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ČESKÁ TECHNIKA – NAKLADATELSTVÍ ČVUT

KONTAKTY

V roce 2020 vydalo Nakladatelství ČVUT patnáct odborných
knih a VŠ učebnic a devatenáct skript. Mezi novými tituly
byly výrazné vydavatelské počiny (z pohledu autorského
i grafického a polygrafického zpracování knih), na e-shopu
přibyla nabídka elektronických verzí skript a dalších
publikací. Rok 2020 byl vzhledem ke koronavirové pandemii
velmi specifický, v době zavření prodejny výrazně stoupl
prodej přes e-shop.
Kromě publikací edice ČVUT pracovalo nakladatelství
na dalších zakázkách pro univerzitu a její součásti, mj.
připravovalo časopisy Pražská technika a TecniCall.
O produkci nakladatelství je zájem i v širší veřejnosti,
vybrané tituly zapůsobily i jako kvalitní PR univerzity,
a protože byly obratem vyprodané, zajistili jsme jejich
dotisky.

Ředitelka
PhDr. Vladimíra Kučerová
tel.: 224 355 030
vladimíra.kucerova@cvut.cz
Thákurova 1, 160 41 Praha 6

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

Redakce a grafické studio
redakčně i graficky vytváří a zpracovává periodické
a vybrané neperiodické publikace, odborné knihy,
propagační a informační materiály, zabývá se předtiskovou
přípravou další produkce.
Univerzitní knihkupectví odborné literatury
bylo zřízeno jako společný projekt dvou vysokých škol:
Českého vysokého učení technického v Praze a Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze. Nabízí veškerou
dostupnou produkci těchto dvou univerzit a stovky
dalších publikací. Prodejna je umístěna v přízemí Národní
technické knihovny.
Sklad prodejny zahrnuje tituly v hodnotě téměř 17 milionů
korun, z toho publikace ČVUT 11, 5 milionu korun, zboží
VŠCHT 2,4 milionu korun, komisní a další zboží 2,8 milionu
korun (částky jsou uvedeny ve skladových cenách).
Roční tržby se už několik let pohybují ve výši kolem sedmi
milionů korun, rok 2020 byl vzhledem k opatřením proti
koronavirové pandemii složitější, prodej často probíhal jen
přes e-shop, tržba v roce 2020 činila 5,7 milionu korun.
Vedoucí: Věra Mikulková
tel.: 224 355 003
vera.mikulkova@cvut.cz
Technická 6, 160 80 Praha 6
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O NAKLADATELSTVÍ V ROCE 2020 A JEHO VÝVOJI

Covid
nás
nezastavil

Přestože byl po většinu roku 2020 život univerzity
poznamenán pandemií koronaviru a opatřeními pro
ochranu před šířením nákazy, podařilo se nakladatelství
splnit všechny záměry a v některých částech předpoklady
dokonce překonat. Hlavním negativním dopadem krizové
situace tak byl nižší prodej. Vzhledem k tomu, že od
11. března byla uzavřena prodejna v přízemí NTK a prodej
mohl být během roku z větší části realizován jen přes
univerzitní e-shop, je pokles tržby o necelý milion korun
oproti roku 2019 (do tohoto porovnání nejsou započítány
tržby za makulace) dobrým výsledkem.
V rámci edice ČVUT bylo vydáno patnáct odborných knih
a vysokoškolských učebnic, což je o tři více než v roce 2019.
Mezi těmito tituly přitom byly výrazné nakladatelské počiny,
které si vyžádaly vyšší pozornost a zapojení redakce, a to
rozsahem i kvalitou redakčního i grafického zpracování.
Mezi tyto knihy jednoznačně patří odborná kniha
Ing. Milana Řípy (FJFI) s názvem Řízená termojaderná
fúze – minulost, současnost a budoucnost
(rozsah 504 stran, bohatě ilustrovaná publikace,
grafiku zpracovalo nakladatelství) či publikace
Architektura na červeném seznamu / normální je
nebourat editorů prof. Petra Vorlíka a Mgr. Terezy
Poláčkové (FA), která je po úspěšné knize Beton
– Břasy – Boletice (pro velký zájem musel
být obratem zajištěn dotisk) dalším titulem
zaměřeným nejen na odbornou, ale i na širší
veřejnost. Unikátním autorským i nakladatelským
počinem bylo vydání rozsáhlého díla prof. Ivo Krause
– FYZIKA / Encyklopedie velkých objevů a osobností
(858 stran!!!).
Pokles jsme zaznamenali u počtu vydaných skript, což
však nakladatelství nemůže příliš ovlivnit, neboť tuto

výukovou literaturu si podle svých potřeb objednávají
fakulty samy.
Pokračuje tak trend posledních let, kdy vychází čím
dál víc odborných knih s profesionálním zpracováním
(a individuální péčí, kterou redakce věnuje každé této
knize – od záměru, přes editaci až po grafiku a polygrafické
zpracování), zatímco produkce skript neustále klesá.
Trend „méně skript a více výpravných publikací“ se v roce
2020 naplno projevil nejen počtem vydaných titulů podle
jednotlivých kategorií (nárůst knih a pokles skript), ale tento
vývoj se projevil i v prodeji. V roce 2020 došlo k dalšímu
propadu počtu prodaných skript, a naopak k pokračování
postupného růstu prodeje odborných knih (viz tabulka
prodeje v letech 2015 až 2020 podle jednotlivých kategorií,
str. 39).
Zajímavé je porovnání prodeje produkce ČVUT a VŠCHT
v našem knihkupectví. Zatímco publikací VŠCHT se
za období 2015–2020 prodalo 39 269 kusů, tak titulů ČVUT
bylo 91 441 (do tohoto počtu nejsou započítány makulace
– vyřazování a skartace neprodejných a zastaralých zásob).
Zajímavé je i porovnání průměrné skladové ceny: zatímco
u publikací VŠCHT to je 256 Kč, u skript, odborných knih
a učebnice ČVUT jen 116 Kč.
I přes koronavirová omezení a komplikace splnilo
nakladatelství i další své úkoly, mj. zcela nové pojetí Výroční
zprávy ČVUT za rok 2019 (editace, grafika, polygrafické
zpracování), příprava Strategického záměru ČVUT 2021+,
prezentačních publikací pro odbor PR a marketingu
Rektorátu ČVUT. V původních termínech jsme zajistili vydání
všech šesti čísel univerzitního časopisu Pražská technika,
pro Rektorát k tomu ještě jedno číslo TecniCallu, časopisu
pro přenos vědy do praxe.

