a Peru vychází v květnu v Nakladatelství ČVUT. Jejími autory jsou renomované osobnos   
působící na ČVUT a ve vědeckých a výzkumných ústavech.

Trojice autorů – prof.  Dr.  Ing.  Karel 

Pavelka (FSv ČVUT), prof. Ing. Jaroslav Klo-

kočník, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR) 

a  prof.  Ing.  Jan Kostelecký, DrSc. (eme-

ritní profesor ČVUT a vědecký pracovník 

VÚGTK) – se zabývá starověkými kulturami 

na území amerického kontinentu. „Autoři 

dokázali spojit rozdílné vědecké obory jako 

je historie, geodézie a astronomie. Podařilo 

se jim otevřít zcela nový interdisciplinární 

pohled na vyspělé kultury Mezoameriky 

a Peru. V tak široce pojaté koncepci i s tako-

vým odborným zaměřením u nás z pera 

domácích ani zahraničních autorů srovna-

telné dílo ještě nevyšlo,“ napsal o knize její 

recenzent Mgr. Vladimír Böhm. 

Unikátnost knihy tkví v tom, že její pod-

statná část je založena na vlastních měřeních 

a jejich zpracování (ať už šlo o měření pro 

dokumentaci k ochraně památek nebo pro 

archeoastronomické cíle). Autoři strávili 

v terénu (v Mexiku, Guatemale, Hondurasu, 

Chile a Peru) dlouhou dobu v rozmezí let 

1997 až 2012. Pohled na tématiku Mezoame-

riky a Peru je přírodovědecký a technický, 

což možná vyvolá určité námitky ze strany 

„nepřírodovědců“. Některé archeoastrono-

mické interpretace jsou dosti provokativní. 

Autoři hledají odpovědi na různé otázky, 

které při pohledu na stavby či obrazce napa-

dají turisty i odborníky. Snaží se například 

technicky vysvětlit účel některých geoglyfů 

v Peru. 

„Nebráníme se ani nápadům Ericha 

von Dänikena, ale podrobujeme je kritice. 

A poté, když dokážeme, že se nezakládají 

na pravdě, tak je musíme odmítnout,“ uvá-

dějí v předmluvě knihy její autoři, kteří při-

znávají, že jejich dílo záměrně provokuje. 

Bude to ale jen a jen čtenář, kdo si udělá svůj 

vlastní závěr...    (vk)
   Foto: prof. Karel Pavelka 

Skripta a knižní novinky
z Nakladatelství ČVUT
Fakulta stavební
Kabele, Karel; Kabrhel, Michal; Koubková, Ilona; 

Urban, Miroslav; Musil, Roman: Technická zařízení budov. 

Vytápění – podklady pro cvičení

Jelínek, Vladimír: Technická zařízení budov. Komínová technika

Eliášová, Martina; Sokol, Zdeněk: Ocelové konstrukce 1. 

Příklady

Dolejš, Jakub; Ryjáček, Pavel: Ocelové mosty. Cvičení

Fridrich, Karel, A.: Železniční stavby 1. Návody pro cvičení

Studnička, Jiří: Ocelové konstrukce

Čajková, Ludmila: Nauka o budovách 3. Občanské stavby 1. 

Stavby pro cestovní ruch a veřejné stravování

Mikš, Antonín; Novák, Jiří: Fyzika I

Fakulta strojní
Škoda, Radek; Vinkler, Marek: Řešené příklady z reaktorové 

fyziky

Fakulta architektury
Vyoralová, Zuzana; Hrdlička, Petr: Technická infrastruktura měst 

a sídel

Kaňka, Jan: Stavební fyzika 1. Zvuk a denní světlo v architektuře

Fakulta biomedicínského inženýrství
Borovský, Juraj: Ekonomika a vedení obchodu

Fakulta informačních technologií
Šimeček, Ivan; Sloup, Jaroslav: Programování grafi ckých 

akcelerátorů
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011101100101101010101010101101010110101110100101010101010101010101110101010011101100111011101100

01110010101010101010101011010111010010101010101010101010111001010101010101101011101001010101010
11001011010010101010101010101011011110100101010101010101010101110

00010111011101100111010 10101 10101010101 1101011101 010101010101010101010111

Databázové systémy
Jaroslav Pokorný  / Michal Valenta    

 ↖  Synchronizace sí  
Ladislav Strnad
Recenzentka: Ing. Irena 
Pomichálková, CSc.
ISBN 978-80-01-05196-2
1. vydání, únor 2013, 166 str.
V souvislos   s nástupem digitální 
techniky v telekomunikačních 
sí  ch se objevil nový problém, 
to  ž problém fázového vztahu  
signálů, pokud  řešení problémů 
fázového vztahu signálů v sí   bývá 
předpokladem její funkčnos  . 
Jedním z prostředků řešení vztahů je 
synchronizace. Publikace obsahuje 
potřebné defi nice, teore  ckou 
a aplikační část, které na sebe úzce 
navazují.

