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Studentské formule a motocykly
Závodní speciály studentských týmů ČVUT v Praze se již
tradičně předvedly veřejnosti při exhibičních jízdách v rámci
Závodního dne ČVUT v dejvickém kampusu 6. října. Během
dynamických ukázek se představila spalovací formule CTU
CarTech z Fakulty strojní, elektricky poháněná formule
řízená jezdcem, ale také autonomní formule týmu eForce
FEE Prague Formula z Fakulty elektrotechnické a spalovací
a elektrické silniční závodní motocykly z dílny CTU Lions
z Fakulty dopravní. 
(red) [ Foto: Jiří Ryszawy ]
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Renomé vědců z ČVUT potvrzují různé ceny a pochvalné zmínky v médiích. Jak
to však vypadá s bezprostředním využitím výsledků jejich výzkumu v praxi? Které
projekty skončily nejen poklepáním na rameno, ale i realizací ve firmě či jinde
ve společnosti, nebo dokonce finančním přínosem pro univerzitu? V tématu čísla
představujeme alespoň část úspěšných počinů, realizovaných na fakultách a vysokoškolských ústavech ČVUT, které pomáhají vylepšit naši současnost – ve výrobě
i v jiných sférách. Kromě mozaiky příkladů transferu technologií přinášíme i pohled
představitelů fakult na tuto oblast – co se u nich daří a případně i to, proč takových
výsledků s aplikací v praxi není víc.
V souvislosti s tématem čísla musím vyzdvihnout a vřele doporučit rozhovor
s profesorem Jiřím Matasem, nejcitovanějším vědcem celého ČVUT. Jeho názory
nejen na vědu, ale i na další aspekty dění na ČVUT jsou místy hodně kritické.
Ve slovech člověka, jehož vědecké aktivity mají mezinárodní renomé a často aplikační potenciál („finanční“ objem výzkumu prof. Matase a jeho týmů pro významné
firmy, jako je Toyota, Hitachi, Boeing a další, činí přes sto milionů korun!), je cítit
silný vztah k ČVUT a snaha o to, aby se věda a její transfer posunula dopředu.
V listopadovém vydání Pražské techniky najdete spoustu dalších podnětných
článků i stručnějších informací, které dokládají, že univerzita je úspěšná v mnoha
směrech.
Přeji Vám příjemné počtení a především pevné zdraví!

vladimira.kucerova@cvut.cz
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otázky pro rektora
Bezprostředně poté, co byl doc. Vojtěch Petráček Akademickým
senátem ČVUT zvolen za kandidáta na rektora ČVUT i pro další čtyřleté
období, se nám vyjádřil k nejbližším záměrům i volbě samotné.
Změní fakt, že vaše volba pro další období byla jednoznačná a máte opravdu
velkou podporu Akademického senátu ČVUT, když se pro vaši kandidaturu
vyjádřilo třicet z 36 přítomných senátorů, nějak zásadně vaše záměry pro
poslední tři měsíce prvního funkčního období?

Tak velké podpory senátorů si velice vážím a beru ji jako silný mandát pro naplnění
vize rozvoje ČVUT v nadcházejících čtyřech letech. Zároveň jsem rád, že se takto
potvrzuje, že způsob řízení univerzity, který jsem uplatňoval v prvním volebním
období, našel pozitivní reflexi a podporu. Myslím, že na základech, které jsme
v prvním funkčním období založili, můžeme stavět. Věřím, že se ČVUT posune
vpřed jak ve vědě, tak ve výuce, ve spolupráci s dalšími univerzitami a výzkumnými
organizacemi a průmyslem, že posílíme roli ČVUT ve společnosti a v neposlední řadě,
že na ČVUT dobudujeme příjemné internacionální prostředí pro studenty i zaměstnance.
Co vás vlastně čeká v nejbližších třech měsících? Míněno kromě řešení covidových komplikací…

↖↖I v dalších čtyřech letech bude

v čele ČVUT doc. Vojtěch Petráček.
Akademický senát ČVUT jej 27. října
zvolil osobou navrženou na rektora
ČVUT v Praze pro funkční období
2022–2026. V prvním kole volby získal
30 hlasů z celkového počtu 36. Akademickému senátu ČVUT byl navržen
jako jediný kandidát. Návrh na jmenování rektorem bude prostřednictvím
ministra školství předložen prezidentu
republiky. Volby se zúčastnilo 36 členů
AS ČVUT z celkového počtu 45. „Velmi
gratuluji docentu Petráčkovi a přeji
mu v dalším volebním období hodně
zdraví a sil k naplnění jeho volebního
programu,“ řekl doc. Jan Janoušek,
předseda Akademického senátu ČVUT.


(red)   [ Foto: Jiří Ryszawy ]

Z vnitřních záležitostí bezprostředně zahájíme kroky k reorganizaci mimonormativních součástí. Dokončíme etický kodex a vypíšeme stipendia pro studenty plnící
rodičovské povinnosti, kteří se nacházejí v nouzi. Na vnějším poli budeme intenzivně
jednat s novou politickou reprezentací a budeme řešit vše, co nás pálí – ať v oblasti
výzkumu, či v oblasti vzdělávání. V nejbližších dnech rovněž – jako předseda – pozvu
rektory vysokých škol spojených v Asociaci výzkumných univerzit a vytyčíme naši
společnou činnost v AVU. Průběžně bude také vznikat naše nezávislá akademická
platforma.
S covidem patrně budeme trávit další zimu. Doufám, že příští vláda bude lépe komunikovat, jaká je situace a bude ji lépe řídit. U nás je prozatím situace stabilní, nemocných studentů téměř nepřibývá, máme vysoké proočkování a mnozí si covidem prošli.
Situaci průběžně sledujeme a jsme optimističtí, myslím, že kontaktní výuka zůstane
zachována bez omezení.
Při představení akademické obci jste na dotaz profesora Kybice, zda plánujete v dalším období postupovat razantněji než dosud, uvedl, že rázný jste
byl u covidu a nyní že jste připraven na razantnější reorganizaci mimonormativních součástí. Je jejím cílem především finanční stránka, nebo i obsahové
změny či přesuny kompetencí?

Záměrem reorganizace je zlepšení efektivity a kvality služeb celého mimonormativního sektoru. To v sobě skrývá jak změny strukturní, tak i kompetenční. Cílem budou
mimonormativní součásti, které budou poskytovat kvalifikovanější podporu fakultám
a ústavům, s přátelským přístupem, jenž se bude snažit hledat řešení a nevytvářet další
problémy. Cílem bude také optimalizace množství pracovníků potřebných pro zajištění kvalitní funkce těchto univerzitních součástí. Detaily reorganizačního procesu,
který máme na mysli, musím nejdříve prodiskutovat se všemi dotčenými. Zveřejněny
však budou během několika týdnů.