Zkvalitňování produkce
Ediční činnost Nakladatelství ČVUT podléhá
schvalování Ediční radou ČVUT složenou ze zástupců všech
fakult a vysokoškolských ústavů ČVUT. Rada je poradním
orgánem prorektora pro studium a studijní záležitosti
(od února 2018 prorektor pro bakalářské a magisterské
studium), který je i jejím předsedou, a to v oblasti edice
skript, vysokoškolských učebnic a ostatních odborných
publikací, které jsou součástí Edičního plánu ČVUT.
Za více než 50 let své existence vydalo nakladatelství
(vzniklo v roce 1964) téměř 12 000 odborných titulů. Činnost,
vybavení i počty pracovníků této univerzitní součásti se
mění tak, aby nakladatelská činnost byla v maximálním
souladu se vzdělávacími a vědeckými aktivitami
univerzity a současně aby svou profesionalitou přispívala
k lepšímu obrazu ČVUT nejen v odborné veřejnosti. Knihy
a skripta z Nakladatelství ČVUT jsou vyhledávány nejen
studenty a specialisty naší školy, ale ve velkém množství
jsou využívány na dalších vysokých školách v ČR, ale
i na Slovensku, o naši produkci mají zájem i vědecké
knihovny, které našimi tituly pravidelně doplňují své fondy.
Považujeme za úspěch, že i přes potíže roku 2020 se
nakladatelství svou činností posunulo opět dopředu
a můžeme být hrdi na to, že objemem svých aktivit stále
patříme mezi největší odborná vydavatelství v zemi,
přestože už ročně nevydáváme sto a více titulů, jako tomu
bylo na konci 20. století. Velkým dílem je to důsledek
digitalizace a pokroku technologií, které umožňují snadné
získání výukových materiálů jinou cestou než koupí
tištěných skript.
Trend poskytovat učební texty studentům v elektronické
podobě (elektronické přednášky, power pointy apod.),

zřejmě i kopírování skript (moderní technologie umožňují
hromadné šíření skript digitální cestou, sdílená úložiště
atd.) a zmenšující se zájem akademických pracovníků psát
skripta, za která nejsou body v hodnocení vědy a výzkumu,
vedly k celkovému poklesu počtu těchto publikací.
Zatímco skript v rámci Edičního plánu ČVUT vydává
nakladatelství čím dál méně (v roce 2020 to bylo jen
19 titulů), neustále se zvyšuje počet a kvalita odborných
knih a VŠ učebnic. Nakladatelství tak má možnost věnovat
větší pozornost každé z nich, a to od editace, přes grafiku
až po polygrafické zpracování (atypické formáty, speciální
papíry a knižní vazby…). V úzkém kontaktu s autory mají
připravované tituly vysokou profesionální úroveň, což se
odráží v kladných recenzích a dalších pozitivních ohlasech
nejen u odborné veřejnosti, ale též v jejich prodejnosti.
O produkci nakladatelství je zájem i v širší veřejnosti, vybrané
tituly zapůsobily i jako kvalitní PR univerzity, a protože
byly obratem vyprodané, zajistilo nakladatelství jejich dotisky.
Agenda ISBN
Nakladatelství je též správcem ISBN řady ČVUT, vede
agendu, vydává čísla, zodpovídá za předání povinných
výtisků Agentuře ISBN/Národní knihovně ČR. (Pozn.
Mezinárodní standardní číslo knihy/International Standard
Book Number je číselný kód určený pro jednoznačnou
identifikaci knižních vydání. Vznikl koncem 60. let ve Velké
Británii původně jako národní systém, postupně se
rozšířil do více než 190 zemí, v ČR je zaveden od roku
1989.) Nakladatelství ČVUT v roce 2020 vydalo 139 těchto
identifikátorů. Plníme tak nejen prioritní funkci – zajišťovat
učební literaturu pro studenty a prezentovat výstupy vědy
prostřednictvím odborných knih, ale i další úkoly, vyplývající
z poslání nakladatelství jako účelového zařízení školy.

Změny a další trendy
V roce 2019 přistoupilo nakladatelství i k zajištění a prodeji
elektronické verze skript, náš e-shop doznal dalších
vylepšení (konečně se podařilo umožnit prodej kartou
odkudkoliv na světě). Vybrané tituly nabízíme v širší síti
prodejen i na Amazonu. I v roce 2020 jsme nabídli nové
elektronické tituly, jejich prodej však nadále není vysoký.
Protože v roce 2020 nebylo možné pořádat prezentační
akce, jakými jsou křty nových publikací či účast
na tradičním knižním veletrhu Svět knihy Praha, museli
jsme se při prezentaci publikací zaměřit více na facebook
nakladatelství (výraznou pomocí k šíření informací bylo
sdílení našich „postů“ na celouniverzitním facebooku, díky
čemuž měly informace o knižních novinkách často dosah
několika tisíců shlédnutí). Vybrané publikace a časopisy
prezentujeme i na mediatéce ČVUT (https://media.
cvut.cz/), kde jsou snadno dostupné jejich plné verze,
spolupracujeme s odbornými médii (anotace vydaných
titulů či větší recenze) a širokou sítí knihkupců.
Trend soustředit se více na kvalitní odborné knihy a další
publikace (například na populárně-naučné, zaměřené
i na širší veřejnost), když počty i náklady vydávaných skript
se snižují (což platí nejen pro ČVUT, ale i další univerzitní
nakladatele) vede i ke změnám ve struktuře nakladatelství
a personální skladbě. Počty zaměstnanců nakladatelství se
neustále snižují, přičemž se postupnou obměnou výrazně
zvýšila jejich profesní kvalita. Veškeré pozice jsou nyní
obsazeny pracovníky s profesionální kvalifikací potřebnou
pro dané zařazení.
Postupná transformace činnosti nakladatelství vedla
k výraznému snížení počtu zaměstnanců. V roce
2004 pracovalo v nakladatelství 45 osob, z toho deset
byli zaměstnanci Centra pro podporu výuky, které
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bylo zaměřeno na výrobu audiovizuálních produktů
a e-Learning. Celé toto oddělení bylo v roce 2005
převedeno pod VIC.
V roce 2017 mělo nakladatelství už jen 17 zaměstnanců
(redukce počtu pracovníků tiskárny i prodejny), v roce 2020
to bylo jen 12 pracovníků.
Místo vedoucího redakce a DTP je nyní neobsazeno, bude
řešeno v souvislosti s dalším vývojem nakladatelské
činnosti.
Celorepublikový trend snižování počtu výtisků
u jednotlivých titulů vedl ke změnám výrobních
technologií. Vydání skript, monografií i učebnic se v rámci
edice ČVUT pohybují v počtech od padesáti do jednoho
tisíce – horní hranice uvedeného rozpětí je však sváteční
výjimkou. Velmi častý je náklad 200 výtisků. I tento trend
byl jedním z důvodů, proč (spolu s prostorovými problémy,
kdy bylo nutné opustit suterén v budově bývalého
rektorátu v Zikově ulici, patřící VŠCHT) rozhodlo vedení ČVUT
o ukončení výrobního provozu nakladatelství. Od září 2018
tak veškerou produkci vyrábíme v externích tiskárnách, což
nám umožňuje větší variabilitu ve zpracování publikací,
atypické formáty i využití neobvyklých typů papíru či
vazeb...
Další role
Všechny publikace edice ČVUT procházejí recenzním
řízením. Recenzenti z řad odborné veřejnosti hodnotí
nejen obsah a zpracování díla, ale i jeho přínos, aktuálnost
zpracovávaného tématu, jazykovou úroveň atd. Díky praxi
recenzního řízení pomáhá nakladatelství zajistit vysoký
standard vydávaných publikací.