 ↖  Databázové systémy
Jaroslav Pokorný, Michal Valenta
Recenzent: doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
ISBN 978-80-01-05212-9
1. vydání, březen 2013, 274 str.
Vysokoškolská učebnice provází čtenáře 
problema  kou návrhu a implementace 
databází, kde teorie je doplněna 
prak  ckými příklady. Jádro učebnice 
představují relační databázové systémy, 
zmíněna jsou rovněž jejich objektová 
a XML rozšíření. Celou učebnicí prochází 
jeden obsáhlý příklad začínající formulací 
v konceptuálním modelu, popisem na 
logické úrovni a končící implementací 
v relačním databázovém stroji. Na stejném 
schématu databáze pak probíhá i výklad 
dotazovacího jazyka SQL. Jako doplněk 
ke studiu jsou na h  p://db.fi t.cvut.cz/
ucebnice-dbs/ volně k dispozici SQL skripty 
pro vytvoření relačního schématu příkladu 
databáze včetně vzorků dat. 

 ↖  Astronomicko-historické 
otazníky Mezoameriky a Peru
Karel Pavelka
Jaroslav Klokočník
Jan Kostelecký
Recenzent: Mgr. Vladimír Böhm
ISBN 978-80-01-05219-8 
1. vydání, květen 2013, 290 str.  
Opravdu vypadaly dějiny lidstva 
v dávné minulos   tak, jak to jako 
axiom předkládáme dětem 
i dospělým v učebnicích a knihách? 
Tvůrci této publikace jsou geode   
a jeden je navíc i astronom, jejich 
pohled na téma  ku Mezoameriky 
a Peru je přírodovědecký a technický. 
Podstatná část knihy je založena na 
vlastních měřeních a jejich zpracování.
(Více o této připravované knize 
na str. 29)

Zveme na mezinárodní veletrh Svět knihy Praha 2013
Zajímá Vás aktuální produkce Nakladatelství ČVUT? Chcete se seznámit s odbornými knihami, monografi emi a učebnicemi, 
jejichž autory jsou převážně významné osobnos   naší univerzity? Pak Vás zveme na 19. mezinárodní knižní veletrh a literární 
fes  val SVĚT KNIHY PRAHA 2013 (16.–19.5.), kde v pravém křídle Průmyslového paláce na holešovickém Výstaviš   má ČVUT 
již tradičně svůj knižní stánek.
Ve čtvrtek 16. května 2013 ve 14.00 zde prof. Václav Havlíček, rektor ČVUT v Praze, spolu s dalšími hosty pokř   unikátní knihu 
z produkce Nakladatelství ČVUT nazvanou Astronomicko-historické otazníky Mezoameriky a Peru, jejímiž autory jsou 
prof. Karel Pavelka, prof. Jaroslav Klokočník a prof. Jan Kostelecký.
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Přípravné studium, 
a nebo přijímací 
zkoušky? 
Už v 19. stole   byla na pražské polytechnice, předchůdkyni ČVUT, 
řešena témata, jak nastavit a udržet kvalitu vysokoškolského studia 
při nestejné úrovni předchozího vzdělání posluchačů a také to, 
jak studentům pomoci vyrovnat se s náročnos   tohoto přechodu.

Vedení polytechniky muselo řešit i další 

problém - jak docílit rozvoje školy v často 

nevyhovujících prostorových, materiálních 

i personálních podmínkách, které nutily 

regulovat počty posluchačů. Variant řešení 

bylo více: reforma středních škol, vyšší 

úroveň maturit, přípravné ročníky, zavedení 

přijímacích zkoušek.

Výhodou absolvování reálky
Ředitel pražské polytechniky F. J. Gerstner 

již krátce po  jejím vzniku poukazoval 

na nedostatečnou znalost posluchačů. Řešení 

viděl v založení reálných škol, které by posky-

tovaly polytechnice dobře vzdělané uchazeče. 

Obě školy proto měly být úzce propojeny. 