Vladimíra Kučerová [ Foto: Jiří Ryszawy ]
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na výstavě EXPO 2020 v Dubaji se soustředí
na sofistikované zařízení na výrobu vody
a „vzdušné roboty“, které vznikly na ČVUT
v Praze.

aktuálně

ČVUT na EXPO
v Dubaji
Symbol modrého lva v expozici
České republiky přísluší i organizaci,
která na EXPO 2020 v Dubaji
výrazně prezentuje technický um.
Pozornost totiž na českém stánku
nepoutá jen tradiční hra světel
(české sklo). Zájem návštěvníků se
soustředí na sofistikované zařízení
na výrobu vody a „vzdušné roboty“,
které vznikly na ČVUT v Praze.
Jádrem českého pavilonu a technologickým „zázrakem“ je systém S. A. W. E. R.,
který dokáže vyrábět vodu ze vzduchu
s využitím solární energie. Na jeho vývoji
se podílí vědci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, Fakulty
strojní ČVUT společně s AV ČR, která řeší
systém kultivace pouště pomocí podpovrchových kultur. „Revoluční technologie
je přirozeně integrována do organismu
pavilonu a společně s ním tvoří silnou
manifestaci hybridního ekosystému.
Prolíná a propojuje přírodu a technologie,
vytváří nečekanou symbiózu. Je to technologie, která může pomoci miliardám
obyvatel naší planety od žízně, a tedy
i od hladovění,“ prezentuje neobvyklý
exponát rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček.
Druhou výraznou stopou na dubajské
světové výstavě jsou drony, reprezentující
robotické projekty Fakulty elektrotechnické ČVUT (FEL), které mohou příchozí
shlédnout v rámci rotační expozice
s názvem Robot‘s 100th Birthday
(od 23. října do 14. listopadu 2021).
Skupina Multirobotických systémů,
působící na Katedře kybernetiky FEL,
využívá světově unikátní technologii
velmi přesného řízení helikoptér, která
se ukazuje jako výrazně nejspolehlivější
a nejúspěšnější ze všech konkurenčních
řešení. Současné drony se dokáží pohybovat autonomně po předem určené
bezpečné trase a přitom reagovat
na neočekávané překážky. „Je pro nás
ctí, že naše fakulta má prostřednictvím
skupiny Multirobotických systémů své
zastoupení na největší světové přehlídce
technologií budoucnosti EXPO 2020.
Výzkumný tým pod vedením doc. Martina
Sasky představuje ve vývoji autonomně
řízených dronů přední světové pracoviště.
A mne obzvláště těší, že při tom dostávají
prostor nejen doktorandi, ale i studenti
magisterského či dokonce bakalářského
studia,“ řekl prof. Petr Páta, děkan FEL.



(red) [ Foto: Jiří Ryszawy ]
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První let motoru Catalyst
Catalyst™, první turbovrtulový motor zcela nové konstrukce vyrobený v Evropě,
absolvoval ve čtvrtek 30. září 2021 první let na zkušebním letounu Beechcraft King Air
350, létající zkušebně ČVUT.  
Úspěšný let trval jednu hodinu a čtyřicet minut, letoun odstartoval a přistál
na berlínském letišti Schönefeld. Letové experimenty budou pokračovat
i v nadcházejících měsících. Zkoušky budou pokračovat v ČR, na letišti v Hradci Králové,
v moderním testovacím centru. Významným partnerem vybudovaného Centra
leteckého a kosmického výzkumu Fakulty strojní ČVUT v Praze je česká pobočka
americké společnosti GE Aviation.
Tyto dvě organizace spolupracují na realizaci různorodých pozemních i vzdušných
experimentů na motoru Catalyst, přičemž využívají svých schopností, znalostí
a zkušeností v oblasti letectví a pokročilých technických technologií a designu.
Partnerství mezi GE Aviation Czech a ČVUT začalo v roce 2016 a podporuje růst
leteckého průmyslu v České republice. První let motoru Catalyst ukazuje, jaké výsledky
a vysokou přidanou hodnotu může spolupráce GE Aviation Czech a ČVUT přinést
v oblasti výzkumu a vývoje a podpory technických talentů v zemi. „Tento první let
je výsledkem ohromného úsilí ve velmi složité době a nejlepší praxí při spolupráci
průmyslu s univerzitou v rámci největšího výzkumného a vývojového programu
v České republice,“ řekl Milan Šlapák, generální ředitel GE Aviation Czech.

(red) [ Foto: GE Aviation ]

↖↖Zástupci firem a podnikatelských asociací z Tchaj-wanu navštívili 25. října

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Cílem jednání bylo navázat
spolupráci především v oblastech umělé inteligence, elektroniky a vývoje pokročilých
strojů, a to jak na úrovni vědecko-výzkumné a průmyslové kooperace, tak průmyslových asociací. Setkání organizovalo Národní centrum Průmyslu 4.0, které zajistilo prohlídku Testbedu pro Průmysl 4.0 a v rámci česko-německého centra RICAIP umožnilo
sdílet poznatky v oblasti digitalizace výroby.

(red)   [ Foto: CIIRC ]
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Prof. Barnett
a prof. Schleich
čestnými doktory ČVUT
Přátelství a týmový duch byly nosným
tématem slavnostního zasedání Vědecké
rady ČVUT, které proběhlo 5. 10. 2021
v prostorách Betlémské kaple, v jehož
rámci byly tradičně udělovány tituly
čestných doktorů ČVUT v Praze. Ty z rukou
děkana Fakulty jaderné a fyzikálně
inženýrské prof. Igora Jexe obdrželi jeho
dlouholetí kolegové v oboru kvantové
fyziky, prof. Stephen Mark Barnett
z University Glasgow a prof. Wolfgang
Peter Schleich z University Ulm.
Nejen děkan fakulty, ale i oba ocenění
ve svých proslovech zdůrazňovali
důležitost spolupráce v úspěšné vědecké
kariéře, stejně jako hodnotu přátelských
vztahů mezi vědci i jejich institucemi.
Především díky těmto poutům, že mezi
zmíněnými univerzitami probíhá čilá
výměna studentů i profesní spolupráce.
Na tomto zasedání byly uděleny také
Medaile ČVUT, zlaté převzali prof. János
A. Bergou, prof. Herbert A. Mang,
prof. Khosrow Mottaghy, prof. Ulrich
Schmid a prof. Michael Vorländer,
stříbrnou Dr. Tamás Kis.
Tereza Zoulová
 [ Foto: Jiří Ryszawy ]
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↙↙Výstava „Česká moderní
architektura od secese k dnešku“,
jejímž hlavním kurátorem byl profesor
FA ČVUT Vladimír Šlapeta, byla v říjnu
uspořádána v Jízdárně Pražského hradu
v rámci podzimních akcí Architecture
Week. U příležitosti výstavy se 4. října
konal slavnostní večer ve Španělském
sále Pražského hradu, na němž promluvili
prezident Mezinárodní unie architektů
UIA Thomas Vonier a autor výstavy Vladimír Šlapeta.



(red)   [ Foto: archiv ]

↖↖Vítejte na ČVUT! V prvním dnu nového akademického roku, 20. září, se

uskutečnila akce Vítejte na ČVUT, kterou tradičně pořádá Studentská unie ČVUT.
Letošní ročník největší párty se uskutečnil v klubu Retro Music Hall na Praze 2 –
Vinohradech. Průběhem celého večera provázeli Dj´s nejen z řad studentů, jako
Dj Phill B., ale také slavných jmen jako Dj Lowa, Dj Roxtar a duo Matamar. Hlavní
hvězdou večera se stal Dj NobodyListen. Velkým překvapením pro studenty
prvních ročníků byl „křest prváků“, který provedl bavič Mikýř a vytvořil nezapomenutelnou show pro všechny přítomné.

Ivana Dvořáková, SU ČVUT  [ Foto: Lukáš Kozel ]

↖↖Slavnostní Inaugurace děkana

Fakulty biomedicínského inženýrství
Českého vysokého učení technického
v Praze prof. MUDr. Jozefa Rosiny, Ph.D.,
MBA, se uskutečnila v pátek 22. října 2021
v Betlémské kapli za přítomnosti hostů,
akademických pracovníků a studentů.
Prof. Rosina by zvolen děkanem jednohlasně Akademickým senátem FBMI 23. 4.
2020 na funkční období 2020–2024. Je to
již jeho třetí funkční období na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT ve funkci
děkana, v čele fakulty působil již v letech
2008 až 2016.  