Role nakladatelství je i v poskytování odborných konzultací
v oblasti vydavatelské činnosti, mělo by být nápomocno
autorům od záměru vydat knihu po editaci a rady při
přípravě publikace až po grafické zpracování (dle kapacit
ČTN). A ne nepodstatnou rolí univerzitního nakladatelství
by měla být i „kultivace“ publikační a další autorské
činnosti v rámci univerzity, a to nejen profesionální kvalitou
produkce, ale i návodem či inspirací pro akademickou obec
včetně studentů.
Větší pozornost odborným knihám vede také k tomu, že
vybrané tituly stále častěji oslovují i laickou veřejnost.
Prezentujeme tak výstupy vědy a přibližujeme úspěchy
univerzity v mnoha odborných oblastech.

Ediční rada ČVUT
V roce 2020 rada pracovala ve složení:
Předsedkyně
doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová,
prorektorka pro bakalářské a magisterské studium
Členové
doc. Ing. Kateřina Hyniová, CSc. (Fakulta informačních technologií)
prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc. (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)
Mgr. Blanka Kynčlová (Fakulta architektury)
doc. Ing. Jana Marková, Ph.D. (Kloknerův ústav)
Ing. Růžena Petrová, Ph.D. (Fakulta strojní, do října 2020); Ing. Eva Rázková
Mgr. Ivana Pilarčíková, Ph.D. (Fakulta elektrotechnická)
Ing. Jitka Řezníčková, CSc. (Fakulta dopravní)
Ing. Ida Skopalová (Fakulta biomedicínského inženýrství)
Ing. Karel Smolek, Ph.D. (Ústav technické a experimentální fyziky)
doc. Ing. David Vaněček, Ph.D. (Masarykův ústav vyšších studií)
Ing. Růžena Zimová, Ph.D. (Fakulta stavební)

Prezentace
produkce nakladatelství
v roce 2020
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PŘÍKLADY ON-LINE PREZENTACE NA FACEBOOKU NAKLADATELSTVÍ
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UKÁZKY PREZENTACE VYDANÝCH PUBLIKACÍ V UNIVERZITNÍM ČASOPISE PRAŽSKÁ TECHNIKA
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Porovnání počtu přidělených čísel ISBN a celkové počty vydaných výtisků v rámci vydávání na celém ČVUT
za posledních deset let*
V nakladatelství vyšlo v roce 2020
13 odborných knih, 19 skript a 2 VŠ učebnice.
Kromě toho se nakladatelství podílí na přípravě
dalších publikací vydávaných pod hlavičkou ČVUT,
jako je Výroční zpráva ČVUT, sborníky, katalogy,
PR publikace atd. V roce 2020 vyšlo 72 těchto
publikací, z toho 17 elektronicky (on-line)
a 6 na nosiči CD/DVD.

Vydáno v roce 2020

Rok

Počet přidělených čísel ISBN

Počet vydaných výtisků

2011

254

50 524

2012

206

26 991

2013

245

32 249

2014

231

48 292

2015

213

33 129

2016

200

29 256

2017

287

27 735

2018

168

22 456

2019

134

17 733

2020

129

16 664

2 067

305 029

Celkem za 10 let

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

Statistika ediční činnosti v posledních deseti letech (vydávání skript, odborných knih a vysokoškolských učebnic v Nakladatelství ČVUT)
Rok

FSv

FS

FEL

FJFI

FA

FD

FBMI

FIT

KÚ

MÚVS

ÚTEF

CIIRC

Celkem

2011

30

18

12

6

4

6

6

0

0

1

0

0

83

2012

15

13

5

3

1

7

1

1

0

0

0

0

46

2013

30

9

4
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ODBORNÉ KNIHY
Garlík, Bohumír
Od chytrých sítí po chytré budovy, města a dopravu v prostředí umělé inteligence
1. vydání, 330 s., brož., 317 Kč
ISBN 978-80-01-06624-9

Kožíšek, Jan; Stieberová, Barbora; Žilka, Miroslav
Rozhodovací modely pro manažery v průmyslové praxi
1. vydání, 318 s., brož., 307 Kč
ISBN 978-80-01-06698-0

Vedral, Josef; Svatoš, Jakub
Analog Signal Processing and Digitization in Measurement
1. vydání, 320 s., brož., 307 Kč
ISBN 978-80-01-06717-8

Suchánek, Jan
Abrazivní opotřebení
1. vydání, 228 s., brož., 227 Kč
ISBN 978-80-01-06733-8

Monografie se zabývá různými algoritmy a aplikacemi založenými na teorii optimalizace,
optimalizačními metodami s cílem dosažení předpokládaných závěrů a funkcí
komponent v systému chytrých sítí. Snaží se ukázat optimální výhodu sítě energetických
zdrojů, které splňují zatížení, minimalizují náklady na energii a zajišťují robustní
a spolehlivý provoz energetické sítě s více možnostmi, které
mohou být formovány nelineárním omezením problému
multiobjektivní optimalizace. Inteligentní sítě a inteligentní
měření umožňují služby pro občany a veřejnou správu
zaměřené na automatizaci budov, městské osvětlení
a mobilitu, interoperabilitu plynu a vody. V procesu vývoje
chytrých sítí je prioritou otázka kybernetické bezpečnosti.
Je zde popsán současný stav a rizika pro kybernetickou
bezpečnost a je naznačen přístup k jejich zmírnění
a řešení. Inteligentní město je definováno jako město
vybavené inteligentní infrastrukturou, která vyžaduje
spolehlivou, energeticky účinnou a kvalitní energii, a proto
se inteligentní síť stává nezbytnou. Energetika a mobilita
v inteligentních městech sdružuje soubor odborných
perspektiv zaměřených na klíčová témata, která jsou
základem úspěšného rozvoje inteligentních měst. Kniha
klade zvláštní důraz na vývoj v oblasti energie a mobility, poskytuje rozsáhlou analýzu
klíčových hnacích sil inovací. Zkoumá potenciální příležitosti a výzvy spojené s nárůstem
digitální infrastruktury a technologií inteligentních měst. Chytré sítě, energie a mobilita
v inteligentních městech budou pro výzkumné pracovníky, studenty vysokých škol
a postgraduální studenty základní pomůckou při studiu uvedené problematiky. Kniha
se může stát užitečným nástrojem pro konzultanty, inženýry, urbanisty, vládní úředníky
a tvůrce politik.