Zřízení 1. pražské reálky schválil zemský 

sněm roku 1821, ale vyučovat se začalo až 

roku 1833. Od téhož roku se tato reálka 

nazývá stavovskou. Ve stejném roce vznikla 

i reálka v Rakovníku se zaměřením na hos-

podářství a reálka v Liberci se zaměřením 

na průmysl. Na pražské polytechnice a reálce 

přednášeli někteří stejní učitelé – např. pro-

fesor matematiky a kupeckého knihvedení 

Josef John. V letech 1835-1837 učil tyto před-

měty známý matematik a profesor praktické 

geometrie Christian Doppler. Přestože do 

roku 1848 existovaly v Čechách reálky tři, pří-

mou průpravou pro polytechniku byla pouze 

pražská. V roce 1849/1850 byla otevřena 1. 

česká vyšší reálka. Kromě ní existovala ještě 

německá vyšší reálka, která v roce 1851/1852 

vznikla z reálky stavovské. Reformou gym-

názií a reálných škol z roku 1849 došlo k roz-

dělení reálek na nižší a vyšší. V dalších letech 

se počet obou typů reálek zvyšoval.

„Přípravku“ povolil až Lev Thun
Mezi uchazeče o studium na pražské 

technice s přetrvávající odlišnou úrovní 

znalostí patřili především ti, co neměli 

reálné vzdělání. Proto roku 1848 předložil 

František Chanovský, již v pořadí třetí ředi-

tel polytechniky, ministerstvu kultu a vyučo-

vání ve Vídni návrh na zřízení přípravného 

ročníku. Studenti se zde měli učit podle 

osnov vyšší německé reálky a jejich počet 

nesměl přesáhnout 200 osob. Ministerstvo 

však návrh zamítlo. Jeho požadavek přijí-

macích zkoušek z elementární matematiky 

nebyl totiž splněn. 

Teprve po  dvouleté odmlce ministr 

vyučování Lev Th un výnosem ze 17. 3. 1851 

zřídil přípravný ročník. V září následujícího 

roku povolilo přípravný ročník i vídeňské 

ministerstvo. Podle schématu přípravného 

studia na brněnské technice byl vypracován 

plán výuky s pěti předměty. Nejvíce hodin 

týdně (celkem deset) přednášeli profesor 

K. Kořistka – elementární matematiku 

a R. Skuherský – technické kreslení. Expe-

rimentální fyziku přednášel K. Wersin, pří-

rodopis F. Nickerl a všeobecnou nástavbu 

B. Scheinpfl ug. Přípravný ročník existoval 

od  školního roku 1852/1853 do  roku 

1862/1863. Pro přijetí museli uchazeči spl-

ňovat kritérium minimálního věku 18 let 

a znalosti němčiny slovem i písmem. Provoz 

a fi nanční náklady hradil zemský výbor. 

V roce vzniku se do přípravného ročníku 

přihlásilo 225 zájemců, během následujících 

deseti let však klesl jejich počet na třetinu. 

Za této situace se zemský výbor rozhodl pří-

pravný ročník zrušit. 

Zavedení přijímacích zkoušek 
Dalším Gerstnerovým pokusem, jak 

snížit počet posluchačů a zvýšit jejich kva-

litu, bylo zavedení přijímacích zkoušek roku 

1813/1814. Díky přijímacím zkouškám se 

nával uchazečů snížil a  zvýšila se jejich 

úroveň. Počty přijatých se v jednotlivých 

obdobích lišily. V roce 1814 bylo nařízeno 

přijímat jen 80–100 posluchačů. Ve školním 

roce 1819/1820 polytechnika přijala 569 po-

sluchačů. Od roku 1843 o přijetí hlasovala 

profesorská komise. V roce 1851 bylo pod-

mínkou pro přijetí vysvědčení z elementární 

matematiky. O rok později byli absolventi 

vyšší reálky nebo vyššího gymnázia s (aspoň) 

dobrým prospěchem přijímáni automaticky. 

Dlouhodobě zakotvil přijímání posluchačů 

§ 10 Organického statutu z roku 1863. Určil 

pět předmětů pro přijímací zkoušky a slo-

žení zkušební komise. V 60. letech 19. století 

počet uchazečů a úroveň jejich vzdělání 

řešilo zavedení maturit. Nejprve byla 

od roku 1869 na reálkách zavedena nepo-

vinná maturita. Maturanti byli přijímáni 

automaticky, ostatní konali přijímací 

zkoušky. Od  roku 1874 byla maturita 

povinná, proto se přijímací řízení přestala 

konat. Na přelomu 19. a 20. století se o při-

jímacích zkouškách, kvůli velkému počtu 

uchazečů, opět uvažovalo. Neprosadily se, 

přetíženost učeben se řešila stavbami 

nových budov a poslucháren. Stejná situace 

trvala až do 1. světové války.