(red)   [ Foto: Jiří Mužík ]

↖↖Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček se 28. října 2021 zúčastnil pietního aktu na

pražském Hradčanském náměstí. U příležitosti 103. výročí Dne vzniku samostatného
československého státu uctil spolu s dalšími rektory památku položením kytice k soše
prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Letos se setkání na Hradčanském
náměstí zúčastnili rektoři a rektorky v čele s předsedou České konference rektorů prof.
Martinem Barešem z Masarykovy univerzity.
(red)   [ Foto: Roman Martinec ]

3D modely srdcí přispívají k úspěšnosti operací
Vědci z FBMI ČVUT Dr. Ondřej Fišer, Ing. Tomáš Pokorný a doc. David Vrba
z výzkumného týmu Bioelektromagnetizmu spolupracují s lékaři z Kardiologické
kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Karlovarské krajské nemocnice
na zvýšení úspěšnosti a bezpečnosti katetrizačního uzávěru ouška levé srdeční
síně, díky němuž dojde k zamezení vzniku trombu. „Před samotným zákrokem je
na FBMI připraven fyzický model srdce pacienta, což znamená, že nejprve vytvoříme
počítačovou předlohu modelu srdce z pacientských CT snímků a následně vyrobíme
model pomocí 3D tisku,“ říká doc. David Vrba.


Ing. Ida Skopalová, FBMI [ Foto: Jiří Ryszawy ]
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↙↙Ovlivní IT technologie sportovní výkony?

Student FIT Bc. Matěj Jech zjistil, jak může lukostřelec přesněji zasáhnout terč.
Výsledky jeho výzkumu jsou velkým přínosem lukostřelecké komunitě, od trenérů
až po vrcholové sportovce. Ve své závěrečné práci zanalyzoval a přesně popsal
střelcovy chyby při lukostřelbě, které mají výrazný vliv na zásah terče šípem. Pro
svůj výzkum použil špičkové IT technologie, vysokorychlostní kamery a metody
zpracování obrazu ve fakultní laboratoři ImproLab.

(red)   [ Foto: FIT ]
↘↘ Výsledky závěrečné práce Matěje Jecha jsou volně přístupné na stránkách ČVUT:
http://hdl.handle.net/10467/95056.

↖↖Lavičku, Silo a Křeslo, tři nové posedy v „zapomenutém“ remízku mezi

Libčicemi nad Vltavou a obcí Tursko, postavili studenti ateliéru Hlaváček –
Čeněk Fakulty architektury ČVUT. V neděli 3. října je společně otevřeli starostové
obou obcí a jejich host, poslankyně Poslanecké sněmovny PČR Věra Kovářová.
Studenti pracovali na návrhu v průběhu letního semestru. Dokumentaci dovedli
do detailu, jednali s dodavateli, řešili rozpočet a organizaci celého procesu
stavby. Ta byla oproti běžnému postupu snazší a rychlejší, posedy lze totiž vztyčit bez stavebního řízení. Vedoucí projektu Dalibor Hlaváček vidí smysl design-build projektů mimo jiné i v tom, že budoucí architekti přestanou vnímat
navrhování jako akt jednotlivce. „Učí se pracovat a rozhodovat v rámci týmu,
komunikovat a spolupracovat, mezi sebou i s ostatními profesemi.“


(red)   [ Foto: Lubomír Kotek ]

↖↖Nový technologický podcast s názvem Jedničky a Nuly spustila 10. 10. Fakulta

informačních technologií ČVUT. První díl se věnoval dronům a jejich využití. Moderátorkou podcastu je známá popularizátorka vědy Sara Polak, jejímž úkolem je jednou
měsíčně vyzpovídat odborníky z FIT ČVUT a společně odpovědět na otázky ze světa
IT. Cílem této novinky je přiblížit nejnovější informační technologie široké veřejnosti
včetně studentů středních škol.
(red)

↘↘ Více na webu fit.cvut.cz/podcast
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Strahov Open Air
2021
V první středu akademického roku
se již po 24. uskutečnil v areálu
strahovských kolejí oblíbený
festival Strahov Open Air 2021
pořádaný Studentskou unií
ČVUT. Na hlavním pódiu se vedle
studentských kapel vystřídali také
hvězdní Monkey Bussines nebo
Lake Mallawi. Paralelně s hlavním
podiem probíhaly menší koncerty
studentských interpretů, a to
jak v Klubu 007, tak v Baru 10.
Uprostřed areálu stála elektrostage
pro milovníky elektro hudby. Letošní
ročník doprovázel food festival,
na kterém mohli návštěvníci
ochutnat churros, guacamole,
domácí hranolky a jiné speciality
z kvalitních surovin.



Ivana Dvořáková, SU ČVUT
[ Foto:  Ondřej Skořepa ]

↘↘ Více na
https://www.strahovopenair.cz/
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Absolventi prg.ai Minor
V úterý 5. října proběhlo na Staroměstské radnici slavnostní předání certifikátů
novým absolventům programu prg.ai
Minor. Cílem meziuniverzitního programu
je vychovat novou generaci odborníků
na umělou inteligenci (AI). Na programu
participují Fakulta elektrotechnická ČVUT,
Fakulta informačních technologií ČVUT 
a Fakulta sociálních věd a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Události se zúčastnili nejen zástupci spolku
prg.ai a jednotlivých fakult, ale také primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib
a radní hlavního města Prahy Vít Šimral.
Do prg.ai Minor se za tři roky existence
přihlásilo přes 240 studentů, z nichž
jich bylo ke studiu vybráno 96. První dva
absolventi programu dostali certifikáty
minulý akademický rok; letos ho obdrželo
13 studentů ze všech fakult.
(red)   [ Foto: prg.ai ]

↘↘ Více na https://prg.ai/minor/

↖↖Další hokejové vítězství! Byly to nervy až do konce, ale nakonec tým Engineers

Prague zvítězil i ve čtvrtém zápase Univerzitní ligy. Na vyprodaném stadionu Hvězdy
Praha, kam přišlo 500 nadšených fanoušků z řad studentů, „inženýři“ 21. října zvítězili
nad Akademiky z Plzně 4 : 1, kteří přitom po první třetině vedli.

(red)  [ Foto: Lukáš Kozel ]
↘↘ Více na https://univerzitnihokej.cz/engineersprague

↖↖Cenu evropského občana si

↖↖Formule a motorky – speciály studentských týmů ČVUT se již tradičně před-

vedly veřejnosti v rámci Závodního dne ČVUT v dejvickém kampusu. Během dynamických ukázek se představila spalovací formule CTU CarTech z Fakulty strojní,
elektricky poháněná formule řízená jezdcem, ale také autonomní vůz týmu eForce
FEE Prague Formula z Fakulty elektrotechnické a také motocykly týmu CTU Lions
z Fakulty dopravní. Součástí akce bylo i předávání symbolických šeků s finanční
podporou jednotlivým týmům.
 
(red)    [ Foto: Petr Neugebauer, FEL ]

v reprezentativních prostorách ČVUT 
11. října 2021 převzaly dva týmy dvou
českých univerzit. Výzkumníci z Českého institutu informatiky, robotiky
a kybernetiky ČVUT v Praze získali
ocenění již v roce 2020 za ochrannou
polomasku „CIIRC RP95-3D“. Za rok
2021 si cenu odneslo brněnské
Dobrovolnické centrum Masarykovy
univerzity za projekt MUNI POMÁHÁ.
Medaile týmy obdržely při slavnostní
ceremonii z rukou Dity Charanzové,
místopředsedkyně Evropského parlamentu (EP) a kancléřky Ceny evropského občana, poté, co z důvodu
pandemických omezení nebylo
možné akt uspořádat dříve.
                                                                (red)
[ Foto: Evropský parlament/
                                                 J. Zatloukal ]
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Nejen kvalitní výuka, ale i excelentní věda,
taková je moderní technická univerzita,
která láká zájemce o studium a firmám nabízí
nejen dobře připravené absolventy, ale
i spolupráci při řešení nejrůznějších, zpravidla
technologických problémů. V tématu čísla
představujeme současný transfer technologií
na ČVUT.