Rozhodování představuje jednu z klíčových úloh manažera. Některé rozhodovací
problémy jsou ovšem natolik složité a komplexní, že při jejich řešení již nelze spoléhat
pouze na vlastní intuici. Tato monografie proto přináší soubor metod, nástrojů, postupů
a zásad pro tvorbu modelů, které tento proces dokáží usnadnit a snížit riziko a nejistotu,
které vždy manažerské rozhodování doprovázejí. Kniha
obsahuje celou řadu příkladů aplikace statistických
metod pro podporu rozhodovacích procesů ve výrobních
i nevýrobních podnicích. Jednotlivé příklady i komplexní
případové studie jsou zpracovány s podporou široce
dostupného softwaru MS Excel. Publikace tak bude
jak užitečným rádcem manažerům v podnikové
praxi, tak průvodcem studentů primárně technických
a technicko-ekonomických studijních programů v oblasti
rozhodovacích analýz.

The book describes circuit devices and methods of analog signal processing from
typical sensors of physical quantities and means for their digitization and reconstruction
including description of selected methods of their digital processing. The book is
supplemented with practical principles of construction of analog-digital systems in
terms of the transmission and isolation of analog signals,
the method of printed circuit design, the elimination
of interfering signals, the method of power supply
and grounding of circuits. It also contains examples of
simulations of these circuits in time and frequency domain
in MULTISIM program. The book is suitable for college
students of technical schools and specialists in the field of
design, construction, and use of measuring systems for the
measuring and processing of signals from conventional
sensors of physical quantities.

Životnost strojů a strojních zařízení v průmyslu je limitována opotřebením. To vzniká v mnoha
různých průmyslových situacích a způsobuje vysoké náklady kvůli poruchám zařízení,
náhradám opotřebených částí a výpadkům výroby při opravách. Kromě toho opotřebení
ovlivňuje kvalitu výrobků. Rostoucí požadavky na produktivitu, efektivnost, kvalitu a výkonnost
technických systémů kontinuálně zvyšuje namáhání nástrojů
a součástí strojů. U strojírenských materiálů dochází k abrazi
v kontaktu s okolím. Abrazivní opotřebení je nejagresivnější
druh opotřebení, který způsobuje změnu velikosti a tvaru
pracovních ploch součástí. Ztráty z výpadku výroby při
opravě strojů často překračují náklady na jejich opravu.
Kniha shrnuje výsledky teoretické analýzy odolnosti proti
abrazivnímu opotřebení různých typů materiálů a rovněž
experimentální výsledky laboratorních zkoušek (ocelí,
litin, neželezných kovů, kompozitů, polymerů, keramiky,
povrchových vrstev a povlaků). Jsou zde prezentovány vlivy
proměnných, jako je velikost částic, tvrdost částic a materiálu,
zatížení, nárazové zatěžování a koroze. Zlepšené pochopení
vztahů mezi jednotlivými parametry systému a rychlostmi
opotřebení dovolí vhodné konstrukční řešení pro snížení
abrazivního opotřebení.
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Kunz, Jiří
Základy lineární a nelineární lomové mechaniky pro inženýrskou praxi
1. vydání, 284 s., brož., 257 Kč
ISBN 978-80-01-06672-0

Vedral, Josef
Číslicové měřicí přístroje
1. vydání, 216 s., brož., 237 Kč
ISBN 978-80-01-06777-2

Kraus, Ivo
FYZIKA / Encyklopedie velkých objevů a osobností
1. vydání, 858 s., pevná vazba, 627 Kč
ISBN 978-80-01-06700-0

Kniha je věnována základům lineární i elasto-plastické lomové mechaniky a jejím
aplikacím. V úvodních kapitolách je objasněno historické pozadí této vědní disciplíny
a fraktografické aspekty procesů porušování a jsou odvozeny základní teoretické vztahy
potřebné pro popis pole napětí a deformací v okolí vrubu či trhliny. Hlavní pozornost je
však věnována otázkám využití poznatků lomové mechaniky
při řešení konkrétních problémů v inženýrské praxi. Jsou zde
shrnuty poznatky o nejčastěji používaných lomově-mechanických parametrech, kterými jsou faktor intenzity
napětí, hnací síla trhliny, faktor hustoty deformační energie,
otevření čela trhliny a J-integrál. Kromě definic a základních
vlastností jednotlivých lomově-mechanických parametrů
autor v knize uvádí a na jednoduchých příkladech ilustruje
i hlavní výhody a nevýhody jejich použití v praxi a nabízí
řešení konkrétních reálných problémů. Zvýšenou pozornost
věnuje únavovým lomům, které se v praxi vyskytují nejčastěji.
Poznatky lomové mechaniky jsou zde využity pro popis šíření
únavových trhlin.

Kniha popisuje vlastnosti a způsoby měření elektrických veličin číslicovými měřicími
přístroji. Mimo základních metod měření těchto veličin jsou uvedeny i postupy méně
tradiční a přístroje s cílem dosažení vysoké přesnosti a reprodukovatelnosti výsledků
měření. Podrobně jsou analyzovány vlastnosti číslicových multimetrů, kalibrátorů,
selektivních zesilovačů, univerzálních čítačů, měřičů
impedance, signálních generátorů, číslicových
osciloskopů, spektrálních a vektorových analyzátorů,
měřičů výkonu a elektrické energie, revizních
a diagnostických přístrojů a měřicích systémů.
Publikace je určena studentům technických
i netechnických vysokých škol a všem pracovníkům,
kteří užívají elektronické číslicové měřicí přístroje
ve své činnosti.