Aby nebylo ohroženo zdraví žáků…
Po první světové válce byla nedostatečná 

připravenost absolventů středních škol 

na vysokoškolské studium projednávána 

v návrzích reformy školství z roku 1919. 

Akademický senát ČVUT se vyslovil pro 

zřízení jednoleté přípravky na vysokoškol-

ské studium. Tento požadavek však byl 

na ministerstvu odmítnut. V roce 1929 

navrhli zástupci ČVUT rozšířit studium 

na reálkách o  jeden rok, aby tyto školy 

nebyly jen přípravkou pro vysokou tech-

nickou školu, ale aby poskytovaly všeo-

becné vzdělání s obdobným základem jako 

gymnázia. Roku 1930 jednala o reorgani-

zaci studia na technických školách širší 

poradní komise zřízená při ČVUT ze 

zástupců profesorského sboru ČVUT 

a sboru posluchačů ČVUT, zástupců Masa-

rykovy akademie práce, Inženýrské komory, 

Spolku čs. inženýrů a dalších odborných 

organizací. Obecně bylo konstatováno, že 

nedostatečná připravenost absolventů 

reálek i gymnázií ke studiu na vysoké škole 

se má řešit reformou středního školství 

nebo úpravou výuky v 1. ročníku školy 

vysoké. K reformám se vyjádřil především 

prof. V. Felber, ve školním roce 1930/1931 

rektor ČVUT. Navrhl několik řešení. Sám 

se přikláněl k variantě zavedení příprav-

ného semestru, jenž měl řešit nedostatek 

vědomostí i kázně studentů doplněním 

jejich středoškolských znalostí, a to nejen 

odborných – především v matematice, ale 

i společenského chování a světového jazyka. 

Přednášky i  cvičení měly být povinné 

a do druhého semestru by se dělaly postu-

pové zkoušky. Všeobecně byl odsouzen 

návrh na zavedení přijímacích zkoušek, a to 

jak z důvodu zvýšeného pracovního zatí-

žení profesorů, tak i studentů. V návaznosti 

na výše zmíněný návrh na reformu studia 

techniky uspořádal roku 1931 Spolek čs. 

inženýrů anketu mezi odborníky z technic-

kých škol, spolků, organizací i průmyslo-

vých podniků. V oddíle týkajícím se pře-

chodu studentů ze střední na vysokou školu 

byly návrhy na zavedení přijímací zkoušky 

odmítnuty s poukazem na to, že „je jisto, že 

přijímací zkoušky na techniku po složení 

maturity byly by s to ohroziti zdraví mno-

hých žáků, ať by se konaly před nebo 

po prázdninách“. Uspěl návrh rozšířit dobu 

studia na reálkách nebo zavést přísnější 

režim pro posluchače 1. ročníku vysoké 

školy. Nakonec všechny snahy o reformu 

vysokoškolského studia z počátku 30. let 

vyšly naprázdno a sám prof. Felber se roz-

čarován ze situace na ČVUT vzdal roku 

1935 své další pedagogické činnosti.

Úspěšné ukončení středoškolských studií 

maturitou pak bylo dostačujícím splněním 

podmínky pro zápis na vysokou školu až 

do roku 1950, kdy byly v rámci reformy čes-

koslovenského vysokého školství zavedeny 

povinné přijímací zkoušky. Ty poprvé v his-

torii našeho vysokého školství zavedly jako 

kritérium pro studium také politickou spo-

lehlivost uchazeče a společenský původ jeho 

rodiny.

PhDr. Eva Boháčová, Mgr. Edita Páralová,
Mgr. Vít Šmerha, Archiv ČVUT

Prameny a literatura:

• Archiv ČVUT, fond Polytechnický ústav, 

fond Rektorát, fond Akademický senát. 

• BEČVÁŘOVÁ, M., Přijímací zkoušky 

na pražské technice v minulém století.

• Jednání širší poradní komise při ČVUT 

v Praze o reformě studia, Praha 1930.

• JÍLEK, F., LOMIČ, V., Dějiny českého 

vysokého učení technického, díl 1., 

sv. 1, sv. 2, Praha 1973.

• Návrhy na řešení jednotlivých otázek 

reformy vysokoškolského studia tech-

nického, Praha 1931.

