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skripta, odborné knihy, monografie, vysokoškolské učebnice
a další publikace.
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sborníky
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Časopis Pražská technika
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a dalších zajímavých událostí
na ČVUT, jednotlivých fakultách
a vědeckých pracovištích.
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Kromě odborných knih,
učebnic, skript a několika
periodik připravuje Redakce
a DTP Nakladatelství ČVUT,
ve spolupráci s Odborem PR
a marketingu Rektorátu, také
informační publikace a další
prezentaci ČVUT.
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PRAŽSKÁ

TECHNIKA

Dovedete si představit, jak v lidském mozku „pracují“ neurony, které reagují
na naše dojmy? Výzkum mozku, na kterém se podílejí i vědci z ČVUT, o němž
píšeme v Aktualitách tohoto vydání Pražské techniky, je zaměřen na pacienty
s Parkinsonovou nemocí. Nemusí však být daleko doba, kdy jeho výsledky (mimochodem – jedno ze zjištění je dokonce světovým prvenstvím!) posunou vědecké
poznání mnohem dál. Zajímavý však není jen samotný objev chování neuronů,
ale i popis, jak se vlastně takto specifický výzkum realizuje. Tomáš Sieger z Fakulty
elektrotechnické, jenž se do výzkumu zapojil spolu s dalšími kolegy z Katedry
kybernetiky, přibližuje tuto problematiku velmi detailně.
Nejen článek o emotivních neuronech přináší informace o aktivitách naší technické univerzity v oblasti lidského zdraví. Několik projektů zaměřených na léčebné
procesy i následnou péči (spolu s dalšími počiny v dalších oblastech) představujeme
v tématu, které je věnováno Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. I tady
mohou být na své výsledky oprávněně pyšní…
Kromě spousty dalších zpráv i větších článků, mapujících dění na naší univerzitě,
stojí za pozvánku ke čtení ještě jedna významná informace: na ČVUT míří dva
miliony eur na výzkum umělé inteligence. Pro realizaci prestižního evropského
grantu ERC si totiž jeho nositel Dr. Josef Urban vybral Český institut informatiky,
robotiky a kybernetiky ČVUT. Projekt, jenž by měl být přínosem pro celé ČVUT, je
šancí nejen pro zkušené vědce, ale i pro ty začínající. Výzva doktora Urbana, určená
studentům s vážným zájmem o tvorbu systémů umělé inteligence a automatického
uvažování, určitě stojí za zvážení…
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↘ Více na www.drevenastavbaroku.eu

Ministr obrany Martin Stropnický a rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka
stvrdili 18. března 2015 svými podpisy memorandum o spolupráci mezi
Ministerstvem obrany ČR a ČVUT v Praze. Domluvili se tak na zájmu obou
stran rozvíjet odbornou spolupráci v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje,
PT 2/2015 1
inovací a expertních činnostech.
Hlavním předmětem vzájemné spolupráce bude výzkumná, poradenská
a odborně analytická činnost v oblasti dopravy, staveb, energetiky, logistiky,
servisu a údržby techniky. Společný zájem je deklarován v oblasti kooperace
na projektech financovaných z prostředků Evropské unie, Horizon 2020.
Z úrovně ČVUT se předpokládá poradenská a konzultační činnost v oblasti
ICT, informační strategie, informačního systému, práce s daty, zdravotnictví,
robotiky, kybernetické a informační bezpečnosti, technického zabezpečení
budov, ekologie a energetiky, letectví a řídicích systémů. ČVUT bude poskytovat služby smluvního výzkumu v oblastech zájmu Ministerstva obrany
a expertní činnosti, jakými jsou např. management kvality, stavby, povrchové
úpravy materiálů a jejich údržba.
Setkání se uskutečnilo na Katedře jaderných reaktorů Fakulty jaderné
a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze 8, kde si po podpisu memoranda
hosté prohlédli školní jaderný reaktor VR-1 VRABEC, který představuje
unikátní zařízení v celém resortu školství. Součástí prezentace úspěšných
počinů akademických specialistů byla i ukázka robotů, dronů či balisticky
odolného betonu.
(red)
� Foto: MO ČR �

Celosvětový úspěch vývojářů VIC ČVUT
Na poli digitálních úložišť, konkrétně celosvětově používaného produktu DSpace (jde o otevřený so�ware, který slouží
k uchovávání metadat a souborů), se podařilo týmu vývojářů
vývojá z Výpočetního a informačního centra ČVUT (VIC) prosadit
do nové verze 5.0, jež vyšla začátkem tohoto roku, zcela p
přepracované RESTful rozhraní. Nejdůležitějším přínosem týmu
vývojářů VIC bylo přidání
možnos� jejich vyhledávání a čtení. Přepracoidání schopnos�
� vkládání dat a také podstatné rozšíření
rozší
vání rozhraní výrazně usnadnilo strojový přístup a zpracování dat v DSpace, a tak v budoucnu komunitě
komunit uživatelů například
umožní jednoduše automa�
�zovat řadu importních či exportních procesů. Na ČVUT se již zcela automa�cky prostřednictvím
AKTUÁLNĚ
tohoto
rozhraní vkládají a v Digitální knihovně
knihovn ČVUT (postavené na produktu DSpace) zveřejňují publikace z aplikace pro
vědu
du a výzkum VVVS (více v článku na str. 24) a vysokoškolské kvali
kvali kační práce ze studijního systému KOS.
Ing. Ivo Prajer, VIC

verifikace. V tomto oboruVychází
vyvíjímevpočíta↙ Přínos
i pro fakulty a součás�…
Nakladatelství
ČVUT
32
S výzkumníky Dr. Josefem Urbanem, Dr. Jiřím Vyskočilem a ředitelem Českého
↘ ins�
Vícetutu
na h�ps://wiki.duraspace.org/display/DSDOC5x/Release+Notes
čové metody, které počítačovou verifikaci
informa�ky, robo�ky a kyberne�ky ČVUT prof. Vladimírem Maříkem se 26. března
str. 32
velmi zjednodušují.“
ϰϱ

ϰϰ

� Dva miliony eur na výzkum umělé inteligence míří do CIIRC �
2

Za�m pouze dvanáct pres�žních grantů European Research Council
(ERC), které zajišťují rozšíření možnos� tuzemského výzkumu a zvýšení
mezinárodní reputace ve vědě a výzkumu, bylo uděleno projektům
realizovaným v ČR. Letos se mezi pracoviště, která budou s touto
evropskou podporou realizovat excelentní výzkum, přiřadilo i ČVUT.
Dr. Josef Urban, jenž grant ERC získal pro výzkum umělé inteligence,
se to�ž dohodl s rektorem ČVUT prof. Petrem Konvalinkou a ředitelem
Českého ins�tutu informa�ky, robo�ky a kyberne�ky prof. Vladimírem
Maříkem, že projekt bude naplňován právě na naší univerzitě.
automaticky získávají znalosti z velkých
matematických knihoven. Tyto znalosti
pak používají pro dokazování dalších
matematických tvrzení. Dalším perspektivním uplatněním takových systémů je
ověřování bezpečnosti komplikovaného
softwaru. Teoreticky je to složitý problém,
avšak v posledních letech zaznamenala
tato oblast výzkumu významný posun
vpřed. Do značné míry je to i díky námi
vyvíjeným sofistikovanějším metodám pro
hledání užitečných strojově reprezentovatelných myšlenek.“

ǀǌƉĢƌŶǉĐŚƐůŽƵƉƽĂůĂŶ͘'ƌĂĚĂĐşƚǀĂƌƵƐĞůŝƓşĚǀĂ
ǌĄŬůĂĚŶşƚǇƉǇʹƉĂŐŽĚĂĂƚƌǇĐŚƚǉƎ͘

ϯͬdƌǇĐŚƚǉƎʹƉĂŐŽĚĂ

Budova Univerzitního centra energe�cky efek�vních
budov ČVUT v Buštěhradě vyhrála v anketě DŘEVĚNÁ
STAVBA ROKU 2014 kategorii Realizace dřevěných
konstrukcí – cena poroty. Porazila tak například
Maják a muzeum Járy Cimrmana od Mar�na Reiniše,
Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi
nebo Altán pro válečné veterány. Organizátorem
ankety je Nadace dřevo pro život, cílem pak veřejnos�
představit a ukázat možnos� a výhody uplatnění dřeva
ve stavitelství. UCEEB přihlásila do ankety rma TAROS
NOVA z Rožnova pod Radhoštěm – dodavatel nosné
dřevěné konstrukce, autory architektonického návrhu
jsou Tomáš Šenberger (autor snímků z května 2013)
a Tomáš Med.
(vn)

Pře�sk článků je možný pouze se souhlasem
redakce a s uvedením zdroje.
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ČVUT má pres�žní grant!

Váš výzkum je zaměřen na umělou
inteligenci. Kam až míříte? Vzniknou
na ČVUT chytré počítače, které si
vystačí samy? zeptali jsme se Dr. Josefa
Urbana, jenž se stává členem týmu
CIIRC ČVUT, kam nastoupí po svém
návratu z pě�letého působení na univerzitě v nizozemském Nijmegenu, kde
pracoval na vývoji nových metod počítačového odvozování.
„Tak to asi ne. Vyvinutí silné umělé
inteligence nehrozí. Naše skupina bude
vyvíjet systémy umělé inteligence, které

ƌĂŵŝēŝƉƎşŚƌĂĚŽǀŽƵŬŽŶƐƚƌƵŬĐşͿǀĞƐŵĢƌƵŬŽůŵĠŵ
ŬŽďůŽƵŬƵ͕ƚũ͘ƉƌŽƟƚĂŚƵŵĞŵďƌĄŶǇ͘

AKTUÁLNĚ

Graka:
Lenka Klimtová

ϯ͘ŬĂƉŝƚŽůĂ

Obr. 3.3 aʹŚǇƉĞƌďŽůŝĐŬǉƉĂƌĂďŽůŽŝĚϮϵ
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Šéfredaktor: PhDr. Vladimíra Kučerová,
tel. 224 355 030, vladimira.kucerova@cvut.cz
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Budete tedy učit počítače být chytřejší?
„V našem projektu budeme učit počítač
dělat matematiku. Když se zeptáte, zda
nějaká matematická věta platí, počítač
řekne ano nebo ne a bude se snažit to
dokázat. To je důležité nejen pro matematiku, ale dotýká se veškeré informační
společnosti. Všude se používá logika,
na ní stojí správnost a fungování systémů.
Pokud to nefunguje, je to špatné – nefungují operační systémy v počítači, padá
burza... Logika je základem počítačové