Čím lépe se ve vědě chceme uplatnit, tím dokonalejším rozhledem po mezioborových
a společenských vazbách bychom měli být vybaveni. Ke splnění takového cíle přispívá
i znalost vývoje vědních oblastí. Právě tato nezpochybnitelná věčná pravda vedla autora
Fyziky / Encyklopedie velkých objevů a osobností k rozhodnutí sestavit biografický
slovník fyziků, počínaje mílétskými filozofy až k nositelům
Nobelových cen z počátku jednadvacátého století.
Více než sedm stovek osobností je představeno
nejen vědeckým dílem, ale i životními osudy. Každé
jméno slibuje životní příběh o starostech lidských
i o dobrodružství na spletitých cestách k poznání.
Chronologicky uspořádané zásadní fyzikální objevy umožní
čtenáři pochopit, jak se učení antických filozofů o přírodě
postupně měnilo ve vědu o podstatě fyzikálních vlastností
látek a jakými cestami prošel vývoj názorů na stavbu
kosmu i mikrosvěta od starověku až do současnosti.
Biografická hesla odpovídají na otázku, jaká úskalí
museli naši předkové překonávat, aby přesvědčili své
bližní, že fyzikální vědy jsou důležitou součástí všelidské
kultury, rozvíjejí myšlení člověka a formují jeho světový
názor. Kniha se na rozdíl od zahraničních biografických
slovníků věnuje i českým a slovenským fyzikům. Text má
čtyři hlavní části s názvy: Chronologický přehled velkých fyzikálních objevů, Biografická
hesla, Fyzika v českých zemích od založení pražské university a Nobelovy ceny za fyziku
(1901–2019). Posláním knihy je na přehledu významných objevů v různých oblastech
fyziky (mechaniky, optiky, elektřiny, magnetismu, atomistiky, kvantové teorie aj.) ilustrovat
důležitost fyzikálního výzkumu pro rozvoj techniky a technologie výroby. Určena je proto
nejen posluchačům technických a přírodovědných oborů českých vysokých škol, ale i širší
středoškolsky vzdělané veřejnosti.

>

Pochopit zákony přírody si přejeme stejně upřímně
jako naši dávní předkové. Třebaže podléháme pokušení
prohlásit se vládci vesmíru, život nám občas důrazně
připomene, že ze všech ctností lidem nejvíce sluší
pokora. Za technické vymoženosti, které nám usnadňují
a zpříjemňují život, vděčíme fyzice, za zneužití možností,
které tato nejexaktnější z přírodních věd nabídla
vynálezcům, si lidé mohou sami.
Vybráno z předmluvy
prof. RNDr. Ivo Krause., DrSc., FEng., dr.h.c.
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 Obr. 4.28 Impozatní pohled do vakuové komory tokamaku Alcator C-Mod. (Foto: ITER org)

Řípa, Milan
Řízená termojaderná fúze – minulost, současnost a budoucnost
1. vydání, 504 s., brož., 587 Kč
ISBN 978-80-01-06751-2
Kniha vychází v předvečer probuzení mezinárodního tokamaku – ITER. Je určena
všem odpůrcům termojaderné fúze, neboť se v ní dozvědí, proč jejich argumenty
neplatí. Současně je ale určena i všem příznivcům termojaderné fúze, neboť razantním
způsobem obohatí jejich termojaderný thesaurus. Pomálo vzorečků naznačuje, že nejde
o vysokoškolskou učebnici, i když i odborníci zjistí, že se
s některými fakty setkávají poprvé. Fundament, na kterém
celá kniha vznikala, je poslední kapitola – autobiografie
Olega A. Lavrentěva, která mladým čtenářům dokáže, že
v životě je nezbytné, aby se nevzdávali, a starší generaci
pobaví barvitým příběhem vojáka, který stál u zrodu
nejúspěšnějšího termojaderného zařízení – tokamaku.
Rozsáhlý text je doplněn výkladovým slovníkem a jmenným
rejstříkem.
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 Obr. 3.43 Simulace mikroturbulence v tokamaku. (Credit: Chad Jones and Kwan-Liu Ma, University
of California, Davis; Stephane Ethier, Princeton Plasma Physics Laboratory)
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 Obr. 3.64 Biologické stínění reaktoru nemá striktně válcový tvar, jak se často píše, ale místo
hladkého válce tu je osmnáctiboký hranol (18 cívek toroidálního pole). (Foto: ITER org)

2.2 Inerciální udržení [14]
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Magnetické smyčky
Tokamak je skvělým představitelem výzkumu řízené termojaderné fúze zvaného magnetické
udržení. Magnetické pole slouží jednak k izolaci termojaderného média – horkého plazmatu,
a jednak k měření nejrůznějších parametrů zmíněného plazmatu. Zatímco k izolaci slouží
mnohatunové kolosy, k měření „stačí“ cívečky o hmotnosti několika gramů, často mající
jediný závit. V tom případě mluvíme o smyčkách.

 «ȋϐȌ À ÀââÀÀõā ǡ³Ǥ

ͳʹ

212

>

 Obr. 3.19 Návrh chladicího systému provedla americká Domácí agentura (U.S. Domestic
Agency), styčný důstojník USA a ITER Organization. Malý tým plus externí inženýrská podpora
byl nejúčinnějším a nákladově nejefektivnějším způsobem, jak najít konečný návrh chladicího
systému. (Kresba: ITER org)
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Vorlík, Petr; Poláčková, Tereza (eds.)
Architektura na červeném seznamu / normální je nebourat
1. vydání, 288 s., brož., 417 Kč
ISBN 978-80-01-06759-8
V čase, kdy závratnou rychlostí mizí kvalitní příklady architektury poválečného období,
jsou téma opětovného využívání ohrožených staveb či otázka, zda a kdy přistupovat
k demolicím, dosud diskutovány zejména ve veřejném prostoru. Publikace mapující
konkrétní zanikající objekty nabízí příležitost k ukotvení problematiky na nezávislé
akademické půdě. Jedná se o první knihu
souborně se věnující zanikajícím stavbám
z tohoto období. Její autoři si kladou za cíl
popsat mechanismy zániku a otevřít
diskuzi o vlivu zanedbané údržby nebo
dílčích úprav na postupné rozmělňování
hodnot a degradaci architektonického
díla v průběhu jeho užívání. Právě tento
plíživý proces mnohdy končí demolicí.
Způsob, jakým se k „mladé“ architektuře
a nedávné minulosti jako společnost
vztahujeme navíc vytváří základ toho,
jak s ní budeme nakládat a zda budeme
schopni v budoucnu překonat její limity
nebo zhodnotit přehlížený potenciál. Případ obchodního domu Ještěd v Liberci (stejně
jako mizejících živočišných druhů) totiž ukazuje, že hodnot, které denně míjíme, si často
začneme vážit až v okamžiku jejich zániku.
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Publikace též čtenáře seznamuje s knižně dosud
nepublikovaným příběhem wirbelrohru a prvenstvím
Československa – neboť zde byly prokazatelně uskutečněny
vůbec první experimenty ve snaze o dosažení řízené
termojaderné fúze!
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Masivní nárůst demolic nastal v letech 2007–2008 a po roce 2014. Od roku 1989 jsou
rovněž opakovaně diskutovány kontroverzní stavby, u nichž část veřejnosti aktivně
podporuje jejich demolici, často i přesto, že chybějí potřebné finance a především plán
na využití uvolněné parcely (Prior Jihlava, VVS Mělník, Vřídlo v Karlových Varech). Hlasy
veřejnosti (včetně odborné) nezřídka volají i po demolici staveb v dobrém technickém
stavu, které hrály zásadní roli v dějinách české architektury nebo jsou dokonce
památkově chráněné, případně na památkovou ochranu navržené.
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DOTISKY ODBORNÝCH KNIH
Černý, Jaroslav; Černá, Růžena; Gemperle, František;
Hájková Vladimíra; Kočandrlová, Milada; Průcha, Ladislav;
Taufer, Jiří
Matematika. Přijímací zkoušky na ČVUT
2. dotisk 3. vydání, 218 s., brož., 158 Kč
ISBN 978-80-01-05849-7
Sbírka vybraných 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 aktuální otevřenou databázi úloh, ze které
se generují testy u přijímacích zkoušek z matematiky
na většině fakult ČVUT.