[ Foto: Jiří Ryszawy ]
10 PT 5/2021
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Základem úspěšného podnikání
je kromě skvělého nápadu
i dostatek investičních prostředků

↘↘ Pro to, aby i ČVUT v Praze

mohlo nabídnout operativní
spolupráci, bylo 8. září
2021 založeno ČVUT Tech
s. r. o., které je nástrojem
pro transfer výzkumu
a vývoje do praxe. Jedná se
o společnost vlastněnou ze
100 procent ČVUT v Praze
a její úlohou je poskytnout
kompletní profesionální
servis postavený
na legislativně čistém
základu pro rychlé zakládání
spin-off a start-up na ČVUT.

ČVUT v Praze je považováno za kolébku inovačního prostředí a technologického základu
naší ekonomiky. Excelentní vědecká pracoviště přinášejí výsledky napříč obory, které
jsou úspěšně publikovány ve vědeckých časopisech, ale také k nim vznikají průmyslová
práva chráněná např. patenty a užitnými vzory. Na ČVUT přichází průmysloví partneři
s požadavkem na konkrétní smluvní nebo kolaborativní výzkum, provedení vědeckého
ověření technologie či produktu nebo modelace prostředí pro určitou výrobu. Toto vše
můžeme považovat za transfer technologií, který je rozvíjející se oblastí přenosu znalostí
a výsledků vědecké činnosti do aplikační sféry. Zahrnuje mnoho aktivit a činností, které
vedou ke komercializaci, tedy také finančnímu výnosu.
V západním světě je transfer technologií běžným nástrojem, který přináší zdroje pro
financování dalšího výzkumu a vývoje a dlouhodobou finanční udržitelnost univerzity,
ale také získává nové kontakty a podněty pro další výzkum. Zároveň zvyšuje prestiž
výzkumné organizace či přímo vědeckých týmů. Cestou k získání příjmů je především
poskytování licencí, ale také zakládání, provoz a rozvoj vlastních spin-off a start-up
společností, do nichž majetkovým podílem vstupuje přímo univerzita spolu s původci
výsledků duševní činnosti a většinou dalšími především finančními partnery. Založení vlastní společnosti, resp. právního subjektu, je poměrně novou formou v našem
univerzitním prostředí, ale stále častěji vychází jako nejlepší forma pro komercializaci,
a i ze strany původců bývá poptávána. Bohužel, legislativní prostředí a administrativní
nastavení veřejných vysokých škol klade mnoho překážek. Protože zde se pohybujeme
již v prostředí ryze „byznysovém“/obchodním, je nutné mít i jiné dovednosti a znalosti.
Především je často potřeba využít tržní výhody novosti, což tlačí na okamžité nalezení
řešení pro rychlé zavedení produktu či služby na trh.
Právě proto, aby i ČVUT v Praze mohlo nabídnout operativní spolupráci touto formou,
bylo 8. září 2021 založeno ČVUT Tech s. r. o., které je nástrojem pro transfer výzkumu
a vývoje do praxe. Jedná se o společnost vlastněnou ze 100 procent ČVUT v Praze a její
úlohou je poskytnout kompletní profesionální servis postavený na legislativně čistém
základu pro rychlé zakládání spin-off a start-up na ČVUT.
V minulých dnech byl zahájen pilotní projekt s Fakultou strojní a Univerzitním centrem energeticky efektivních budov, v rámci kterého by měly být založeny první vzorové
společnosti a také připravena procesní mapa a kompletní struktura podmínek pro vznik
nových právnických osob s majetkovou účastí ČVUT. Tato mapa by měla být přehledným vodítkem pro všechny původce, katedry a součásti, a měla by odpovědět na většinu
základních otázek. Je ale zároveň nutné říci, že každý předmět duševního vlastnictví nebo
lépe předmět budoucího podnikání si vyžádá konkrétní přístup a podmínky, takže nelze
pevně definovat veškerá pravidla.
V současné době jsme na úplném začátku a z poznání ve světě víme, že úspěšný transfer
technologií si žádá čas, porozumění na všech stranách a především profesionalitu, která
přiláká investory a partnery a zároveň ochrání zájmy původců z ČVUT před nekompromisními podmínkami trhu. Zároveň je potřeba zdůraznit, že základem úspěšného
podnikání je kromě skvělého nápadu i dostatek investičních prostředků, které bychom
rádi v dohledné době doplnili ve formě finančního nástroje – fondu pro vlastní investice
do nadějných spin-offů. V souvislosti s tím je ale nutno si uvědomit, že ne každý nápad
je komerčně využitelný, i když se tak na počátku jeví. Úkolem týmu ČVUT Tech s. r. o.
je pomoci posoudit tržní potenciál myšlenky a stav dokončení, případně spolu s původcem hledat využití i v jiném oboru či pro jinou cílovou skupinu. Někdy přitom může
být výsledkem i konstatování, že projekt je ne třeba z vědeckého hlediska, ale komerčně
momentálně ve slepé uličce a „je potřeba jít dál“. ČVUT Tech s. r. o. je partner, který
získání patentu považuje za projektový začátek, nikoli cíl.
Ing. Veronika Kramaříková, MBA,
prorektorka pro rozvoj a strategie,
v jejíž kompetenci je i transfer technologií na ČVUT
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V současné době máme velmi
dobré financování vědy,
ale nevyužíváme plně možnosti
k transferu
Profesor Jiří Matas z Katedry
kybernetiky Fakulty
elektrotechnické, věnující se
výzkumu umělé inteligence, je
výrazná a mezinárodně uznávaná
osobnost. Jeho vědecké aktivity
mají často aplikační potenciál,
„finanční“ objem výzkumu
prof. Matase a jeho týmů pro
významné firmy (Toyota, Hitachi,
Boeing a další) činí přes sto
milionů korun. Je nejcitovanějším
vědcem ČVUT.
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Těch nej spjatých s vaším jménem je
opravdu hodně – v Pražské technice
jsme letos přinesli hned několik zpráv
o vašich úspěších. Jak jste se dostal
k oboru umělé inteligence, v němž
jste ve světové špičce?

Studovat na FEL jsem začal v roce 1982.
V té době na oboru technická kybernetika
připravovali novou specializaci, biokybernetiku, se zaměřením umělá inteligence.
A mne to zaujalo. Ačkoliv jsem o umělé
inteligenci vůbec nic nevěděl, tak přitažlivost názvu zafungovala. Aspirantu jsem pak
začal na Katedře řídicí techniky FEL, kde
byly dvě vědecké skupiny se zaměřením
na umělou inteligenci – skupina Vladimíra
Maříka a skupina Milana Šonky a Vaška
Hlaváče. Dnes jsou všichni profesory, Milan

na University of Iowa, tehdy to byli mladí
asistenti s velikým zájmem o věc. Vašek
Hlaváč s Milanem Šonkou se zabývali počítačovým viděním a zpracováním obrazu,
Vladimír Mařík dělal expertní systémy.
Mne zaujaly obrázky a vidění, a dělám to
dodnes.
Co vás na umělé inteligenci nejvíc baví?

Když jsem začínal, tak mě na umělé
inteligenci přitahovalo, že bylo zjevné,
že problémy UI řešit lze, že máme živé
příklady, ale v oblasti vidění přitom absolutně nevíme, jak dosáhnout podobné
funkce strojově. V obrázcích jsme měli
matici pixelů s RGB hodnotami. Ale jak
by mohl vypadat algoritmus, který by
řekl „na obrázku je pes, který honí míč“,

téma

my, ani nikdo jiný, netušil. Navržena byla
řada teorií, na reálných obrázcích nic
nefungovalo. Trvalo skoro 25 let, než došlo
k průlomu.
Jak to?