Proč jste si pro projekt vybral ČVUT?
„Protože jsem zde našel skvělé zázemí.
Spolupráce s ČVUT začala ale už někdy
před osmi lety, když nám můj bývalý
školitel a vedoucí katedry teoretické informatiky na MFF profesor Petr Štěpánek
řekl o chystaném vzniku nového institutu
na ČVUT s nabídkou, že se hledají zájemci,
kteří by v centru mohli působit. Od té
doby jsme v kontaktu. Když jsem žádal
o evropský grant, byl už CIIRC založen
a podmínky, které nám prof. Mařík spolu
s rektorem ČVUT nabídli, byly natolik
dobré, že jsem se rozhodl grant realizovat
právě zde. Protože v našem výzkumu jde
o výpočetně velmi náročné problémy, plánujeme z grantu pořídit několik výkonných
počítačů. Další prostředky jsou určené
na mezinárodní spolupráci a na atraktivní
platy našich doktorandů. Ty už nyní u nás
i ve světě hledáme, a tímto zvu všechny
studenty s vážným zájmem o tvorbu systémů umělé inteligence a automatického
uvažování, aby mě kontaktovali.“
Vladimíra Kučerová

setkal prof. Petr Konvalinka, rektor ČVUT v Praze. Pres�žní výzkumný grant European
Research Council, jenž se jeho nositel doktor Urban rozhodl realizovat na ČVUT, přinese
podle profesora Maříka možnos� interdisciplinární spolupráce pro celé ČVUT. V ins�tutu
CIIRC budou na projektu pracovat nejen výzkumníci-zaměstnanci CIIRC, ale počítá se i se
zapojením postodktorandů z více fakult ČVUT. „Tento projekt bude přínosem i pro další
fakulty a součás�. Český ins�tut, jenž v nové budově umožní koncentraci výzkumníků
v pravém slova smyslu, by měl být výstavní síní ČVUT,“ řekl prof. Konvalinka.
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(vk)
� Foto: Jiří Mrhal, VIC ČVUT �

aby její výkony směřovaly ke špičce. Ins�tuce otevřená spolu- Prostředí pro mladé vědce
práci, usilující o vytvoření toho nejlepšího prostředí pro mladé Tým CIIRC má za sebou několik těžkých let, ale již překročil pomyslný Rubikon a jeho další růst a rozvoj lze jen těžko zastavit. Shroa nadějné pracovníky.
CIIRC má excelenci ve své vizi od samého počátku, a proto usilu- mažďuje kolem sebe lidi, kteří jsou mo�vováni cílem posunout
jeme o získávání špičkových odborníků. Již dnes má CIIRC ve svých ČVUT dopředu, držet krok se špičkovým akademickým výzkumem.
řadách takové excelentní pracovníky, jako prof. Roberta Babušku, Již dnes CIIRC univerzitě dost přinesl – kromě miliardy korun
který strávil téměř dvě dese�le� na univerzitě v Del�u, prof. Vla- na výstavbu budovy též určité zvýšení reputace ČVUT mj. získáním
dimíra Kučeru, světově renomovaného odborníka na automa- ERC grantu, prvního pro ČVUT. Za největší přínos CIIRC pro rozvoj
�cké řízení či doc. Tomáše Káru, kardiologa pracujícího v oblas� ČVUT však osobně považuji skutečnost, že svojí existencí ukazuje
I N V ES T I C E
ných buď z veřejných
či ze soukromé sféry. Z účas�
kardioinforma�ky, který získal svůj věhlas při působení na Mayo cestu kupředu směrem k moderní technické univerzitě, a to konejných prostředků,
prost
klinice. Působí u nás odborníci z Francie a Německa. Podstatná centrací interdisciplinárního výzkumného potenciálu a vytvářením
na řešení projektů bylo v roce 2014 uhrazeno 13 mil. Kč,
K tj. 86 %
nákladů na výzkumné týmy. Letos očekává
o
CIIRC příjmy ze smluvčást pracovníků CIIRC přišla na ČVUT ze zahraničí či z prostředí toho nejlepšího prostředí pro mladé vědce a pro spolupráci všech
ního výzkumu a grantů ve výši 45 mil. Kč. Výsledky prvních tří
mimo ČVUT. To pla� i o osobnos�, která získala vůbec nejpres�ž- se všemi. Je to z dlouhodobého hlediska skutečně jediná možná
nější výzkumný grant od European Research Council, Dr. Josefu cesta vpřed. CIIRC tak přirozeným způsobem přispívá ke zdravé
měsíců 2015 naznačují,
čují, že tento plán bude reálné splnit. V CIIRC
Urbanovi.
pracuje již 54 výzkumníků
výzkumník při FTE 31,5.
restrukturalizaci ČVUT.
Projekt ERC není jediným významným projektem v CIIRC – v sou- Cesta k našemu cíli – modernímu ústavu s významným mezinárodStrahov se konečně dočkal. Na konci
února
začala
Ve znamení excelence
časné
době
řešímerevitalizace
např. dva projekty 7. rámcového programu ním renomé – bude ještě dlouhá. Budeme muset překonat mnoho
ČVUT,
tzv.
která
se bude
obvodové
CIIRC je od samého po
počátku orientován nakolejí
excelenci.
O té
sepražského Silicon Hill,
TRADER
a ARUM,
silnátýkat
je smluvní
spolupráce s takovými rmami, překážek, z nichž nejvíce nás mrzí ty, které jsou mnohdy uměle
konstrukce
okna, fasáda) všech
blokůRockwell
s výjimkou
na ČVUT i mimo nějj vedou mnoho
mnohočetné diskuse.
Excelentní(střecha,
ústav
jako je Eaton,
Automa�on, Volkswagen, Samsung, pode- vytvářeny uvnitř ČVUT. Jsem ale op�mista a věřím, že je překonáme.
bloku
atuce,
12. Hotovo by mělo být
v září
neznamená, že všichni zapojení jsou excelentní
– je8,
to11
ins�
ins
psány
jsou2015.
dohody též s HP a IBM. Jsme řešiteli či se podílíme Úspěšný start nám dává velmi dobré předpoklady.
která je poháněna
na snahou být co nejlepší v mezinárodním měřítku,
m
na čtyřech projektech TA ČR a čtyřech projektech GA ČR.
Prof. Ing. Vladimír Mařík, ředitel CIIRC ČVUT
být lepší než všichni či
č většina ostatních. Taková
tuce má se tak výrazně zlepší nejen nynější nepříliš lichotivý vzhled kolejí
Díkyins�
rekonstrukci
obvykle řadu
adu excelentních jedinců
jedinc a týmů,postavených
dosahujících
špičpřed
půl stoletím, které byly využívány
jako zázemí
proCIIRC:
cvičence SpartaVýzkumné
programy
kových výsledků v evropském či světovém měřítku.
Tito jedinci
kiády (netěsnící
okna s opadaným lakem a dalšíRobo�
známky
dokládají
e Václav Hlaváč / Inteligentní systémy – prof. Vladimír Mařík / Průmyslová informa�ka –
ka a„stáří“
strojové
vnímáníi –fotografi
ved. prof.
a týmy táhnou svým p
příkladem další a pomáhají
mo�začátkem
vovat stavebních úprav), ale především
prof. Zdeněk
Hanzálek
/ Průmyslová
výroba a automa�zace – prof. Michael Valášek / Kyberne�cko-fyzikální systémy –
pořízené před
energetické
vlastnosti
objektu
a vychovávat další týmy, nacházející se v rrůzných
fázíchkomfort.
svého „Zateplení je spojeno i s výraznou
prof. Michael
Šebek
/ Biomedicínské
inženýrství a asis�vní technologie – prof. Olga Štěpánková /
a uživatelský
vizuální
obnovou
bloků,“ říká
Kogni�vní systémy a neurovědy – doc. Lenka Lhotská / Řízení vědeckých pla�orem – prof. Vladimír Kučera
vývoje. Je to ins�tuce, která se stále vyvíjí, u
učí,
tak,
Ing.transformuje
David Holý ze
Správy účelových zařízení ČVUT.

Usilujeme o získávání spičkových odborníků

Možnost realizovat v Českém ins�tutu informa�ky, robo�ky a kyberne�ky ČVUT (CIIRC) evropský projekt
ERC je pro ČVUT skvělou příležitos�. Projekt AI4Reason Dr. Josefa Urbana, který připravil za podpory svého
kolegy a kamaráda Dr. Jiřího Vyskočila z CIIRC, uspěl v mimořádně náročné
né soutěži. Jedná se o teore�
�cky
orientovaný projekt, jehož výsledky budou moci pro prak�cké úlohy využít nejen členové řešitelského týmu,
ale mnoho dalších výzkumných týmů v CIIRC a na ČVUT.
Před CIIRC stojí v současné době tři klíčové úkoly: budovat
manažersko-administra�vní infrastrukturu, řešit otázky spojené s výstavbou nové budovy ČVUT, ve které bude sídlit CIIRC,
ale zejména postupně budovat vědecko-výzkumnou kapacitu
ins�tutu. Stavba byla zahájena 6. 11. 2014 a měla by být dokončena do konce letošního roku či počátkem 2016. Finančně je
zabezpečena především mimořádnou státní dotací ve výši
1 mld. Kč. Budova bude sloužit nejen CIIRC, ale najde v ní důstojné
nové umístění i rektorát ČVUT a některé útvary dalších součás�.