WæµÂ·Ì·ĐÄÔôêÄċÍyid
;ÔÆ¢ÄïµĄôïÔäĂ

VŠ UČEBNICE
Stýblo, Zbyšek
Knihovny v době nových médií
1. dotisk 1. vydání, 218 s., brož. 265 Kč
ISBN 978-80-01-06335-4

Havlíček, Václav; Pokorný, Martin; Zemánek, Ivan
Elektrické obvody 1
2. dotisk 2. vydání, 290 s., brož., 296 Kč
ISBN 978-80-01-05492-5

Vorlík, Petr; Brůhová, Klára
Beton, Břasy, Boletice / Praha na vlně brutalismu
1. dotisk 1. vydání, 304 s., brož., 437 Kč
ISBN 978-80-01-06567-9

Pokorný, Jaroslav; Valenta, Michal
Databázové systémy
2. přeprac. vydání, 294 s., brož., 327 Kč
ISBN 978-80-01-06696-6

Uchovávání informací prostřednictvím písma je
jedním z nejvýznamnějších kulturních vynálezů lidstva.
Změny v technologii jeho záznamu znamenaly často
revoluční přerod ve vývoji celých kultur. Svědkem těchto
dramatických civilizačních změn je i vývoj staveb, které
si lidé za účelem uchovávání a sdílení těchto záznamů
budovali. Publikace Knihovny v době nových médií provází
čtenáře ve stručnosti touto historií, poskytuje přehled
o různých typech knihoven, jejich základních provozních
vazbách, technických, technologických, ale i legislativních
podmínkách jejich návrhů či urbanistických souvislostech
jejich umisťování v sídlech. Podstatnou část obsahu tvoří
i nejzajímavější příklady knihoven postavených u nás
a v zahraničí. Publikace se tak může stát neocenitelným
zdrojem krátce a přehledně podaných informací pro
každého, kdo se chce seznámit se základy navrhování
tohoto typu staveb.

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. Publikace je zároveň přehledem
základních metod analýzy elektrických obvodů
v ustálených stavech a přechodných dějích, takže by měla
sloužit i jako příručka pro tvůrčí pracovníky v oblasti návrhu
a provozu nejrůznějších elektrických obvodů a systémů.
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.

Architektura brutalismu se stala v posledních letech
jedním z ústředních témat, přitahujících zájem odborné
i laické veřejnosti. Svou barvitostí a autentičností upoutává
a v pozitivním i negativním slova smyslu provokuje. Kniha
se věnuje fenoménu a různým polohám této architektury
v Praze, kde brutalismus a s ním spřízněné projevy získaly
velmi širokou škálu nezaměnitelných, svébytných podob.
Ze staveb, které autoři vybrali a zahrnuli do knihy, lze
jmenovat ukázky ryzího brutalismu (např. Urologickou
kliniku Karlovy univerzity, Hotel Intercontinental),
skulpturálně tvarovaná díla (věže kláštera Pod Slovany,
Barrandovský most, výdechy metra), plasticky pojednaná
průčelí (Centrotex, Hadovka), strukturalismus (Kotva),
technicistní a konstruktivní linii (Federální shromáždění,
pošta a celnice v Košířích) nebo první náznaky
postmoderního přehodnocování (Transgas, Metrostav
na Moráni).

Vysokoškolská učebnice provádí čtenáře problematikou návrhu a implementace databází.
Autoři seznamují studenty s potřebnou teorií doplněnou množstvím praktických příkladů.
Jádrem učebnice jsou relační databázové systémy, které navzdory předpovědím stále
spravují drtivou většinu dat, ale v přiměřené míře se věnuje i novým trendům v databázové
komunitě, zejména NoSQL databázím. Celou učebnicí prochází jeden obsáhlý příklad.
Začíná konceptuálním modelem a autoři postupně uvádějí implementaci v relačním
databázovém stroji. Na stejném schématu pak probíhá i výklad dotazovacího jazyka
SQL. Druhé vydání navíc přináší kapitolu věnovanou grafovým databázím doplněnou
o jednoduchý příklad vyhledávání cesty v grafu v dotazovacích jazycích SQL, Cypher
a Gremlin. Součástí učebnice jsou volně dostupné elektronické přílohy s příklady, takže
si čtenář bude moci diskutovanou látku přímo vyzkoušet. Přílohy zahrnují SQL skripty pro
vytvoření databáze a naplnění daty pro databázové stroje PostgreSQL a Oracle, SQL kódy
všech diskutovaných příkladů a také zdrojové kódy a data pro menší příklad grafových
databází.
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SKRIPTA
Fakulta stavební (FSv)
Kočandrlová, Milada; Černý, Jaroslav
Geo-Matematika I
2. vydání, 250 s., brož., 269 Kč
ISBN 978-80-01-06671-3
Procházka, Jaroslav; Šmejkal, Jiří
Modelování a vyztužování železobetonových konstrukcí
1. vydání, 252 s., 279 Kč
ISBN 978-80-01-06771-0
Krejčiříková, Hana
Železniční stavby 1 / 1. část
1. dotisk 1. vydání, 212 s., brož. 230 Kč
ISBN 978-80-01-06157-2
Fakulta strojní (FS)
Suchánek, Jan; Bryksí Stunová, Barbora;
Vondrouš, Petr
Fundamentals of Technology I
2. přeprac. vydání, 104 s., brož., 226 Kč
ISBN 978-80-01-06665-2
Budinská, Zuzana; Ducháček, Petr; Kohout, Zdeněk;
Jílek Miroslav
Fyzika I
1. vydání, 240 s., brož., 477 Kč
ISBN 978-80-01-06673-7
Krebs, Stefan; Bryksí Stunová, Barbora; Kolařík, Ladislav
Technologie zpracování plastů a kompozitů
1. vydání, 162 s., brož., 277 Kč
ISBN 978-80-01-06722-2

E-PUBLIKOVÁNÍ

Petr, Karel
Strojírenské konstruování –
tvorba výkresové dokumentace dle ISO norem
1. vydání, 176 s., brož., 207 Kč
ISBN 978-80-01-06715-4