Posun nastal až v roce 2012. Ukázalo se, že
úlohu detekce a rozpoznávání objektů lze
řešit pomocí hlubokých neuronových sítí.
Když jsem končil školu, běžela první vlna
zájmu o neuronové sítě, které mne zaujaly,
protože byly schopné naučit se z označených dat velmi složité závislosti, a to překvapivě dobře. Ale na obrázky sítě, které
dnes nazýváme mělké, plně propojené,
nefungovaly. Obor počítačového vidění,
a podobně i zpracování řeči, se zásadně
pohnul s objevem tzv. konvolučních sítí.
Jejich aplikace na téměř všechny problémy
v oboru vedla v posledních deseti letech
k revoluci. Následně se významně změnil
i dominantní styl vědecké práce. Musím
říci, že výzkum typu „najdi nejlepší neuronovou síť“ mne příliš nebaví. Dělám proto
na problémech, které mají další aspekty.
Třeba když se zabýváte sledováním rychlého pohybu, snažíte se využít fyzikálního
modelu, jak může vypadat trajektorie,
odrazy, jak se v rozmazané části prolíná
pozadí a popředí, jak funguje sensor. Využívá se model akvizice dat a prostředí; hluboká síť potom odhaduje statistické vztahy.
I když se zaměřuji na části počítačového
vidění, kde algoritmy a fyzikální modely
hrají důležitou roli, mám několik citovaných článků, které jsou zcela o hlubokých
sítích. S trochou nadsázky lze říci „jsou
všude“.
Věda se dá dělat i mimo akademickou
půdu. Proč jste se po mnoha letech
strávených na univerzitě i firmách
ve Velké Británii vrátil na ČVUT a vaši
rodnou Fakultu elektrotechnickou
a neodešel do výzkumu v některé
z renomovaných firem? Takovou dlouholetou – či vůbec nějakou – zkušenost z ciziny nemá většina lidí na ČVUT.

Žil jsem s rodinou v Anglii sedm let a od té
doby, kdy jsem po čtyřech letech dodělal
doktorát, jsme si se ženou říkali: za rok
pojedeme domů… A když se to „za rok
pojedeme domů“ opakovalo třikrát, už
jsme cítili, že se nám opravdu chce. Navíc
u staršího syna by později mohl být
proces „přesazení“ do české školy těžký. Se
zaměstnáním nebyl problém. V té době
na Katedře kybernetiky FELu prof. Hlaváč

založil Centrum strojového vnímání a nic
nenasvědčovalo tomu, že by se tam nedala
dělat věda podobně dobře jako v Anglii.
A v Praze je můj život pestřejší – od ježdění na hory, přes florbal, co hraju s bratrem a synem, po návštěvy hospody, kde
kamarádi hrají každý čtvrtek hudbu, co
znám od mládí.
Jak jste se vlastně dostal na univerzitu v Anglii? To v té době ještě běžné
nebylo…

Do Anglie jsem poprvé odjel v březnu
1990. Ještě před revolucí byl Vašek Hlaváč
na stipendiu Britské rady na univerzitě
v Sussexu. V rámci pobytu měl zaplaceny
návštěvy několika univerzit v Anglii.
Vybral si i univerzitu v Surrey, kde působil
Josef Kittler, špičkový pracovník v oblasti
rozpoznávání, spoluautor v té době standardní učebnice. Prof. Kittler po absolvování několika ročníků na FEL ČVUT
zůstal po roce 1968 ve Velké Británii.
Vašek Hlaváč se ho zeptal, jestli by ve své
skupině nezkusil nějakého šikovného
kluka z Prahy. Tehdy se otevřela řada
příležitostí, z naší skupiny Milan Šonka
odjel do USA, další kolega Jarda Woska
do Japonska, a tak šanci jet do Británie
jsem dostal já. Měli jsme s prof. Kittlerem interview po telefonu, v angličtině, dopadlo to dobře a on mne vzal
na zkušební stáž. Měl jsem být původně
na univerzitě v Surrey jen šest měsíců, ale
já tam chtěl udělat doktorát. Prof. Kittler
mi velmi pomohl, dostal jsem možnost
pracovat na zajímavém projektu, abychom
se s rodinou uživili. Doktorát jsem dělal
v kombinované formě, a nemusel jsem
proto platit vysoké poplatky za studium.
V té době ve Velké Británii byly tři miliony
nezaměstnaných, získat pracovní povolení
nebylo jednoduché. Nakonec vše dobře
dopadlo a od začátku roku 1991 jsem pracoval na univerzitě v Surrey.
Přechod do firemní praxe jste
po návratu nezvažoval?

V devadesátých letech počítačové vidění
nemělo zdaleka tolik aplikací jako dnes.
Firmy, jako je Google, Facebook nebo
Amazon, které potřebují spoustu algoritmů počítačového vidění, neexistovaly.
A mne to do firemního prostředí nijak
extra netáhlo, jsem na univerzitě spokojen.
A na akademické půdě se dají dělat aplikované věci ve spolupráci s firmami. Univerzitní výzkum může mít dopad do praxe

i například prostřednictvím spin-off firem
nebo hospodářských smluv.
Což se vám osobně daří, jste zakladatelem první a dosud jediné spin-off
firmy na ČVUT. Čím to, že jich není víc?

Za spin-off jsou považovány firmy, v níž
má majetkovou účast univerzita. Donedávna na ČVUT bylo poměrně obtížné
takovouto entitu vytvořit. Bylo potřeba
projít komplikované schvalovací kolečko
zahrnující správní radu, která se schází
jednou za půl roku. A přitom je často
potřeba založit firmu rychle. Ke zlepšení by mohl vést nový nástroj – nedávno
byla založena dceřiná společnost pro
transfer technologií ČVUT Tech s. r. o.
Někdy je lepší řešit transfer formou licencování duševního vlastnictví než majetkovou účastí. Část deficitu jde na vrub
praxi, kdy si pracovníci univerzity založí
vlastní firmu, která „komercializuje“, aniž
by z toho škola měla přínos. To je ovšem
černá, ne šedá zóna.
V čem jsou podle vás výhody působení na univerzitě než ve firmě?

Na univerzitě si z velké části sám volíte,
čím se budete zabývat. Máte možnost se
zaměřit na výuku nebo na vědu, anebo
na aplikace. Studujete a zkoumáte, co vás
zajímá, zlepšujete svoje znalosti. Můžete
dělat věci, které skončí jako open-source,
jsou k veřejnému použití. Můžete spolupracovat s akademiky z celého světa.
Ve firmě děláte všechno pro firmu a jste
za to placeni, Angličané používají termín
kompenzováni. Samozřejmě práce
ve firmě má výhody, v našem oboru mají
např. přístup k velmi zajímavým datům
a platy jsou velmi vysoké.
Doporučujete tedy vašim nadaným
studentům, aby zůstali na škole, nebo
ať jdou do praxe a pak se třeba k univerzitní vědě či výuce vrátí?

Návrat k vědě a výuce z firmy, zvlášť bez
doktorátu, je hodně řídký jev, ale příklady
znám. Pokud student zvažuje vědeckou dráhu, doporučuji jít na doktorát,
po kterém už každý musí vědět, zda mu
tento druh práce vyhovuje. Důležité je
v některé fázi, buď na PhD, nebo na postdoku, opustit svoji alma mater.
Významným projektem, kde se jedná
o transfer technologií do praxe, konkrétně autonomních systémů do voziPT 5/2021
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del, je multidisciplinární laboratoř
Toyota Research Lab, která působí
na ČVUT a kterou společnost Toyota
podporuje finančním prostředky
v objemu řádu jednoho milionu eur
ročně. Na čem přesně tento tým,
jehož jste vedoucím, nyní pracuje?