V CIIRC pracuje už 54 výzkumníků

V současné době se vedení CIIRC soustřeďuje na tu vůbec nejdůležitěšjí oblast rozvoje vědecko-výzkumného potenciálu. Výzkumné
ak�vity CIIRC jsou realizovány v rámci osmi výzkumných programů,
z nichž jeden je určen hlavně k interdisciplinární integraci výzkumných týmů, jichž bude celkem kolem 35.
Výzkumná kapacita CIIRC je budována s minimem start-upových
prostředků, především na bázi výzkumných projektů nancova-

INVESTICE

Vylepšení Strahova

Fasády devíti bloků budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem
Baumit. Finální povrchová úprava je tvořena omítkou na silikonové bázi. Struktura finální omítky je kombinací standardní stáčené struktury, zrno 1,5 mm, a části
tvořené pomocí technologie „na hřeben“. Okna jsou navržena plastová s izolačními dvojskly se základními tepelně technickými parametry dle doporučení
energetického auditu Uw, resp Ud =1,2 W/m2K. Vstupní dveře do jednotlivých
bloků jsou v hliníkovém provedení shodných tepelně technických parametrů.
Celková plocha zateplované konstrukce (obvodové zdivo) je 30 553 m2, plocha zateplované konstrukce (výplně) je 9 873 m2, plocha zateplované konstrukce (střecha, podlaha,
strop) je 10 894 m2. Rekonstrukce se tak týká 51 321 m2!
Zateplení kolejí, kde bydlí více než 4 500 studentů, je realizováno díky grantu v rámci
operačního programu Životní prostředí (spolufinancováno Evropskou unií).
(red)
[ Foto: Ing. David Holý, SÚZ ]
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↘ Více o probíhající rekonstrukci na
h�ps://www.suz.cvut.cz/koleje/koleje-strahov/rekonstrukce
a h�ps://www.siliconhill.cz/rekonstrukce-faq

A K T UÁ L N Ě
↙ Klíčovou spolupráci s Fakultou
elektrotechnickou ČVUT navázala
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↘ Sklepní prostory
v 1. a 2. podzemním
podlaží po bývalé kotelně
byly řadu let bez využi�.
Celková užitková plocha
nových laboratoří je 715 m2,
obestavěný prostor 3 933 m3.
Náklady na stavbu
činily 27,6 mil. Kč.

26. 2. společnost IBM ČR. Náplní kooperace bude zejména rozvoj prak�cky orientovaných forem výuky studentů a užší
spolupráce v oblas� aplikovaného výzkumu. Nastavení oboustranně prospěšné
spolupráce se mj. soustředí na podporu mladých doktorandů a na rozvoj
společných výzkumných témat.

PT 2/2015

Op�cké a laserové laboratoře Trojanova
Nové laboratorní prostory získala Fakulta
jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT rekonstrukcí bývalé kotelny objektu v Trojanově
ulici. Díky této rekonstrukci se rozšíří
výukové a výzkumné možnos� zde sídlících kateder.
Katedra fyzikální elektroniky využije prostory pro řešení
grantů v oblas� pevnolátkoAKTUÁLNĚ
vých a vláknových laserů, nelineární op�ky,
laserových senzorů, nových laserových
ak�vních materiálů pro použi� v aplikacích,
např. v medicíně, metrologii apod. Před-

pokládá se zde také umístění femtosekundového laseru s diagnos�ckým vybavením.
V laboratoři bude i pracoviště Katedry inženýrství pevných látek pro p
přípravu a charakterizaci tenkých lmů a pokry� pro fotoniku, optoelektroniku, sensoriku pomocí
metod vakuové a plazmové depozice.
K charakterizaci fyzikálních a fyzikáln
fyzikálně-chemických parametr
parametrů studovaných struktur
op�cké a laserové
budou využity metody op
re
ektometrie, UV-VIS-NIR spektroskopie
a mikroskopové techniky.

Katedra materiálů využije prostory pro
umístění řádkovacích elektronových
mikroskopů s příslušenstvím. Nezbytnou
součás� laboratoře řádkovací elektronové
mikroskopie je dostatečně velké technické
zázemí pro přípravu vzorků – světelný
stereomikroskop, ultrazvuková pračka,
napařovačka (naprašovačka), zařízení pro
iontové leptání atd.
Doc. Ing. Miroslav Čech, CSc., FJFI
[ Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT ]
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(red)
[ Foto: Petr Neugebauer, FEL ]

↖ Exkurze do světa vědy. V rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání navš�vili

v pátek 13. 2. Fakultu elektrotechnickou ČVUT předškoláci ze Základní školy Korunovační
a v úterý 17. 2. pak byli milými hosty žáčci z univerzitní mateřské školy Lvíčata. Katedra
fyziky FEL pro ně připravila exkurzi do bezodrazové komory, krátké povídaní o životě
ve vesmíru a zábavné fyzikální experimenty, které si mohli i sami vyzkoušet. Pedagogové
z katedry se těší, že se �to malí školáčci zapíší ke studiu na jejich fakultě již ve školním
roce 2028/2029…

(red)
[ Foto: Petr Neugebauer, FEL ]

↖ Mezinárodní klub ISC ČVUT podpořil

inicia�vu zahraničního studenta z Francie,
který chtěl se svou domácí kapelou uspořádat
koncert. Nakonec se 4. března v pražském
klubu Chapeau Rouge sešly dvě francouzské
kapely a jedna česká – The Nes Na�on, Ghost
of You a Overland Inn. Klub byl samozřejmě
zcela zaplněný a návštěvníci si užili koncert
v mezinárodní atmosféře, což přispělo
dalšímu rozšiřování mezinárodní komunity
na ČVUT.
(ISC)

[ Foto: Matěj Mysliveček ]

↙ Vítězkou studentské soutěžní
přehlídky Druhá kůže (FA ČVUT)

se v březnu stala Viktorie Dostálová
z Ateliéru Císler - Oth (Bytový dům
Bechyňova). Druhý byl Vladimír Votava
z Ateliéru Cikán (Bytové domy Řevnice)
a tře� skončila Lucia Gažiová z Ateliéru
1+XX Koucký, Jiran, Lisecová (Tři věže,
proluka ve Vysočanech).
(red)

[ Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT ]

Cena za rychlost

Cena Siemens potěšila nejen Naději
Ceny Wernera von Siemense byly předány 5. února na slavnostním večeru
eru v Betlémské kapli. Mezi oceněnými byly i osobnos� z ČVUT: Naděje Havlíčková (FEL) zvítězila
zila
s diplomkou „Řízení
ízení modelu kardiovaskulárního systému pomocí LabVIEW“ v kategorii Nejlepší ženská absolventská práce, Mar�n Ševeček (FJFI) byl 2. v Ceně za nejlepší
diplomovou práci („Simulace chování vyhořelého jaderného paliva v průběhu
hu dlouhodobého suchého skladování v obalových souborech typu CASTOR“a Petr Procházka
(FIT) získal „bronzové“ umístění v Ceně za nejlepší dizertační
ní práci („Natural Language
(red)
Compression using Byte“).
� Foto: archiv ]
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Cenu
TFA
Éděkana
M
KUALT YFakulty
A Ú S dopravní
TAV Y
ČVUT získal Michal Kalousek,
student pardubického gymnázia
s prací na téma zvýšení rychlos�
� nákladní kolejové dopravy.
Do letošního ročníku soutěže se
přihlásilo 16 středoškoláků (z toho
tři dívky!), kteří své práce prezentovali 11. února 2015 na studentské konferenci na FD. Všichni
zúčastnění studen�
� byli oceněni
oceněni
přije�
�m ke studiu na fakultě
fakultě bez
přijímacích zkoušek, tři nejlepší
příspěvky pak věcnými cenami.

Hydraulický agregát
V únoru 2015 byl Ústavem konstruování a čás� strojů Fakulty strojní ČVUT
předán zákazníkovi hydraulický agregát
(zakázka byla realizována na základě
vyhraného veřejného výběrového řízení).
Opro� běžně vyráběným hydraulickým
agregátům je zařízení vybaveno dvěma
na sobě nezávislými hydraulickými
okruhy. Jeden s možnos� proporcionální
regulace tlaku a průtoku a druhý pro
připojení externího hydraulického agregátu. Druhý okruh pak umožňuje řídit
pouze směr průtoku. Opro� standartním
agregátům je zařízení vybaveno také
snímači pro měření teploty, tlaku a průtoku hydraulického oleje a možnos�
připojení externích snímačů a rozváděčů.
O ovládání a řízení celého agregátu se
stará měřicí PC se speciálně vyvinutým
ovládacím so�
�warem. Návrh konstrukce
a designu byl proveden Ústavem konstrojů,
struování a čás�
� stroj
ů, návrh hydraulických okruhů, elektrického vybavení
a tvorba ovládacího so�
�ware probíhaly
ve spolupráci s Ústavem výrobních strojů
a zařízení a Ústavem přístrojové a řídicí
techniky FS.
Mar�
�n Janda, FS
� Foto: archiv ]

(sko)

↖ Sice staré, ale pořád krásné (a funkční)

Výstava Historie a my, která se uskutečnila 10. 2. až 1. 3. 2015 v Technologické galerii Fakulty
strojní ČVUT (krček monobloku), představila mnohé technické „kousky“. Při vernisáži
byly zprovozněny exponáty spalovacích stabilních motorů. Pořadatelem výstavy byl Ústav
strojírenské technologie FS ČVUT ve spolupráci s Vyšší odbornou školou restaurátorskou v Písku
a přáteli techniky a technické historie.

(vk) � Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT ]

TÉMA

↖ Fakulta elektrotechnická ČVUT láká na temnou stranu informa�
�ky. Cílem v březnu
březnu

Za deset let se fakultě podařilo vybudovat moderní výukové

spuštěné kampaně je získat studenty se zájmem o prak�
�cky zaměřenou
zaměřenou informa�
�ku
a výzkumné
akreditovat 8 bakalářských, 4 magike studiu nového programu So�
„Přidej
k řádu
�warové inženýrství a technologie.
„Přidej sepracoviště,
sterské
1 doktorský
SITů a dokaž, že i temná strana informa�
�ky má na vysokých školách
svéa místo“
– láká studijní obor, ve kterých dnes studuje
měla
fakulta studenty. Temná strana informa�
�ky by m
ěla reprezentovat
odvrácenou
stranu
více než
1 600 studentů.
vzdělání, která je na vysokých školách mnohdy podceňovaná –Podařilo
získáváníse
prak�
�ckýchjedenáct vědeckých týmů, kolem kterých
vytvořit
při
zkušenos�
studentů
zkušenos�
�p
ři řešení reálných problémů. „Prak�
�cké zkušenos
� student
ů zakládáme
se soustředí značná část vědecko-výzkumné činnos� fakulty.
především na konceptu projektové výuky, který spočívá ve věrohodné simulaci reálného
Všechnypodporujeme
výzkumné týmy
prostředí
remního prost
ředí v rámci studentských prací. Studenty samozřejmě
také pracují na projektech, jejichž spov jejich snaze získat vhodnou pracovní stáž například u našichlečným
komerčních
partnerů, ale je biomedicínské inženýrství, které
jmenovatelem
zkušenos�
významné množství prak�
�ckých zkušenos
� mohou získat už vzasahuje
rámci studia.
tomu
do Díky
mnoha
oblas� našeho života.
mají daleko větší svobodu v tom, čemu se budou věnovat,“ říká doc. Jiří Vokřínek, garant
Značných úspěchů je dosaženo ve výzkumu umělé plicní venstudijního programu SIT.
(red)