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI)
Němec, Mojmír; Čubová, Kateřina;
Semelová, Miroslava; Bartl, Pavel
Praktikum z jaderné chemie a radiochemie I
1. vydání, 162 s., brož., 169 Kč
ISBN 978-80-01-06688-1

Drkal, František; Lain, Miloš; Zmrhal, Vladimír
Klimatizace
2. přeprac. vydání, 138 s., brož., 177 Kč
ISBN 978-80-01-06736-9

Dvořáková, Ľubomíra
Lineární algebra 2
2. vydání, 126 s., brož., 146 Kč
ISBN 978-80-01-06721-5

Drkal, František; Zmrhal, Vladimír
Větrání
1. dotisk 2. vydání, 160 s., brož., 209 Kč
ISBN 978-80-01-06378-1

Virius, Miroslav
Java 1. díl / Programovací jazyk
1. vydání, 224 s., brož., 227 Kč
ISBN 978-80-01-06752-9

Drkal, František; Zmrhal, Vladimír
Vybrané statě z větrání a klimatizace
1. dotisk 1. vydání, 118 s., brož., 137 Kč
ISBN 978-80-01-06458-0

Virius, Miroslav
Java 2. díl / Knihovny
1. vydání, 296 s., brož., 277 Kč
ISBN 978-80-01-06753-6

Starý, Vladimír; Denk, František
Biomateriály a biotolerance
1. vydání, 168 s., brož., 167 Kč
ISBN 978-80-01-06741-3

Fakulta informačních technologií (FIT)
Šestáková, Eliška
Automaty a gramatiky. Sbírka řešených příkladů
3. dotisk 1. vydání, 198 s., brož., 204 Kč
ISBN 978-80-01-06306-4

Budinská, Zuzana; Ducháček, Petr;
Kohout, Zdeněk;
Jílek, Miroslav
Fyzika I
dotisk 1. vydání, 240 s., brož., 470 Kč
ISBN 978-80-01-06673-7

Šestáková, Eliška
Automata and Grammars.
A Collection of Exercises and Solutions
1. dotisk 1. vydání, 200 s., brož., 207 Kč
ISBN 978-80-01-06462-7

Kromě tištěných skript nabízí nakladatelství na svém
e-shopu také elektronické učební materiály. Prvními
takto prodávanými e-skripty byla Převodná ústrojí
motorových vozidel/ Kloubové hřídele doc. Gabriely
Achtenové z Fakulty strojní, po nich následovala úspěšná publikace Vladimíra Víchy (ÚTEF): Experiments Using
Pixel Detector in Teaching Nuclear and Particle Physics.
Obě tato skripta byla dříve vydána v tištěné verzi.
Elektronické verze mají mj. umožnit větší dostupnost
i zájemcům ze zahraničí. Postupně se tato nabídka
rozšiřuje o další e-skripta, e-učebnice a jiné e-publikace, a to nejen z ediční řady ČVUT, ale přibývají i tituly
z jednotlivých fakult.
Fassati, Tomáš
(skripta z FA, vydaná pouze elektronicky)

Pokorný, Jaroslav; Valenta, Michal
(e-varianta tištěné knihy)

Praktická globální vizuální komunikace III. díl /
Systémy komunikace, jejich tvorba a testování

Databázové systémy

1. vydání, e-publikace, 207 Kč
ISBN 978-80-01-06723-9
Učební text o globální vizuální komunikaci komplexně
seznamuje s problematikou mezinárodní řeči barev
a grafických symbolů, která je užívána ve veřejném
prostoru laiky i odborníky ve většině oborů lidské
činnosti. Jde o jediné komplexní zpracování v českém
prostředí, které bylo zatím k dispozici jen ve formě
několikakusových vydání rukopisu pro odborné knihovny.
Kromě výuky designérů je téma aktuální pro architekty
a inženýry. Závěrečný III. díl obsahuje 407 stran a na 900
obrázků. Předkládá poznatky o charakteru jednotlivých
systémů komunikace v hlavních oborech lidské činnosti
a seznamuje s pravidly tvorby a testování nových prvků
i celých systémů vizuální komunikace.

1. vydání elektronicky, 177 Kč
ISBN 978-80-01-06708-6
Elektronická verze vysokoškolské učebnice provádí
čtenáře problematikou návrhu a implementace
databází. Autoři seznamují studenty s potřebnou teorií
doplněnou množstvím praktických příkladů. Jádrem
učebnice jsou relační databázové systémy, které
navzdory předpovědím stále spravují drtivou většinu
dat, ale v přiměřené míře se věnuje i novým trendům
v databázové komunitě, zejména NoSQL databázím.
Celou učebnicí prochází jeden obsáhlý příklad.
Začíná konceptuálním modelem a autoři postupně
uvádějí implementaci v relačním databázovém stroji.
Na stejném schématu pak probíhá i výklad dotazovacího
jazyka SQL. Součástí učebnice jsou volně dostupné
elektronické přílohy s příklady, takže si čtenář bude moci
diskutovanou látku přímo vyzkoušet. Přílohy zahrnují
SQL skripty pro vytvoření databáze a naplnění daty pro
databázové stroje PostgreSQL a Oracle, SQL kódy všech
diskutovaných příkladů a také zdrojové kódy a data pro
menší příklad grafových databází.
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Skripta
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100
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1.

Skripta
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100

296
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Šestáková

Automaty a gramatiky / Sbírka řešených příkladů

3. dotisk 1.

Skripta
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500
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říjen

Šestáková
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1. dostik 1.

Skripta
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100

200
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Skripta
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100
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listopad

1.

Skripta

A4

200

252

listopad
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Skripta*

A4

150
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Krejčiříková

Železniční stavby 1 / 1. část

Procházka, Šmejkal

Modelování a vyztužování železobetonových konstrukcí

Budinská, Ducháček, Kohout, Jílek

Fyzika I

* Takto označené tituly byly vydány v kompletně barevném provedení.
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REDAKCE A GRAFICKÉ STUDIO
Kromě editace a částečně i sazby publikací, vydávaných
v rámci edice ČVUT (především u odborných knih,
monografií apod.), připravuje Redakce a grafické studio
nakladatelství další tituly. Podle kapacitních možností
spolupracuje s fakultami a součástmi na přípravě
jejich PR publikací, sborníků apod. (editace, grafika,
předtisková příprava). Tato spolupráce se realizuje
například i formou grafických návrhů titulních stran
fakultních či dalších knih.
Velkou pozornost věnujeme redakční a grafické přípravě
univerzitního zpravodajského časopisu Pražská technika
(ISSN: 1213-5348, periodicita šestkrát ročně, v roce 2020
rozsah zpravidla 36 stran).
http://ctn.cvut.cz/redakce/prazska-technika
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ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE PODZIM 2020

Pro odbor P a marketingu ektorátu VU připravujeme
časopis ecni all, jenž je zaměřen na přenos
univerzitní vědy do praxe.
Vzhledem k pandemii bylo v roce 2020 vydáno jen
jedno číslo tohoto časopisu (v nákladu 000 výtisků),
které bylo věnováno Průmyslu .0, umělé inteligenci
a dalším projektům realizovaným na VU .