Zabýváme se počítačovým viděním pro
autonomní vozidla. Když si přečtete publikované články, tak děláme věci od detekce
a sledování neobvyklých objektů až
po vizuální predikci kvality vozovky
z hlediska přilnavosti gumy. Z obrazu
mohu předvídat, to je výhoda proti ABS,
které reaguje. Problémů, které řešíme, je
víc. Z obecnějších teď například pracujeme na online adaptaci hlubokých sítí
na měnící se podmínky.
Třeba když někdo vkročí nečekaně
do silnice?

Ne, tím se myslí, že vzezření toho, co
detekujete, se mění například v noci, při
dešti nebo při mlze. A my řešíme adaptaci
na podmínky, které v daném čase vládnou.
Kdy uvidíme dopad vašich algoritmů
na našich silnicích?

Za určitých podmínek již samořiditelná vozidla fungují. Máte-li na mysli,
kdy budou po silnicích jezdit auta bez
řidičů, tak nejprve očekávám, že to u nás
nastane na nějakých fixních trasách jako
od poslední stanice metra na letiště, kde
bude silnice i značení pod kontrolou, nebo
třeba na dálnicích, kde řidič nákladního
auta bude mít právo se přestat věnovat
řízení a odpočívat, protože na dálnici jsou
ploty bránící vběhnutí zvěře, nemůže
na ně cyklista ani vkročit člověk. To může
nastat brzo. Ale kdy budou samořiditelná
vozidla běžná nebo dominantní, je těžké
predikovat, to souvisí i s tím, jak rychle
nastoupí elektromobily, protože u nich
bude jednodušší realizovat potřebnou
automatizaci a softwarové aktualizace.

dlouhodobý výzkum zajímá především
koncerny hledající řešení, která použijí
třeba až za deset, patnáct let. S Toyotou
spolupracujeme od roku 2003, skoro
dvacet let. Typická česká firma chce něco
vyřešit za tři měsíce. Česko je malé, když
děláte dobře výzkum, jste v mezinárodní
komunitě a vidí vás celý svět. To, že vás
osloví někdo z Německa, už jen z hlediska
prostředků, které jsou na firemní výzkum
vynakládány, může být třeba dvacetkrát
pravděpodobnější než nabídka z Česka.
Jedním z důvodů může být i to, že na rozdíl
od západní Evropy se u nás univerzity těší
menší vážnosti.
Čím to je?

Možná proto, že dost z našich univerzit
nefunguje, jak by měly – a firmy nevěří, že
na univerzitě je lepší expertíza než u nich.
Může to být na základě špatné, ale dnes už
zastaralé, zkušenosti z doby studia. Nebo
firmy nedocení, že konzultací s odborníky mohou ušetřit spoustu času. Nevím,
možná je to jen můj pocit. Podívám se, zda
to někdo nezkoumal seriózně.
Které z vašich dalších aplikací měly
větší dopad v praxi?

Od roku 2003 jsem pracoval na rozpoznávání espézetek, které je známé z tunelů
a kontroly parkováni. Od roku 1993 jsem
se zabýval rozpoznáváním obličejů, naše
řešení si koupily i zahraniční bezpečnostní
služby.

Proč spolupracujete hlavně se zahraničními firmami?

V květnu jste spolu s kolegou Janem
Faiglem uspěli v Amazon Research
Awards v konkurenci tisíce vědců
z celého světa a získali granty na Váš
výzkum. Zatímco prof. Faigl se věnuje
modelování komunikačních map
v podzemí, tak váš projekt je asi
běžným lidem bližší, když se týká
zlepšení nástrojů, jež například mobilům pomáhají přečíst a přeložit texty
z fotografií. Loni ani předloni přitom
nikdo z českých vědců v této grantové
soutěži neuspěl. Čím si to vysvětlujete?

Mám i pěkný příklad spolupráce s českou
firmou, patřící zahraničnímu vlastníkovi. Náš tým vedený Filipem Železným
a Radkem Černochem řešil výpočtový
systém pro kombinatorické úlohy v souvislosti se zámky v rozsáhlých budovách
– jedním z výsledků byl prodej duševního
vlastnictví za dvanáct milionů korun,
což považuji za úspěch. Ale špičkový

Nevíme, jestli se přihlásili… Ale zpravidla
to bývá tak, že nejsilnějším důvodem pro
udělení podobné ceny je, že někdo z firmy
má velký zájem o to, co děláte. Všimnou si
vaší práce a řeknou si, že jim to může nějak
pomoci – ne že byste výzkum dělali přímo
pro tuto firmu, ale v zájmu firmy je, aby se
daná oblast rozvíjela. Vědí, že když nám
dají prostředky na výzkum, tak se třeba
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jednou za čtyři měsíce sejdeme a řekneme
jim, jak postupujeme a oni to budou vědět
dřív než ostatní. Samozřejmě musíte být
„na špičce peletonu“, jinak to zajímavé pro
firmu jako Amazon není.
Můžete přiblížit, jak vlastně, laicky
řečeno, učíte stroje myslet, tedy rozpoznávat obrázky a texty?

Já bych nikdy neřekl „učit stroje myslet“,
protože se ukázalo, že i u těch textů překvapivě stačí hluboká síť, které se předloží
spousta příkladů ve všech možných pozicích a fontech a ona pak dokáže vystoupit
množinu textů, které jsou v obrázku
napsány. Žádné „myšlení“ nebo „inteligence“ tam není.
Máte zkušenosti z výzkumu ve Velké
Británii, Finsku a dalších zemích –
v čem jsou výstupy našich – míněno
čvutích vědců srovnatelné, případně
lepší?

Věda je jen jedna, a když se daří publikovat
na nejlepších konferencích a v nejlepších
časopisech, tak jsou naše výstupy z definice
zcela srovnatelné. Když se podíváme, kde
jsou v různých žebříčcích univerzity z Británie nebo z Finska, tak jsme podstatně horší.
A ačkoliv žebříčky mají spoustu „ale“, tak
když je někdo dvacátý a někdo pětistý, je to
ohromný rozdíl, který je založený na realitě. Je více oblastí, kde nefungujeme dobře.
V dnešní době rozhodují lidé. A práce
s lidskými zdroji na ČVUT je amatérská,
od inzerce míst, přes realizaci výběrových
řízení až po prezentaci univerzity, aby
k nám ti nejlepší chtěli jít. A bohužel i v případě, kde nemáme žádná omezení, jako
je třeba využívání Fondu budoucnosti, to
děláme špatně.
Proč tomu tak podle vás je?

Představa, že vypíšu čtyřicet míst pro postdoky a že se ti kvalitní na ČVUT v úzkém
časovém okně pohrnou, je nereálná. Postdoci jsou úzkoprofilové zboží, ti lepší si
vybírají z množství příležitostí. Proč by šli
do „vědecké pustiny“, což je řada pracovišť ČVUT, právě těch, kterým by Fond
měl pomoci? Postdok získává zkušenosti
od kvalitních vědců, nepřináší výzkum
na vědecky neplodná pracoviště. Akce
skončí v lepším případě tak, že dobré
postdoky získají existující dobrá pracoviště,
kde ale není důvod, aby byla podporována
z Fondu budoucnosti. V horším případě
špatná pracoviště získají špatné postdoky.
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Bylo by rozumné nabízet místa pro akademiky hledající tzv. tenure, místo na dobu
neurčitou, a podpořit je třeba na prvních
pět let. Těchto míst je mnohem méně než
postdoktorských, a i na velmi dobré se
nedostane – a ty máme šanci oslovit. Kvalitní akademici v této fázi kariéry pak k sobě
sami přitáhnou výborné postdoky a doktorandy. Další chybu vidím v tom, že o vybraných se rozhodne k určitému datu jednou
ročně. Dobří postdoci a hlavně ti mladí
asistenti, kteří by zakládali nové skupiny,
se objevují průběžně, a je dobré mít připravenu nabídku. Rok jejich zájem zřídka
vydrží. I technické detaily jsou zarážející
– peníze mohou být např. použity i pro pracovníky, kteří jsou na ČVUT zaměstnáni.
Odpovídá počet úspěšného transferu
aplikačního výzkumu možnostem,
které na ČVUT vědci mají?