�lace a jejího přístrojového zajištění, které má být maximálně
h�
↘ Více na h�
�p://sit.fel.cvut.cz nebo na h
�p://radsitu.fel.cvut.cz
šetrné k respiračnímu traktu pacienta a může tak napomoci

snížení morbidity a mortality nemocných.
Ve spolupráci s UCEEB vyvíjejí pracovníci FBMI sos�kovanou
PT 2/2015 11
elektroniku chytrého bytu (či domu) budoucnos�, která bude
dostupná všem jeho obyvatelům – dětem, dospělým, seni-
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orům, ale také dlouhodobě nemocným či hendikepovaným.
Nanotechnologie jsou další z rychle se rozvíjejících oblas�
výzkumu na FBMI. Do medicíny mohou přinést například nové
typy diagnos�ckých metod nebo nosičů léčiv, které léčivo
dopraví přímo do nemocné tkáně.
Významným projektem z oblas� bezpečnos� je Osobní bezpečnostní dohledový systém pro podporu výcviku a zásahu
složek IZS, jehož cílem je vývoj telemetrického monitorovacího zařízení, které umožní v reálném čase a v extrémních
podmínkách nejenom lokalizaci jednotlivých členů zásahového týmu, ale zejména on-line sledování jejich zdravotně-fyziologických parametrů.
Představujeme i několik dalších projektů, které jsou v současnos� řešeny na jednotlivých katedrách fakulty.
Prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., děkan FBMI

Informa�ka ve službách biologie a medicíny
Především na implementaci
moderních informačních přístupů
v oblas� biologie, medicíny
a zdravotnictví jsou zaměřeny
výzkumné ak�vity Katedry
biomedicínské informa�ky.
Členové katedry jsou zapojeni
do několika výzkumných projektů
a kromě zdravotnických zařízení
spolupracují i s komerční sférou.

6

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
oslaví 27. května 2015 deset let od svého
založení. Její úspěšný rozvoj potvrzuje nejen
neustálý růst počtu studentů, ale i počiny
v oblas� vědy a výzkumu.
12
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Mezi významnější projekty patří snímání
a analýza pohybu prstů u pacientů s Parkinsonovou chorobou ve spolupráci s Neurologickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze;
hodnocení digitalizovaného obrazu obličeje
a predikce efektu operací v plastické chirurgii
ve spolupráci s Klinikou plastické chirurgie
1. LF UK; zpracování a zobrazení klinických
záznamů chůze dětí postižených mozkovou
obrnou ve spolupráci s Lékařskou univerzitou v Grazu; sběr a zpracování dotazníků
v geriatrické dlouhodobé péči ve spolupráci
s Fakultou humanitních studií UK v Praze
a Gerontologickým centrem Praha.
Z hlediska praktického nasazení výsledků
v klinickém prostředí jsou úspěšné dvě nové
aplikace.

Aplikace GaitBase
pro analýzu pohybových dat

Dnešní moderní laboratoře pro analýzu
chůze využívají různé vybavení pro zaznamenání pohybu, mezi které patří akcelerome-

try, tenzometrické plošiny, chodníky, EMG,
kamerové systémy atd. Speciální aplikace
GaitBase, vyvinutá na naší katedře, umožňuje
zpracování a zobrazení klinických záznamů
chůze z těchto systémů, především z kamerového systému VICON. Aplikace zobrazuje
pohybová data v přehledných kinematických
a kinetických grafech a umožňuje porovnání
chůze s naměřenou kontrolní skupinou. Pro
objektivní hodnocení je možné zobrazit
a exportovat vypočítané parametry, které
popisují chůzový cyklus a jeho případnou
odchylku od normy. Data jsou přístupná
přes webové rozhraní a součástí aplikace je
databáze pacientů a jednotlivých vyšetření,
kterou lze snadno spravovat pod různými
rolemi. Aplikace GaitBase se využívá na klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice v Brně, přičemž
zájem o využití této aplikace projevily i další
kliniky včetně zahraničních.

Aplikace GDiag pro geriatrickou
dlouhodobou péči

Hodnocení efektivity a kvality poskytované péče či její plánování je možné
pouze na základě přesných a vzájemně
srovnatelných dat. Ve většině případů sběr
dat v institucích dlouhodobé péče v České
republice probíhá formou tištěných dotazníků a nasbíraná data jsou uchovávána
pouze v papírové podobě. Dotazníky se pak
nesystematicky přepisují do elektronické
formy a následně hodnotí. Z dlouhodobého
pohledu a z pohledu zpracování získaných
dat je tento způsob nevhodný. Proto jsme
na katedře vymysleli sadu SW nástrojů
zastřešující celý životní cyklus dotazníku,
od tvorby, přes digitalizaci, až po ukládání
získaných dat, přičemž softwarový balíček
umožňuje jednoduchým způsobem provést
hodnocení velkého množství dotazníků.
Navíc jsme pro klinické hodnocení vytvořili
sadu dobře strukturovaných dotazníků pro
posuzování ošetřovatelské péče. Tato sada
dotazníků byla přes čtyři měsíce používána
pro sběr dat v zařízeních pro dlouhodobou péči. Digitalizovaná data z vyplněných
dotazníků byla použita k ohodnocení ošetřovatelské péče během hospitalizace. Kromě
klinického užití byly dotazníky a nasbíraná
data použita k výzkumu v oboru dlouhodobé ošetřovatelské péče v České republice.
Doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.
↖ Ukázka rozmístění reexních značek na
dolních konče�nách při měření kamerovým
systémem VICON.
PT 2/2015 13

Časopis Pražská technika
Nakladatelství ČVUT redakčně a graficky připravuje univerzitní
časopis Pražská technika, který přináší zpravodajství z oblasti
studia, výzkumu, spojení s praxí a dalších zajímavých událostí
na ČVUT, jednotlivých fakultách a vědeckých pracovištích.
Pražská technika je aktuální médium, které splňuje parametry
moderního designu.
Rozsah 32 stran, náklad 5 000 výtisků.
Periodicita minimálně šest vydání ročně.
ISSN 1213-5348
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Pojďme společně rozeznít Betlémskou kapli!
Dar v jakékoliv výši můžete zasílat na účet veřejné
sbírky č. 2100626587/2010 nebo jej složit
v hotovosti do zapečetěné pokladničky
na akcích Českého vysokého učení
technického v Praze.

Tváří sbírky je Eva Jiřičná,
architektka a absolventka ČVUT.

Zahájení sbírky: 1. října 2014
Sbírka bude ukončena dnem vybrání
maximální potřebné částky.

www.absolventicvut.cz
www.varhany.cvut.cz
Osvědčení o konání sbírky vystavil Magistrát hl. m. Prahy dne 19. 8. 2014.
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Navštivte nás na výstavě
IDET 2015, 19. — 21. 5.,
Brno, pavilon P, stánek 34

Díky partnertsví s koncernem GENERAL DYNAMICS European
Land Systems je EXCALIBUR ARMY exkluzivním dodavatelem
servisních služeb pro vozidla PANDUR II 8x8 CZ ve výzbroji
Armády ČR.
EXCALIBUR ARMY vlastní kompletní know-how a technologie
pro výrobu a přestavby vozidel PANDUR II 8x8.
EXCALIBUR ARMY je exkluzivní výrobce vozidel PANDUR II 8x8
v různých variantách pro vybraná teritoria.

SPECIÁLNÍ ZAMĚŘENÍ NA TECHNOLOGIE PRO ARMÁDU A BEZPEČNOST

ČLEN SKUPINY:
MEMBER OF:

TÉMA: ELEKTROTECHNIKA / UMĚLÁ INTELIGENCE strana 20 / USPÁVÁNÍ ROBOTŮ strana 22 / INTERMÉDIA strana 26

29.4.2015 9:40:05
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Časopis TecniCall
Díky spolupráci Odboru PR a marketingu Rektorátu ČVUT
a Nakladatelství ČVUT (redakce a grafika) vychází časopis TecniCall.
Informuje o výsledcích vědy a výzkumu na ČVUT, unikátních
vědecko-výzkumných projektech a spolupráci jednotlivých
pracovišť a praxe, čímž se snaží přiblížit ČVUT k průmyslu.
Distribuce probíhá prostřednictvím stojanů, které jsou umístěny
ve veřejných prostorech, jako jsou ministerstva, magistráty
a business komplexy v Praze, na veletrzích (IDET, MSV Brno,
Gaudeamus atd.) a v rámci ČVUT.
Rozsah 32–40 stran, náklad 6 000–7 000 výtisků.
Periodicita: čtvrtletník. ISSN: 1805-1030
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ŠKODA
TRAINEE PROGRAM
Příležitost pro absolventy magisterského stupně studia
Máte rádi auta a svoji kariéru chcete spojit s úspěšnou značkou? Staňte se jedním z Trainees ŠKODA AUTO.
ŠKODA Trainee program je jednoletý rozvojový a adaptační program pro absolventy magisterského stupně studia VŠ.
Odpovídáš profilu:
› jsi absolvent magisterského stupně studia VŠ v denní formě
› domluvíš se německým nebo anglickým jazykem
› absolvoval jsi zajímavou zahraniční stáž / studijní pobyt nebo jsi získal odbornou praxi během studia
› jsi flexibilní, kreativní a rychle se učíš novému
Staň se Traineem ve ŠKODA AUTO a získej:

› smlouvu na dobu jednoho roku,
› rozvoj na cílové pozici šitý na míru,
› minimálně dvě odborné rotace,
› možnost účastnit se přednášek, diskuzí a jiných rozvojových opatření,
› zahraniční stáž v rámci koncernových značek VW,
› zaměstnanecké benefity finančního a nefinančního charakteru.
Vaše nadšení a schopnosti umíme ocenit. Pošlete nám svůj životopis a budete překvapeni, kam až Vás může zavést.

Pro více informací navštivte www.zivotniprilezitost.cz nebo www.facebook.com/zivotniprilezitost.
twitter.com/skodaautocareer
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foursquare.com/skodaautocareer

Máte rádi auta a svoji kariéru chcete spojit s úspěšnou značkou? Staňte se jedním z Trainees ŠKODA AUTO.
15.07.14 11:54
ŠKODA Trainee program je jednoletý rozvojový a adaptační
program pro absolventy magisterského stupně studia VŠ.