Výroční zprávu ČVUT v Praze o činnosti v roce 2019
připravilo nakladatelství ve zcela nové podobě.
Univerzitní publikaci jsme zpracovali atraktivněji
(čtivěji a přehledněji) než v minulých letech. Přívětivější
je redakční pojetí textů, grafika je výpravnější,
profesionální je i polygrafické provedení. Výroční zpráva
vznikala kolektivně pod vedením prorektorky pro
rozvoj Ing. Veroniky Kramaříkové, MBA. Nakladatelství
spolupracovalo nejen na verzi v českém jazyce, ale též
na publikaci v jazyce anglickém. Elektronické verze
jsou na https://media.cvut.cz/cs/publikace/20200707vyrocni-zprava-o-cinnosti-cvut-2019 a na https://
media.cvut.cz/en/publication/20200707-ctus-annualreport-on-activities-2019

VÝROČNÍ
ZPRÁVA
O ČINNOSTI
2019
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Jednou z publikací, na jejímž vydání nakladatelství
participovalo, byla odborná kniha Matematický svět
mezi válkami autorského kolektivu vedeného
prof. Martinou Bečvářovou. Knihu v prosinci 2020
vydalo ČVUT / Fakulta dopravní. Redakce připravila
obálku, provedla předtiskovou kontrolu, zajistila tisk
atd.

Strategický
záměr ČVUT 2021+
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Strategický záměr ČVUT 2021+
alším zásadním dokumentem ČVUT, který
nakladatelství v roce 2020 finalizovalo do
formy publikace, byl trategický záměr ČVUT
2021 . la vním zpracovatelem publikace byla
prorektorka ng. Veronika Kramaříková, MB .
Publikace byla připravena v české i anglické
verzi.
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Mezi další spolupráci v rámci univerzity patřil kalendář Kloknerova ústavu ČVUT pro rok 2021 (ke stému
výročí KÚ), jenž zpracovala grafička nakladatelství
spolu s fotografem Jiřím Ryszawym z Výpočetního
a informačního centra ČVUT.
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Pro odbor PR a marketingu
Rektorátu jsme v závěru
roku 2020 graficky zpracovali
propagační publikace o ČVUT
v české i anglické verzi.
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UNIVERZITNÍ KNIHKUPECTVÍ ODBORNÉ LITERATURY

Univerzitní knihkupectví odborné literatury bylo zřízeno jako společný projekt dvou vysokých škol: Českého vysokého
učení technického v Praze a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Nabízí veškerou dostupnou produkci těchto
dvou univerzit a stovky dalších publikací. Prodejna je umístěna v přízemí Národní technické knihovny.
Sklad prodejny zahrnuje tituly v hodnotě téměř 17 milionů korun, z toho publikace ČVUT 11, 5 milionu korun, zboží VŠCHT
2,4 milionu korun, komisní a další zboží 2,8 milionu korun (částky jsou uvedeny ve skladových cenách).
Roční tržby se už několik let pohybují ve výši kolem sedmi milionů korun, rok 2020 byl vzhledem k opatřením proti
koronavirové pandemii složitější, prodej několik měsíců probíhal jen přes e-shop / zásilkovou službu, tržba v roce 2020
činila 5,7 milionu korun.

Prodej

V knihkupectví jsou k dispozici také publikace řady dalších vydavatelství, jmenujme např. Nakladatelství VUTIUM,
Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Grada Publishing a.s., Nakladatelství Academia, Prometheus spol. s.r.o.,
Nakladatelství Sagit, Ben – odborná literatura, Nakladatelství Kopp, ČKAIT, JAGA Media s.r.o., Albatros Media a.s.,
Computer Media s.r.o. a Sobotáles.
Prodejna nabízí:
•
skripta, monografie, odborné knihy a učebnice pro všechny fakulty a součásti ČVUT
•
skripta, odborné publikace a učebnice vydané nakladatelstvím VŠCHT
•
jazykové učebnice pro naše studenty i širokou veřejnost
•
publikace z nejrůznějších společenských oborů – ekonomie, matematiky, fyziky, chemie, literatury atd.
•
knihy pro stavební, strojní, elektro a další technické obory
•
kuchařky, cestovní průvodce, historii, sport, přírodu a zahradu, výtvarné techniky, životní styl, zdraví, auto-moto….
•
počítačovou literaturu
•
sešity, bloky, tužky, propisky, zvýrazňovače a další základní papírenský sortiment
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O OPATŘENÍCH OHLEDNĚ PRODEJE V DOBĚ COVIDOVÉ

Prodej publikací v Univerzitním knihkupectví odborné literatury za období 2015 až 2020 (v korunách, uvedená čísla jsou skladové ceny, nikoliv tržby)
CELKEM

ČVUT

%

ODBORNÉ KNIHY

SKRIPTA

VŠ UČEB.

VŠCHT

%

OSTATNÍ

%

2020

4 088 479

1 580 131

39

545 852

994 597

39 682

2 139 716

52

368 632

9

2019

5 020 359

1 811 066

37

626 869

1 145 029

39 168

2 531 612

50

677 681

14

2018

5 254 982

1 967 232

37

600 056

1 300 233

66 931

2 573 582

49

714 168

14

2017

5 615 933

2 134 403

38

470 212

1 596 210

67 981

2 536 091

45

945 439

17

2016

5 682 304

1 881 793

33

312 669

1 481 723

87 401

2 962 680

52

837 831

15

2015

5 801 539

1 910 821

33

348 700

1 529 675

32 446

3 085 275

53

805 443

14

Poznámka: Rok 2019 je uveden bez makulací, které činily 1 449 557 Kč

Porovnání prodeje titulů ČVUT a VŠCHT za období 2015 až 2020:
publikace ČVUT (bez makulací)
91 441 ks
publikace VŠCHT
39 269 ks

Porovnání ročních tržeb v univerzitním knihkupectví a vyplacených autorských honorářů v letech 2015 až 2020
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tržby ÚKOL (v Kč)

7 355 739

7 310 402

7 442 715

6 764 364

6 407 313*

5 636 943

Vyplacené honoráře (v Kč)

1 500 368

2 043 532

1 424 070

1 541 456

1 428 419

1 837 895

* Plus tržba za makulované tituly ve výši 1 449 557 Kč (celková tržba za rok 2019 = 7 856 870 Kč)

http://ctn.cvut.cz/