• Předpisy pro vysoké školy republiky 

Československé, Praha 1932.

• VELFLÍK, A. V., Dějiny technického 

učení v Praze, díl I., díl II., Praha 1906, 

1909.

 ↖ Na snímku vlevo prof. Skuherský, vpravo 
Katalog přípravného ročníku, uprostřed 
studijní program přípravného ročníku.
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INFOSERVIS

Stavařské dunění
po více než 25 letech

23. května 2013 se uskuteční vzpomínkový koncert pro studenty Fakulty stavební 
ČVUT v Praze z let 1984–1990. Vystoupí Vítkovo Kvarteto a Vladimír Mišík 
za doprovodu Olina Nejezchleby a Norbiho Kovácze.
Místo konání: areál Folklore Garden (Praha 5 – Zlíchov), ofi ciální začátek je 
v 19:30 hod., avšak do areálu je možné přijít již od 17:00 hod. a v klidu se potkat 
s bývalými studenty. Více informací na www.stavarskeduneni.cz. 
Akce je vyhrazena absolventům FSv ČVUT, kteří studovali, začínali nebo končili 
svá studia v letech 1984–1990 bez rozdílu oboru. Účast absolventů na koncertu 
je z kapacitních důvodů podmíněná registrací na: www.stavarskeduneni.cz 

PPOHÁR
DÌKANA FJFI

Vyhlášen nový ročník soutěže
Young Architect Award
Najít „lék“ na problema  cká místa 
ve městech a obcích bude úkolem 
pro účastníky letošní mezinárodní 
přehlídky mladých architektonic-
kých talentů Young Architect Award. 
Od 21. února (do 3. 7. 2013) mohou 
studen   i začínající architek   ve věku 
do 33 let přihlásit své práce na téma 

„Bolavá místa měst a obcí“. Zadání se 
zaměřují na architektonické neduhy 
reálných měst a obcí. Patronkou 
projektu se stala světově uznávaná 
architektka Eva Jiřičná. 

 ↘ Více na www.yaa.cz

 ↙ Cena Emila Škody pro Petra Mutafova 
Ing. Petr Mutafov získal 1. místo v 10. ročníku 
soutěže Cena Emila Škody, vyhlašované fi rmou 
Škoda Transporta  on a. s. ve spolupráci s Nadací 
ČVUT Media Lab za účelem podpory výjimečných 
výkonů studentů a doktorandů technických oborů 
univerzit. Petr Mutafov byl oceněn za práci, v níž 
se věnuje problema  ce použi   moderních ochran-
ných povlaků ve spalovacím motoru. Tribologické 
vlastnos   povlaků byly analyzovány v labora-
torních podmínkách na Katedře řídicí techniky 
Fakulty elektrotechnické a poté testovány na zdvi-
hátkách ven  lů ve studentské formuli CTU CarTech. 
 Ing. Jiří Kohutka, FEL  Foto: archiv 

Pro sportovce bude připraven také bohatý doprovodný program ve formě 
beach volejbalu, pivní štafety a možnos   vyzkoušet si skákací boty Poweriser. 
Samozřejmos   je také občerstvení a povzbuzující hudba po celý den. 
Předpokládaná účast na akci je kolem 500 sportovců. Přivítáme co největší počet 
fanoušků a diváků. Celá akce se koná pod záš  tou starostky Městské čás   Praha 6 
Marie Kousalíkové a za úzké spolupráce s FJFI ČVUT.

Ve středu 8. května 2013 se otevřou strahovská sportovní hřiště 
a také sportovní hala Francouzského gymnázia v Praze pro nadšené 
sportovce z nejrůznějších škol a fakult, aby se poprali o pres  žní 
trofej – Pohár děkana FJFI. Registrace přihlášených týmů bude 
probíhat od 8:30, v 9:00 pak proběhne slavnostní zahájení turnaje. 
Florbalová část bude začínat o hodinu dříve. Přihlašovat se můžete 
na níže uvedené adrese do 1. května 2013, nejlépe však co nejdřve, 
neboť počet účastníků je omezen.

Více informací na:  h  p://st.  fi .cvut.cz/pohar-dekana/

Pohár děkana FJFI je sportovní akcí pro studenty, kterou pořádá 
Sportovní tým při FJFI ČVUT Tralalalala. Již potře   se týmy 
a jednotlivci mezi sebou utkají ve futsalu, fl orbalu, streetbalu, 
volejbalu a letos nově také ve squashi.
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