26.9.2014 13:52:07

Odpovídáš profilu:
› jsi absolvent magisterského stupně studia VŠ v denní formě
› domluvíš se německým nebo anglickým jazykem
› absolvoval jsi zajímavou zahraniční stáž / studijní pobyt nebo jsi získal odbornou praxi během studia
› jsi flexibilní, kreativní a rychle se učíš novému

INOVACENTRUM

Staň se Traineem ve ŠKODA AUTO a získej:

› smlouvu na dobu jednoho roku,
› rozvoj na cílové pozici šitý na míru,
› minimálně dvě odborné rotace,
› možnost účastnit se přednášek, diskuzí a jiných rozvojových opatření,
› zahraniční stáž v rámci koncernových značek VW,
› zaměstnanecké benefity finančního a nefinančního charakteru.
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Vaše nadšení a schopnosti umíme ocenit. Pošlete nám svůj životopis a budete překvapeni, kam až Vás může zavést.
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Více na http://www.tecnicall.cz
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Česká technika – nakladatelství ČVUT tiskne většinu produkce ve
vlastní tiskárně, která je vybavena digitálními stroji pro černobílý
i barevný tisk.
Součástí tiskárny je vlastní knihařské zpracování s možností šití
vazby V1 a lepené vazby V2 včetně vybavení pro laminaci.
V roce 2014 a v prvním čtvrtletí 2015 tiskárna vyrobila 76 titulů
skript a odborných knih.
Kromě studijní literatury vytisklo středisko 304 titulů dalších
publikací pro školu a jednotlivé fakulty a ústavy.
Tiskárna zpracovala i další zakázky pro firmy, instituce apod.

Publikace se zabývá aktuálními problémy stavebního
managementu v České republice. Je členěna do většího množství kapitol, z nichž každá řeší vybrané téma
z oblasti zvyšování efektivity výstavbových projektů.
Publikace se zaměřuje zejména na problematiku zakázek většího rozsahu, jmenovitě na zakázky dopravního
stavitelství, s čímž přímo souvisí také problematika veřejného sektoru a správy veřejných financí. Jmenovateli zvyšování efektivity jsou v tomto případě zejména
moderní technologie jako například informační modelování budov, dále pak zvyšování kvality, facility management, krizová komunikace a její význam, využití nástrojů projektového managementu atd.

Moderní
nástroje a metody
stavebního
managementu

ISBN: 978-80-01-05608-0
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Daniel Macek
Vilém Berka
Eduard Hromada
Michal Vondruška
Radka Bečvarovská
Jiří Dobiáš
David Dudáš
Pavel Kovář
Petr Matějka
Jana Špitálská
Lucie Všetečková

Zvyšování efektivity výstavbových projektů

Tiskárna nabízí:
• tisky publikací, brožur, letáků, pozvánek apod. i pro zákazníky
mimo ČVUT v Praze
• kalkulace a další detaily konkrétní zakázky konzultujte
s vedoucí výroby Jitkou Greplovou (tel.: 224 353 360,
733 679 893, jitka.greplova@cvut.cz).

Moderní nástroje a metody stavebního managementu

strojů a metod,
stavebního proch oblastí je věéma zpracovává
ých metod a náky informačního
životního cyklu,
ká základní přendů stavebního

Produkce
ve vlastní tiskárně

Zvyšování efektivity
výstavbových projektů

Renáta Schneiderová Heralová /
Petr Dlask /Daniel Macek /
Michal Vondruška / Jiří Dobiáš /
David Dudáš / Anna Hlaváčová /
Jiří Hrouda /Eliška Chládková /
Pavel Kovář / Harry Löwit /
Petr Matějka / Michal Strnad /
Jakub Vojta

↘ Univerzitní knihkupectví
odborné literatury
Zajišťuje především prodej
skript, vysokoškolských učebnic,
monografií, vědecké a odborné
literatury, cizojazyčných publikací
a odborných časopisů. Nabízí
elektronické nosiče, vybraný
software a další sortiment.
Knihkupectví sídlí v dejvickém
vysokoškolském areálu v přízemí
Národní technické knihovny.
Vedoucí: Věra Mikulková
tel.: 224 355 003
vera.mikulkova@cvut.cz
Technická 6, 160 80 Praha 6

Internetový obchod: https://eobchod.cvut.cz/
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│ odborné knihy

odborné hnihy
↘ Novinky 2015
DULLA, Matúš; BENEŠ, Ondřej;
BERAN, Lukáš; GUZIK, Hubert;
HAUSEROVÁ, Milena; KALINA, Pavel;
RYKL, Michael; ŠEVČÍK, Oldřich;
VORLÍK, Petr
Kapitoly z historie bydlení
dotisk 1. vydání, 282 s., 396 Kč,
ISBN 978-80-01-05433-8
Kniha odhaluje v dávné i blízké historii
překvapivá fakta a souvislosti, které
mnohdy dodnes určují způsob, jak
bydlíme. Autoři odkrývají poznatky
o způsobech vytápění a osvětlení
ve středověku, studují zvláštnosti nájemného domu 19. století i to, jak
se stavěly vily a jak dělnické domky. Přibližují čtenáři revoluci, kterou
způsobil v bydlení železobeton, elektřina a automobil, všímají si, jak
se zmenšovala kuchyň a sledují osudy dodnes masově rozšířeného
fenoménu zvaného panelák. Výklad rozmanitých témat je čtenářsky
poutavý a sahá od historických pozoruhodností po ožehavá témata
současného bydlení. Publikace je určena jak odborníkům v oblasti
bydlení, tak studentům architektury a zájemcům o dějiny bydlení.
Kapitoly z historie bydlení
Matúš Dulla a kolektiv

23.4.2014 10:57:55

KOPŘIVA, Miloš; NETUŠIL, Michal;
ACHTEN, Henri; HIRNŠAL, Zdeněk
Membránová architektura
1. vydání, 202 s., 380 Kč,
ISBN 978-80-01-05693-6
S naplňováním soudobých trendů
dynamické a organické architektury
konvenují určité stavební konstrukce
a technologie. Inspirována vzory
ze živé i neživé přírody mezi ně
nepochybně patří také membránová
architektura. Publikace přibližuje
používání softwarové podpory
určené k navrhování membránových konstrukcí. Odborná kniha
také uvádí zásady prostorového navrhování těchto konstrukcí,
doplněné o analýzy vybraných staveb, které reprezentují uplatnění
membránových materiálů v současném stavebnictví. V českojazyčném
prostředí se jedná o první ucelenou publikaci, která se výhradně
zabývá tímto specifickým oborem architektury.
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harles University in Prague

Moderní trendy předúprav biomasy / Lukáš Krátký, Tomáš Jirout

MODERNÍ
TRENDY
PŘEDÚPRAV
BIOMASY

KRÁTKÝ, Lukáš; JIROUT, Tomáš
Moderní trendy předúprav biomasy
pro intenzifikaci výroby biopaliv
druhé generace
1. vydání, 190 s., 168 Kč,
ISBN 978-80-01-05720-9

Předúprava suroviny je klíčovým
krokem výroby biopaliv druhé
generace jako alternativního zdroje
energií a cenných látek k výrobě
Lukáš Krátký
Tomáš Jirout
ekoinovativních materiálů. Cílem
této knihy je shrnout a představit
čtenáři moderní trendy a nejnovější
poznatky celosvětového výzkumu právě na poli předúprav odpadní
biomasy, diskutuje výhody a nevýhody jednotlivých metod
zpracování při průmyslovém využití a přináší doporučení v závislosti
na typu zpracovávaného materiálu. Detailně je řešena především
problematika zvýšení rozložitelnosti surovin a maximalizování jejich
energeticko-chemického potenciálu s ohledem na ekologickou
přívětivost. Proto se autoři podrobněji věnují především ekologicky
šetrným technologiím mechanické dezintegrace a hydrotermickému
zpracování.
pro intenziﬁkaci výroby biopaliv
druhé generace

LEHAR, František; STROKOVSKY, Eugene A.; WILKIN, Colin;
edit. JANOUT, Zdeněk
Experimental physics with polarized protons,
neutrons and deuterons
1. vydání, 220 s., 188 Kč, ISBN 978-80-01-05692-9

Experimental physics with polarized protons, neutrons and deuterons

xceptional description
ysics within the context
Physics, reflecting the full complexity
ect.”

odborné knihy │

František Lehar
Eugene A. Strokovsky
Colin Wilkin

Experimental physics with

polarized protons,
neutrons
and deuterons
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Monografie podává ucelený přehled
různých aspektů experimentálního
studia polarizačních jevů v oblasti
mikrosvěta. Unikátnost publikace
spočívá v tom, že je založena
na původních fyzikálních výsledcích
a experimentálních zkušenostech
jednoho z autorů knihy (prof. Lehara), které nashromáždil během
téměř padesáti let. Jde o aktuální
problematiku, která má značný
význam pro realizaci polarizačních
experimentů na urychlovačích
nabitých částic. Výsledky těchto
experimentů jsou zdrojem informací
o spinové závislosti jaderných
sil působících mezi nukleony
v atomových jádrech.

│ odborné knihy

Zuzana Šinkorová ● Leoš Navrátil

Biomedicínská detekce ionizujícího záření

Organizace zdravotnické péče po zevní kontaminaci radionuklidy

NAVRÁTIL, Leoš; ŠINKOROVÁ, Zuzana
Biomedicínská detekce ionizujícího
záření. Organizace zdravotnické péče
po zevní kontaminaci radionuklidy
1. vydání, 90 s., 107 Kč,
ISBN978-80-01-05626-4

V monografii, jejímiž autory jsou přední
odborníci v oborech radiobiologie
a medicína katastrof, jsou popsány
současné přístupy k monitorování
radiační zátěže obyvatelstva metodami
fyzikální a biologické dozimetrie.
Minimalizace negativních dopadů
působení ionizujícího záření začíná celostátně organizovanou fyzikální
detekcí radioaktivního pozadí životního prostředí prostřednictvím
radiační monitorovací sítě lokalizované především v okolí jaderných
elektráren a na pracovištích, kde se nacházejí zdroje ionizujícího záření.
Na tuto celostátní síť fyzikální dozimetrie navazují rutinně používané
metody laboratorní dozimetrie. Odborná kniha se věnuje novým
experimentálním metodám.
Zuzana Šinkorová ● Leoš Navrátil