Neodpovídá. Myslím si, že máme v současné době velmi dobré financování vědy,
ale nevyužíváme plně možnosti k transferu. Důvodů je mnoho, někdy je potřeba
ve správnou chvíli patentovat výsledek,
aby bylo co licencovat, a na to nemá vědec
na ČVUT kvalitní podporu.
Vždyť tady je Patentové středisko
ČVUT…

Ano, ale oni vám většinou nepomůžou,
nemají specializovanou expertízu. Alespoň to je moje zkušenost. Jindy patent je,
ale obchodně to dopadne tak, že ČVUT
z výsledku nemá skoro nic. V komisi pro
Cenu rektora jsme před pár lety posuzovali návrh na nejlepší aplikační výsledek
ČVUT. Byl patent, vše vypadalo báječně,
ale jen do chvíle, kdy padla otázka „a kolik
je přínos pro školu, za kolik jsme to prodali?“. A odpověď byla „za jednu korunu“.
To není na Cenu rektora, ale na přivázání
na řetěz před Technickou knihovnu.
Někdy je to výsledek nezájmu o prospěch
školy, jindy se jedná o nejhorší variantu,
kdy pracovníci ČVUT mají své soukromé
firmy či pracují pro jiné společnosti, a co
se ve škole vyzkoumá, to se použije v nich.
Na úrovni ČVUT, a pokud vím tak na většině fakult, nevidím kroky k tomu, aby
tyto problémy mizely. Na FEL současný
i předchozí děkan přijali v tomto směru
několik opatření.
Jak v tomto směru pomáhá Inkubátor
ČVUT InQbay?

Podle mého názoru nijak.

prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
(57 let)
Vedoucí skupiny vizuálního
rozpoznávání na Fakultě
elektrotechnické ČVUT (FEL), zástupce
vedoucího Katedry kybernetiky FEL,
vedoucí Toyota Research Lab při ČVUT,
proděkan pro rozvoj FEL, člen
vědeckých rad FEL a ČVUT. Vedoucí
Research Center for Informatics ČVUT
(RCI).
Absolvent FEL ČVUT, doktorát získal
na univerzitě v Surrey. Publikoval více
než 200 článků v recenzovaných
časopisech a na konferencích. Jeho
h-index je 58 dle Thomson-Reuters
Web of Science a 86 dle Google
Scholar. Je držitelem ceny Al Awards
pro odborníky, kteří určují směr
celosvětového vývoje technologií
umělé inteligence. Četná ocenění
získávají i jeho studenti, a to včetně
cen za nejlepší disertační práce.
Je spoluzakladatelem firmy Eyedea
Recognition, první spin-off
společnosti na ČVUT.
Je spoluautorem několika patentů.
Vedl projekty pro řadu high-tech firem
jako Toyota, Hitachi, Boeing
a Samsung s celkovým přínosem pro
ČVUT přes sto milionů Kč.
Od roku 2017 je garantem Vědecké
rady NF Neuron pro obor Computer
Science – informatika.

Co má student udělat, když se chce
podílet na výzkumných aktivitách,
zejména těch, které přinášejí bezprostřední výsledky pro náš život?

Většina pracovníků ČVUT, kteří jsou
vědecky aktivní, jsou viditelní – na svých
webech, na webu ČVUT, v médiích, v Pražské technice, v TecniCallu. Věřím, že
každý aktivní student zajímavý projekt
najde. Není to obtížné, alespoň na FEL,
nabídka a poptávka je vyrovnaná. Studenti
mohou pomoci výzkumu již od začátku
studia. Mám řadu studentů, kteří ke mně
do skupiny přišli před prvním ročníkem
a publikovali v době studia, což jim otevřelo
řadu možností, např. k doktorátu v zahraničí. Není to tak, že by se student o takovou
spolupráci měl zajímat, až když hledá téma
bakalářky.

Jste pracovně velmi vytížený – kromě
úspěšného působení ve vědě, tedy
ve skupině vizuálního rozpoznávání
FEL a celkově na Katedře kybernetiky,
jste i proděkanem pro rozvoj, členem
Vědecké rady fakulty i univerzity
a máte další aktivity vně ČVUT. Jak to
všechno stíháte? Využíváte pro efektivní využití času i umělou inteligenci?

Nestíhám. Teď, při cestě k vám do redakce
a předtím při venčení našeho nového
štěněte Bohouše, jsem přemýšlel, na co
bych mohl rezignovat, aby to nemělo velký
dopad. Kromě toho, co je uvedeno v životopise, jsem šéfredaktorem jednoho z dvou
nejvýznamnějších časopisů v oboru, International Journal of Computer vision, jsem
členem vědecké rady MFF UK, recenzuji
prestižní projekty pro European Resarch
council a stále se věnuji jako člen Rady
programu zlepšování studijního programu
Otevřená informatika, který jsme spoluzaložili před deseti lety s Michalem Pěchoučkem… Jedním z mých největších problémů
je work-life balance, rovnováha osobního
a pracovního života. Umělou inteligenci
k nalezení rovnováhy nevyužívám, ta mi
těžko pomůže srovnat si priority.
Když je vaším oborem umělá inteligence, tak asi nejde nezeptat se, kam
až její využití může vést? Neptám se
na její zneužití, ale na to, kde všude
by mohla zastoupit lidi a změnit tak
životy, když ne nás dvou, tak současných studentů ČVUT…

To je na příští rozhovor na několik tiskových
stran. Na téma už jsem měl dvě přednášky,
připravený jsem.
A k otázce nebezpečí umělé inteligence...
Za jedno z největších považuji tzv. „UI
jako Velká matka“. Dnes UI používáme
v navigaci nebo k nalezení vhodného spojení ve veřejné dopravě. Jinak už to – tedy
s mapou nebo jízdním řádem, mnozí neumí.
Leckdo poslouchá hudbu podle toho, co mu
nabídne Spotify a čte knihy, co mu Google
doporučí. Mnoho lidí má partnerku, kterou
mu našel Tinder, v reálném světě si holku
nebo kluka najít neumí. Za chvíli bude UI
radit, jaký obor jít studovat a organizovat
vám kalendář, rozhodovat o tom, co budete
dělat. UI poradí, vyřeší, a dobře, tak proč
bych něco řešil já? A tak člověk zůstane nesamostatným děckem této „Velké matky“, bez
mobilu úplně ztraceným.