↘ Připravujeme
DYLEVSKÝ, Ivan
Anatomie dítěte – nipioanatomie 2. díl
1. vydání
HOLICKÝ, Milan; MARKOVÁ, Jana
Aplikace teorie spolehlivosti a rizik ve stavebnictví
1. vydání
HOSPODKA, Jakub; PLENINGER, Stanislav
Vliv letecké dopravy na atmosféru
– postupy pro letecké společnosti začleněné do EU ETS
1. vydání
CHYSKÝ, Jan; NOVÁK, Jaroslav; NOVÁK, Lukáš
Moderní elektrické pohony s pulzním a frekvenčním řízením
1. vydání
JAREŠ, Martin
Návrh a realizace integrovaných dopravních systémů
1. vydání
JIŘÍČEK, Ondřej
Úvod do akustiky
1. vydání
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odborné knihy │
KALINA, Pavel
Sedm studií ke Svatovítské katedrále
1. vydání
KOPŘIVA, Miloš; NETUŠIL, Michal; HIRNŠAL; Zdeněk; ACHTEN
Henri
Architecture with the membranes and folies
1. vydání
KRAUS, Ivo
Ženy v dějinách matematiky a fyziky
1. vydání
NAVRÁTIL, Leoš; KORMÚTH, Emil; JEBAVÝ, Ladislav
Klinická radiobiologie
1. vydání
PAVELKA, Karel; ŘEZNÍČEK, Jan; BÍLÁ, Zdeňka; PAVLÍK, Milan
Exaktní metody průzkumu památek s využitím geodetických
a geofyzikálních metod
1. vydání
SÝKORA, Miroslav; HOLICKÝ, Milan; MARKOVÁ, Jana;
ŠENBERGER, Tomáš
Probabilistic reliability assessment of existing structures –
Focused on industrial heritage buildings
1. vydání
ŠAFAŘÍK, Pavel; VESTFÁLOVÁ, Magda
Termodynamika vlhkého vzduchu
1. vydání
ŠEJNOHA, Michal; JANDA, Tomáš; PRUŠKA, Jan;
BROUČEK, Miroslav
Metoda konečných prvků v geomechanice.
Teoretické základy a inženýrské aplikace
1. vydání
VANĚČEK, David; SVOBODA, Emanuel; DOBROVSKÁ, Dana;
KOZÍK, Tomáš; ŠVARCOVÁ, Iva
Kompendium oborové didaktiky
1. vydání
VOREL, Jakub
Urban Simulation Modeling. An Introduction
and Potential Application in the Czech Republic
1. vydání
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│ odborné knihy
↘ Vyšlo 2014
BAŠTA, Jiří
Regulace v technice prostředí staveb
1. vydání, 194 s., 230 Kč,
ISBN 978-80-01-05455-0

Jiří Bašta

Regulace v technice prostředí staveb

Regulace v technice
pRostředí staveB

Kniha je určena především odborníkům
oborů Technika prostředí, Inteligentní
budovy a Facility Management,
kteří při svém úzkém odborném
zaměření na vytápění, zdroje tepla,
vzduchotechniku a snižování hluku
postrádají znalosti z mezioborové
disciplíny, kterou je řízení vytápěcích
a vzduchotechnických zařízení. Dílo je
koncipováno jako odborná publikace a díky účelnému didaktickému
členění i jako samostatný studijní materiál pro širokou odbornou
veřejnost. Poskytuje jak teoretické, tak praktické poznatky v oblasti
řízení a regulace vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení.
Jiří Bašta

12.2.2014 13:25:43

Kolektiv autorů

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA ČVUT

ČERNÝ, Jaroslav; ČERNÁ, Růžena; GEMPERLE, František; HÁJKOVÁ,
Vladimíra; KOČANDRLOVÁ, Milada; PRŮCHA, Ladislav; TAUFER, Jiří
Matematika. Přijímací zkoušky na ČVUT
dotisk 2. vydání, 217 s., 152 Kč, ISBN 978-80-01-03738-6

MATEMATIKA
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA ČVUT

Sbírka úloh středoškolské matematiky,
ze které se vybírají příklady u přijímací
zkoušky z matematiky na ČVUT. Knížka
v jednotlivých kapitolách zahrnuje
základní pojmy, několik vybraných
řešených úloh a nakonec neřešené
příklady na procvičení. Poslední
kapitola obsahuje ukázky testů, které
se u přijímacích zkoušek z matematiky
na ČVUT používají na většině fakult.

Kolektiv autorů

DULLA, Matúš; BENEŠ, Ondřej; BERAN, Lukáš; GUZIK, Hubert;
HAUSEROVÁ, Milena; KALINA, Pavel; RYKL, Michael; ŠEVČÍK, Oldřich;
VORLÍK, Petr
Kapitoly z historie bydlení
1. vydání, 282 s., 397 Kč, ISBN 978-80-01-05433-8
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odborné knihy │
DYLEVSKÝ, Ivan
ANATOMIE DÍTĚTE.
Nipioanatomie 1. díl
1. vydání, 428 s., 527 Kč,
ISBN 978-80-01-05094-1

ý, DrSc. ,
meritní
ovišť
né době
koval více
mentů
k titulů

První svazek široce koncipované
dvoudílné monografie, věnované
všem orgánovým systémům
ANATOMIE DíTěTE
dětského organismu, je svým
rozsahem a koncepcí prioritní nejen
z pohledu české, ale i evropské
a světové literatury. Jde o koncept,
který stavbu těla pojímá v kontextu
jeho fylogenetického a ontogenetického vývoje, a vykládá vznik
a proměnu všech struktur ve vazbě na věk a funkci dětského těla.
Předkládané dílo vytváří teoretický základ nového oboru anatomie
– nipioanatomie. Odborná kniha bude sloužit nejen studentům
Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a lékařských fakult, ale
i široké odborné veřejnosti a lékařské praxi.

ceptu
ady českých
budování
oval
logie –
morfologii
první
ografie
é i světové

Václav Havlíček, Martin Pokorný, Ivan Zemánek

ELEKTRICKÉ OBVODY 1

17.3.2014 12:33:43

ELEKTRICKÉ OBVODY 1

HAVLÍČEK, Václav;
POKORNÝ, Martin; ZEMÁNEK, Ivan
Elektrické obvody 1
2. vydání, 290 s., 296 Kč,
ISBN 978-80-01-05492-5

První díl dvousvazkové
monografie Elektrické obvody je
základní učebnicí pro předměty
Základy elektrických obvodů,
Elektrické obvody, Elektrické
obvody a prvky a Teorie obvodů
v bakalářských studijních
programech Elektrotechnika,
energetika a management, Komunikace multimédia a elektronika,
Kybernetika a robotika a Otevřené elektronické systémy na Fakultě
elektrotechnické ČVUT. Kromě základů klasické teorie elektrických
obvodů jsou v rámci systémového pojetí teorie obvodů uvedeny
i základní pojmy z oblasti diskrétního zpracování signálů.
Publikace je určena nejen studentům a absolventům vysokých
škol elektrotechnického a informatického zaměření, ale i všem
technikům zabývajícím se návrhem, realizací a provozem
nejrůznějších elektrotechnických a elektronických zařízení.
Václav Havlíček
Martin Pokorný
Ivan Zemánek
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HODKOVÁ, Julie; MANČÍK, Štěpán;
LUPÍŠEK, Antonín; VOCHOC, Luděk;
ŽĎÁRA, Tomáš
Stavební výrobky a životní prostředí
– projekt Envimat
1. vydání, 96 s., 85 Kč,
ISBN 978-80-01-05348-5

Stavební výrobky a životní prostředí - projekt Envimat

S ta ve b n í v ý ro b k y
a ž i vo t n í p ro s t ře d í

Kniha je určena pro zájemce
o hodnocení dopadů stavebního
průmyslu na životní prostředí.
Slouží jako úvod do problematiky
posuzování životního cyklu
stavebních výrobků a je cenným
zdrojem informací nejen pro studenty a odborníky v oboru
stavebnictví a životního prostředí, ale i přímo pro podniky
zabývající se výrobou stavebních produktů.
Julie Hodková
Štěpán Mančík
Antonín Lupíšek
Luděk Vochoc
Tomáš Žďára

27.11.2013 14:28:29

9.12.2013 8:34:19

LAFATA, Pavel; VODRÁŽKA, Jiří
Optické přístupové sítě a přípojky FTTx
1. vydání, 294 s., 298 Kč, ISBN 978-80-01-05463-5

Pavel Lafata | Jiří Vodrážka

Komunikace po optických vláknech
patří neodmyslitelně k řešení
páteřních telekomunikačních sítí,
Pavel Lafata | Jiří Vodrážka
která postupně proniká i do sítí
přístupových. Využívá zejména tzv.
pasivních optických sítí, ve kterých
se dosahuje rychlostí jednotek
až desítek Gbit/s, vhodných pro
připojení k Internetu s extrémně
vysokou přenosovou rychlostí
i k dalším aplikacím.
Publikace poskytuje komplexní
přehled o optických přístupových
sítích, jejich vývoji a parametrech,
jejich plánování, výstavbě
a měření i perspektivních směrech dalšího vývoje. Obsahuje tak
ucelené informace pro aktuální rozvoj optických přístupových
sítí a přípojek FTTx. Odborná kniha poslouží nejen studentům,
odborníkům a pracovníkům z oblasti ICT a telekomunikační
techniky, ale i dalším zájemcům, kteří se chtějí seznámit s touto
perspektivní technologií.
Optické přístupové sítě
a přípojky FTTx

Optické přístupové sítě a přípojky FTTx

indd 1

│ odborné knihy

3/13/2014 12:19:16 PM
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Jan Suchánek

Erozivní opotřebení materiálů

odborné knihy │
SUCHÁNEK, Jan
Erozivní opotřebení materiálů
1. vydání, 294 s., 249 Kč,
ISBN 978-80-01-05532-8
Častou příčinou poruch funkčních
součástí strojního zařízení v řadě
technologických procesů je jejich
opotřebení vyvolané účinkem
Jan Suchánek
tvrdých, obvykle minerálních,
částic. Ty mohou působit na povrch
součástí abrazivně nebo erozivně
v závislosti na vnějších podmínkách.
Typickými příklady erozivního
opotřebení je poškozování
lopatek spalovacích a parních turbín, součástí vodních turbín,
potrubních systémů (zvláště kolen a armatur), čerpadel, zařízení
na těžbu a zpracování plynu a ropy, na zpracování polymerů
a na výrobu syntetických paliv. Erozivní mechanismy se též
využívají v technologických aplikacích, jako je úprava povrchu
tryskáním a řezání materiálů vodním paprskem s částicemi.
Dalšími významnými aplikacemi eroze je čištění povrchů vodním
paprskem, těžba nerostů a uhlí, vrtání hornin vodním paprskem,
kombinovaný proces vrtání nástroji a vysokotlakým proudem
kapaliny apod. Kniha shrnuje teoretické i praktické poznatky
o problematice erozivního opotřebení. Jsou zde zpracovány
výsledky rozsáhlých experimentálních prací i mnohaleté autorovy
zkušenosti s řešením konkrétních případů.
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│ vysokoškolské učebnice

VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE
↘ Připravujeme
DYLEVSKÝ, Ivan
Oko – anatomie, histologie a embryologie
1. vydání
KUKLÍK, Petr
Design of timber structures with worked examples
1. vydání
ŠAFÁŘ, Roman
Design of Bridges according to the Eurocodes. Part 1: Viaducts
1. vydání
KRAUS, Ivo; FIALA, Jaroslav
Fyzika povrchů a rozhraní
2. přeprac. vydání
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skripta │

SKRIPTA
Fakulta stavební
↘ Vyšlo 2015
HANÁKOVÁ, Alice; DRESSEL, Jürgen
Deutsch im Bauwesen
Dotisk 2. vydání, 202 s., 202 Kč, ISBN 978-80-01-04591-6
HANZLOVÁ, Hana; DRBOHLAVOVÁ, Lucie
Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1.
Komentované příklady
Dotisk 1. vydání, 88 s., 147 Kč, ISBN 978-80-01-04888-7
KAŇKA, Jan; NOVÁČEK, Jiří
Stavební fyzika 3. Akustika pozemních staveb
1. vydání, 130 s., 152 Kč, ISBN 978-80-01-05674-5
KREJČIŘÍKOVÁ, Hana; LIDMILA, Martin
Železniční stavby 1
Dotisk 1. vydání, 154 s., 160 Kč, ISBN 978-80-01-04693-7
KREJČIŘÍKOVÁ, Hana
Železniční stavby 2
Dotisk 1. vydání, 143 s., 189 Kč, ISBN 978-80-01-04889-4
MÁCA, Jiří; KRUIS, Jaroslav; KREJČÍ, Tomáš
Dynamika stavebních konstrukcí. Řešené příklady
1. vydání, 174 s., 168 Kč, ISBN 978-80-01-05719-3
POKORNÝ, Marek
Požární bezpečnost staveb. Sylabus pro praktickou výuku
Dotisk 1. vydání, 124 s., 130 Kč, ISBN 978-80-01-05456-7
POSPÍŠIL, Jiří; ŠTRONER, Martin
Stavební geodézie. Doplňkové skriptum
1. přepracované vydání, 126 s., 141 Kč, ISBN 978-80-01-05718-6
RYJÁČEK, Pavel
Ocelové mosty. Cvičení
1. vydání, 62 s. + přílohy, 133 Kč, ISBN 978-80-01-05672-1
ŠAFÁŘ, Roman
Betonové mosty 2 – cvičení.
Návrh předpjatého mostu podle Eurokódů
1. vydání, 254 s., 215 Kč, ISBN 978-80-01-05690-5
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│ skripta
ŠAFÁŘ, Roman
Concrete Bridges. Lectures
1. vydání, 282 s., 254 Kč, ISBN 978-80-01-05631-8

↘ Připravujeme
ČIHÁKOVÁ, Tereza; JIRÁSKO, Daniel; KOS, Jan; SALÁK,
Jan; VANÍČEK, Ivan; VANÍČEK, Martin
Projektování základových a zemních konstrukcí
1. vydání
DEMO, Pavel
Fyzika
2. vydání
KABELE, Karel; JELÍNEK, Vladimír; KOUBKOVÁ, Ilona
Technická zařízení budov 1. Zdravotně technické instalace,
vytápění
1. vydání
KAŇKA, Jan; NOVÁČEK, Jiří
Vybrané stati ze stavební akustiky
1. vydání
Mikš, Antonín; Novák, Jiří
Fyzika 1
Dotisk 2. vydání
RYJÁČEK, Pavel
Ocelové mosty
1. vydání
STUDNIČKA, Jiří; HOLICKÝ, Milan; MARKOVÁ, Jana
Ocelové konstrukce – zatížení
2. vydání
VYCHYTIL, Jaroslav
Stavební světelná technika
1. vydání

↘ Vyšlo 2014
BUBENÍK, František
Mathematics for Engineers
3. vydání, 328 s., 377 Kč, ISBN 978-80-01-05620-2
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skripta │
BUBENÍK, František
Problems to Mathematics for Engineers
3. vydání, 204 s., 225 Kč, ISBN 978-80-01-05621-9
BUBENÍK, František; ZINDULKA, Ondřej
Matematika 1
Dotisk 2. vydání, 162 s., 164 Kč, ISBN 978-80-01-04619-7
ČERNÝ, Jaroslav; KOČANDRLOVÁ, Milada
Konstruktivní geometrie. Předlohy
Dotisk 2. vydání, 161 s., 240 Kč, ISBN 978-80-01-04920-4
ELIÁŠOVÁ, Martina; SOKOL, Zdeněk
Ocelové konstrukce 1. Příklady
Dotisk 3. vydání, 84 s., 83 Kč, ISBN 978-80-01-05214-3
CHARVÁT, Jura; KELAR, Václav; ŠIBRAVA, Zdeněk
Matematika 1. Sbírka příkladů
Dotisk 2. vydání, 163 s., 199 Kč, ISBN 978-80-01-04715-6
KABELE, Karel; KABRHEL, Michal; KOUBKOVÁ, Ilona;
URBAN, Miroslav; MUSIL, Roman
Technická zařízení budov. Vytápění – podklady pro cvičení
Dotisk 1. vydání, 80 s., 118 Kč, ISBN 978-80-01-05203-7
KABELE, Petr; POLÁK, Michal; RYPL, Daniel; NĚMEČEK, Jiří
Stavební mechanika 1. Příklady
2. vydání, 82 s., 110 Kč, ISBN 978-80-01-05604-2
KAŇKA, Jan
DEO 1 – Vybrané stati ze stavební světelné techniky
1. vydání, 88 s., 110 Kč, ISBN 978-80-01-05468-0
KOHOUTKOVÁ, Alena; PROCHÁZKA, Jaroslav; ŠMEJKAL, Jiří
Modelování a vyztužování betonových prvků. Lokální modely
železobetonových konstrukcí
Dotisk 1. vydání, 176 s., 191 Kč, ISBN 978-80-01-05329-4
KOHOUTKOVÁ, Alena; PROCHÁZKA, Jaroslav; VAŠKOVÁ, Jitka
Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy
1. vydání, 256 s., 262 Kč, ISBN 978-80-01-05587-8
POKORNÝ, Marek
Požární bezpečnost staveb. Sylabus pro praktickou výuku
1. vydání, 124 s., 130 Kč, ISBN 978-80-01-05456-7
SKOŘEPA, Zdeněk
Geodézie 4
1. vydání, 132 s., 103 Kč, ISBN 978-80-01-05481-9
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│ skripta
STUDNIČKA, Jiří
Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce
Dotisk 1. vydání, 122 s., 140 Kč, ISBN 978-80-01-05490-1
STUDNIČKA, Jiří
Ocelové konstrukce. Normy
2. vydání, 56 s., 63 Kč, ISBN 978-80-01-05489-5
ŠAFÁŘ, Roman
Betonové mosty 2. Přednášky
1. vydání, 262 s., 265 Kč, ISBN 978-80-01-05543-4
TOURKOVÁ, Jana
Geologie pro architekty
Dotisk 1. vydání, 99 s., 159 Kč, ISBN 978-80-01-05088-0
ŽEMLIČKOVÁ, Magdalena
Advanced English for Civil Engineering and Architecture
1. vydání, 246 s., 205 Kč, ISBN 978-80-01-05457-4
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skripta │

FAKULTA STROJNÍ
↘ Vyšlo 2015
ACHTENOVÁ, Gabriela
Převodná ústrojí motorových vozidel. Diferenciály a děliče
momentu
Dotisk 1. vydání, 56 s., 86 Kč, ISBN 978-80-01-04855-9
DRKAL, František; LAIN, Miloš; ZMRHAL, Vladimír
Klimatizace
1. vydání, 134 s., 174 Kč, ISBN 978-80-01-05652-3
DRKAL, František; ZMRHAL, Vladimír 	
Větrání
Dotisk 1. vydání, 157 s., 209 Kč, ISBN 978-80-01-05181-8
KOŽÍŠEK, Jan; STIEBEROVÁ, Barbora 	
Management kvality I
4. vydání, 228 s., 294 Kč, ISBN 978-80-01-05673-8
NEUSTUPA, Jiří
Matematika II.
3. vydání, 138 s., 179 Kč, ISBN 978-80-01-05684-4

↘ Připravujeme
LINKEOVÁ, Ivana
Constructive Geometry
1. vydání
ŽÁČEK, Vladimír
Management: teorie, příklady a jejich řešení
1. vydání

↘ Vyšlo 2014
ACHTENOVÁ, Gabriela; BANĚČEK, Jan; KOLÁŘ, Josef
Převodná ústrojí vozidel. Návrh odstupňování převodovek
1. vydání, 104 s., 113 Kč, ISBN 978-80-01-05557-1
HERRMANN, Leopold
Infinite series & Ordinary differential equations. A concise survey
with examples and solved exercises
1. vydání, 84 s., 113 Kč, ISBN 978-80-01-05535-9
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│ skripta
HOFREITER, Milan
Základy automatického řízení
Dotisk 1. vydání, 165 s., 216 Kč, ISBN 978-80-01-05007-1
JIRKŮ, Dana; DVOŘÁKOVÁ, Jana
English for Future Engineers
3. vydání, 154 s., 193 Kč, ISBN 978-80-01-05483-3
KOŽÍŠEK, Jan; STIEBEROVÁ, Barbora
Statistická a rozhodovací analýza
2. vydání, 252 s., 309 Kč, ISBN 978-80-01-05509-0
KRAČMAR, Stanislav; MRÁZ, František; NEUSTUPA, Jiří
Sbírka příkladů z Matematiky I
Dotisk 5. přeprac. vydání, 98 s., 147 Kč, ISBN 978-80-01-05267-9
NEUSTUPA, Jiří
Matematika I
Dotisk 6. vydání, 142 s., 178 Kč, ISBN 978-80-01-05328-7
POSPÍCHAL, Jaroslav
Technické kreslení
4. přeprac. vydání, 96 s., 132 Kč, ISBN 978-80-01-05595-3
SOBOTOVÁ, Jana; ČIŽMÁROVÁ, Elena; HORNÍK, Jakub; JENÍKOVÁ,
Zdeňka
Nauka o materiálu I. a II. Cvičení
1. vydání, 104 s., 128 Kč, ISBN 978-80-01-05550-2
SOCHOR, Miroslav
Strength of Materials I
Dotisk 3. přeprac. vydání, 209 s., 243 Kč, ISBN 978-80-01-04933-4
URUBA, Václav
Turbulence
2. přeprac. vydání, 132 s., 189 Kč, ISBN 978-80-01-05600-4
ZRALÝ, Martin; PLACHÝ, Martin; STIEBEROVÁ, Barbora; ŽÁČEK,
Vladimír; ŽILKA, Miroslav
Management a ekonomika podniku. Sbírka úloh pro cvičení
2. přeprac. vydání, 218 s., 218 Kč, ISBN 978-80-01-05460-4
ŽÁČEK, Vladimír
Management: teorie, zásady, praxe
1. vydání, 270 s., 294 Kč, ISBN 978-80-01-05594-6
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skripta │

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ
↘ Připravujeme
BERKA, Roman; RUND, František
Multimédia I
1. vydání

↘ Vyšlo 2014
BOHÁČ, Leoš; BEZPALEC, Pavel
Datové sítě. Přednášky
Dotisk 1. vydání, 204 s., 227 Kč, ISBN 978-80-01-04694-4
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│ skripta

Fakulta jaderná a fyzikálně
inženýrská
↘ Vyšlo 2015
BALKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Ľubomíra
Lineární algebra 2
Dotisk 1. vydání, 124 s., 105 Kč, ISBN 978-80-01-05441-3
KRÁL, Jaroslav
Cvičení z vakuové techniky
2. přeprac. vydání, 62 s., 79 Kč, ISBN 978-80-01-05691-2
PELANTOVÁ, Edita
Matematická analýza II
2. vydání, 124 s., 117 Kč, ISBN 978-80-01-05632-5

↘ Připravujeme
KOBYLKA, Dušan
Úvod do termodynamiky s řešenými příklady
1. vydání
KROPÍK, Martin
Bezpečnostní systémy jaderných reaktorů
2. vydání
PELANTOVÁ, Edita
Cvičení z matematické analýzy
5. vydání
PETERKA, Pavel; HONZÁTKO, Pavel
Vláknové lasery a zesilovače
1. vydání
RATAJ, Jan
Experimentální neutronová a reaktorová fyzika. Laboratorní cvičení
1. vydání
SKLENKA, Lubomír; HERALTOVÁ, Lenka
Provozní reaktorová fyzika
2. vydání
VIRIUS, Miroslav
Cvičení z programování v Javě
1. vydání
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skripta │
↘ Vyšlo 2014
BALKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Ľubomíra
Lineární algebra 2
1. vydání, 124 s., 110 Kč, ISBN 978-80-01-05441-3
BALKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Ľubomíra
Lineární algebra 1
Dotisk 1. vydání, 128 s., 107 Kč, ISBN 978-80-01-05346-1
KRBÁLEK, Milan
Teorie míry a Lebesgueova integrálu
1. vydání, 146 s., 198 Kč, ISBN 978-80-01-05619-6
KUNZ, Jiří
Technická mechanika. Statika s příklady
1. vydání, 114 s., 169 Kč, ISBN 978-80-01-05563-2
MAREŠ, Jan
Algebra
1. vydání, 204 s., 188 Kč, ISBN 978-80-01-05445-1
RATAJ, Jan; BÍLÝ, Tomáš; Frýbort, Jan; BRYCHTA, Roman; HUML,
Ondřej; KROPÍK, Martin; SKLENKA, Ľubomír
Reactor Physics Course at VR-1 Reactor
2. vydání, 162 s., 206 Kč, ISBN 978-80-01-05501-4
VIRIUS, Miroslav
Základy algoritmizace v C++
3. přeprac. vydání, 300 s., 294 Kč, ISBN 978-80-01-05606-6
VIRIUS, Miroslav
Základy programování v C++
1. vydání, 306 s., 304 Kč, ISBN 978-80-01-05470-3
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│ skripta

FAKULTA ARCHITEKTURY
↘ Vyšlo 2015
BOŠOVÁ, Daniela; KULHÁNEK, František 	
Stavební fyzika II. Stavební tepelná technika
6. přeprac. vydání, 192 s., 227 Kč, ISBN 978-80-01-05645-5
STÝBLO, Zbyšek
Prostory pro filmovou projekci
1. vydání, 160 s., 134 Kč, ISBN 978-80-01-05627-1

↘ Připravujeme
BOŠOVÁ, Daniela; PROKOPOVÁ, Lenka
SFII – Osvětlení, oslunění, akustika budov
1. vydání
KOHOUT, Michal; TICHÝ, David; TITTL, Filip
Sídliště, jak dál? Housing estates, what next?
1. vydání
KOHOUT, Michal; TITTL, Filip; TICHÝ, David
Collective housing/Společné bydlení. 55 příkladů
1. vydání
RYKL, Michael
Bydlení ve středověku a raném novověku
1. vydání
STÝBLO, Zbyšek
Biograf jako fenomén 20. století
1. vydání
STÝBLO, Zbyšek
Knihovny a doba nových médií
1. vydání
ŠEVČÍK, Oldřich; BENEŠ, Ondřej
Metody zkoumání a interpretace architektury
1. vydání
TITTL, Filip
Pražské obytné prostředí (typy zastavovacích systémů)
1. vydání
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skripta │
VYORALOVÁ, Zuzana; REINBERKOVÁ, Lenka
TZIB – Vytápění, vzduchotechnika
1. vydání
VYORALOVÁ, Zuzana; REINBERKOVÁ, Lenka
TZIB – Zdravotní technika
1. vydání
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│ skripta

FAKULTA DOPRAVNÍ
↘ Vyšlo 2015
MACHEK, Václav
Kovové materiály 3. Speciální kovové materiály
1. vydání, 134 s., 171 Kč, ISBN 978-80-01-05685-1
MACHEK, Václav
Kovové materiály 4. Výroba a zpracování ocelí a litin
1. vydání, 144 s., 197 Kč, ISBN 978-80-01-05686-8

↘ Vyšlo 2014
MACHEK, Václav
Kovové materiály 2. Vlastnosti a zkoušení kovových materiálů
1. vydání, 140 s., 174 Kč, ISBN 978-80-01-05527-4
TÝFA, Lukáš
Projektování kolejové dopravy
1. vydání, CD, 96 Kč, ISBN 978-80-01-05440-6
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skripta │

FAKULTA BIOMEDICÍNsKÉHO
INŽENÝRSTVÍ
↘ Vyšlo 2015
VYMĚTALOVÁ, Veronika
Biologie pro biomedicínské inženýrství. Laboratorní cvičení
Dotisk 2. vydání, 109 s., 164 Kč, ISBN 978-80-01-05187-0
JELÍNEK, Miroslav a kol.
Biofotonika
1. vydání, 164 s., 179 Kč, ISBN 978-80-01-05709-4

↘ Vyšlo 2014
HÁJKOVÁ, Simona; NOVOTNÁ, Irena; SALABOVÁ, Ludmila
Mobilizace periferních kloubů
1. vydání, 164 s., 203 Kč, ISBN 978-80-01-05517-5
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│ skripta

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
↘ Vyšlo 2015
HYNIOVÁ, Kateřina
Základy řízení systémů. Přednášky
Dotisk 1. vydání, 187 s., 202 Kč, ISBN 978-80-01-05065-1
ŠIMEČEK, Ivan
Moderní počítačové architektury
a optimalizace implementace algoritmů
1. vydání, 120 s., 125 Kč, ISBN 978-80-01-05658-5

↘ Připravujeme
KYNCL, Jan; NOVOTNÝ, Martin
Číslicové a analogové obvody
1. vydání
ŠOLCOVÁ, Alena
Kapitoly z historie matematiky a informatiky
1. vydání
TRLIFAJOVÁ, Kateřina; VAŠATA, Daniel
Matematická logika
Dotisk 1. vydání
TVRDÍK, Pavel
Parallel Algorithms and Computing
3. vydání
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skripta │

MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ
↘ Vyšlo 2015
VOBOŘILOVÁ, Jarmila
Duševní hygiena a stres
1. vydání, 124 s., 146 Kč, ISBN 978-80-01-05724-7
VRABEC, Martin; BERÁNEK, Libor; NOVÁK, Pavel; TOMÍČEK, Jan
Základy strojírenské výroby
1. vydání, 108 s., 128 Kč, ISBN 978-80-01-05669-1

↘ Připravujeme
ŠKORŇOVÁ, Eva; HOLÁ, Hana
Řízení lidských zdrojů. Texty ke cvičením
1. vydání
VANĚČKOVÁ, Jana
Vybrané kapitoly z pracovního práva
1. vydání
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│ skripta

ÚSTAV TECHNICKÉ
A EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY
↘ Připravujeme
VÍCHA, Vladimír; KREJČÍ, František
Výuka jaderné a částicové fyziky s pixelovým detektorem
1. vydání
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Nabídkový katalog 2015

↘

Vydalo České vysoké učení technické v Praze,
Česká technika – nakladatelství ČVUT,
Thákurova 1, 160 41 Praha 6
Vytiskla: Česká technika – nakladatelství ČVUT, výroba,
Zikova 4, 116 36 Praha 6
Květen 2015

Kam pro odborné
publikace?
Do Univerzitního knihkupectví odborné literatury!

Tiskárna
Česká technika – nakladatelství ČVUT
Zikova 4, Praha 6, nabízí tiskové služby

Nabízíme:
• Prodej skript a učebnic pro fakulty
a součásti ČVUT v Praze a VŠCHT Praha
• Prodej monografií, vědecké a odborné literatury,
cizojazyčných publikací
• Specializované technické časopisy
• Bohatý výběr počítačové literatury
• Publikace z nejrůznějších společenských oborů,
jazykovědy a beletrii
Prodejna poskytuje zásilkové služby (na dobírku
i fakturu). Je největším specializovaným technickým
knihkupectvím v České republice.
Knihkupectví sídlí v Národní technické knihovně
(Technická 6, 160 80 Praha 6)
Internetový obchod:
https://eobchod.cvut.cz/
Vyhledávání v databázi podejny:
http://ctn.cvut.cz/ptl/query.php

V krátkých termínech a za příznivé ceny pro vás
vyrobíme:
• sborníky
• publikace, letáky a prospekty
• pozvánky a další
Černobílé i barevné tisky objednávejte na:
jitka.greplova@cvut.cz
tel.: 224 353 360, 733 679 893
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