Vladimíra Kučerová
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prof. Dr. Ing. Bořek Patzák,
proděkan FSv pro vědeckou
a výzkumnou činnost
Transferu technologií a související ochraně duševního vlastnictví
nebyla v minulosti v našem prostředí
věnována pozornost, kterou by si tato
oblast zasloužila. Přesto na Fakultě
stavební vznikla řada výsledků, které
jsou patentově či jinak chráněny a byly
úspěšně komercializovány. Jako příklad
můžeme uvést unikátní odvalovací tekutinovou turbínu (M. Sedláček) či jednoosý
smykový přístroj (J. Žák). V současné
době se snažíme tento stav napravit.  
Na naší fakultě jsme se především
zaměřili na metodickou a vzdělávací
činnost. Fakulta připravila sérii seminářů
pro své pracovníky a studenty zaměřené
na problematiku duševního vlastnictví
a jeho ochrany, připravujeme semináře
s autory, kteří celým procesem v minulosti úspěšně prošli. Pro původce máme
připravenou procesní mapu celého
postupu ochrany výsledku, vzorové
dokumenty a smlouvy. Celým procesem od identifikace výsledku po jeho
ochranu a následnou komercializaci
autory provází fakultní technologický
skaut. Na fakultě byla ustanovena Rada
pro komercionalizaci jako poradní
orgán děkana poskytující stanoviska
a doporučení při posuzování výsledků
duševního vlastnictví a návrhů smluvních vztahů. Ve spolupráci s externí
firmou pracujeme na metodice pro
ohodnocení našeho stávajícího portfolia. V neposlední řadě fakulta aktivně
spolupracuje s univerzitní odborem pro
transfer technologií. Všechny uvedené
aktivity směřují primárně k osvětovým
a vzdělávacím aktivitám, podpoře
původců, ochraně perspektivních
výsledků duševního vlastnictví a jeho
následnému komerčnímu využití. Pro
moderní technologickou univerzitu jsou
úspěchy v transferu technologií jedním
z důležitých kritérií jejího hodnocení
a příjmy plynoucí z komercionalizace
duševního vlastnictví pak také jedním
z důležitých pilířů zajišťující jeho financování a další rozvoj.

První mostní závěr
z UHPC na světě
Mostní závěr z vysokopevnostního betonu UHPC byl vyvinut v rámci řešení projektu
Koncepty Fakulty stavební ČVUT pro Prahu 2017. Jedná se o inovativní konstrukční
prvek, první svého druhu na světě, který je na rozdíl od naprosté většiny mostních
závěrů zhotoven z moderního cementového kompozitu UHPC. Zabývá se kritickou
oblastí mostů, která je často poruchová a hlučná. Zde jde ale o trvanlivé a robustní
řešení, zajišťující plynulý přejezd vozidel z mostu na navazující komunikaci, představující
smysluplnou alternativu ke konvenčnímu ocelovému závěru. Principálně jde o systém
hřebenového závěru pro posuny do 160 mm a těsněním pásem z odolné pryže EPDM.
Je vyráběn z materiálu UHPC třídy C 110/130 ve speciálně vyvinuté formě, která zaručuje kvalitní a hladký povrch. Závěr je ve formě předem předepnut kompozitní výztuží
Schöck Combar.
Vybrané vlastnosti systému byly prokázány zkouškami, jejichž výsledky byly zároveň
nezbytnými podklady v procesu certifikace. Šlo o testy únavové odolnosti, vodotěsnosti
a odolnosti vůči statickému zatížení. Tyto zkoušky probíhaly v laboratořích Fakulty stavební ČVUT, únavové zkoušky ve společnosti SVÚM. Vývoj a ověřování bylo realizováno
společně s komerčním partnerem projektu, firmou KŠ Prefa s. r. o.
Vzhledem k tomu, že veškeré zkoušky již byly úspěšně dokončeny, předpokládá se
ukončení certifikace do konce roku 2021. Následně bude produkt komerčně nabízen
prostřednictvím společnosti KŠ Prefa, výhradního dodavatele. S ohledem na ochranu
duševního vlastnictví je mostní závěr z UHPC Úřadem průmyslového vlastnictví zapsán
jako patent č. 307027 s názvem Mostní závěr se zuby.
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doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., FSv
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Algoritmy prof. Sýkory
přidaly Lvímu králi další rozměr
Za příklad úspěšného patentování algoritmů v zahraničí může sloužit práce týmu
prof. Daniela Sýkory z Katedry počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické. Jeho skupina se zabývá tvorbou grafických a animačních algoritmů, které jsou
dostupné jako samostatně licencovaný software (GridCut, LazyBrush, TexToons) či
volný software (StyLit, FaceStyle, StyleBlit). Na patentu GridCut a většině zmiňovaných
softwarů se významným způsobem podílel zejména student prof. Sýkory Ing. Ondřej
Jamriška. Algoritmy usnadňující práci uměleckým animátorům se staly předmětem
prodeje patentových či softwarových licencí nadnárodním firmám z oblasti zábavního
a grafického průmyslu, společnostem Disney a Adobe. Vedle toho získal software z FEL
také patent v USA. Transakce proběhla individuální cestou s finanční podporou katedry
a na počátku aktivit v roce 2012 i Licenčního fondu ČVUT.
Přelomové počítačové programy z Karlova náměstí představují pro animátory po
celém světě významnou inovaci v tom, že s jejich pomocí dokáží obarvovat kreslené
a animované filmy nesrovnatelně rychleji a kvalitněji, současně je přitom uchován
jejich osobitý autorský styl. Díky práci prof. Daniela Sýkory tak mohlo studio UPP
v roce 2003 obarvit pro Českou televizi původně černobílou verzi seriálu Rumcajs.
Další úspěšně zdolanou výzvou se pro prof. Sýkoru stala spolupráce s firmou Disney
na filmu Lví král, jehož 3D verzi připravoval od roku 2010 v Los Angeles. S přispěním
jeho algoritmů dostal hollywoodský snímek z roku 1994 hloubku, takže diváci v kinech
mohli po nasazení speciálních brýlí vnímat jeho další rozměr. Za další milník ve své
kariéře považuje prof. Sýkora spolupráci s autory snímku S láskou Vincent, který na
filmové plátno přenesl originální styl malíře Van Gogha. Daniel Sýkora mezitím na
katedře vychovává generaci svých nástupců, kteří dále posouvají hranice počítačového
zpracování pohyblivých obrázků.
Prodej patentových či softwarových licencí z Katedry počítačové grafiky a interakce
vynesl FEL v letech 2012 až 2020 dle záznamů v databázi V3S 5,4 mil. Kč. Za období
2009—2020 fakulta celkem prodala v oblastech elektrotechniky a informatiky 69 licencí
od 18 výsledků v celkové hodnotě 9,0 mil. Kč.


Ing. Mgr. Radovan Suk, FEL

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.,
proděkan FEL pro doktorské
studium a výzkum
Obchodní využití výsledků vědeckého
výzkumu má na Fakultě elektrotechnické již svou tradici, byť přední
světové univerzity (dodejme, že o řád
či dva bohatší) stále doháníme co
do rozsahu aktivit či objemu získaných
finančních prostředků.
Původci výsledků při zajišťování
průmyslové ochrany na národní či mezinárodní úrovni typicky postupují individuální cestou s finanční podporou
katedry či fakulty a pomocí Patentového střediska ČVUT. V případě mezinárodní ochrany lze využít i Licenční
fond ČVUT. Díky znalosti oboru
a odhadu obchodního potenciálu jsou
zpravidla původci sami schopni nalézt
kupce patentové či softwarové licence,
často však na úkor času, který mohl být
věnován dalším vědeckým aktivitám.
Není to optimální postup, avšak
v případě očekávaného komerčního
potenciálu je pro ně tato časová investice akceptovatelná. Za šest let, kdy
jsem ve funkci proděkana, si nevybavuji případ, kdy obchodního partnera
výzkumníkům z FEL zprostředkovala
univerzita. V kvalitě této služby se ČVUT 
musí zlepšit.
Mnohem větší objem finančních
prostředků však na naši fakultu
přichází v podobě smluvního výzkumu.
Soukromá společnost často požaduje
stoprocentní podíl na případně
vzniklém duševním vlastnictví jako
součást protihodnoty za prostředky,
které do výzkumu poskytuje. Kdo platí,
rozhoduje, nese riziko, ale také profituje. Objemy těchto prostředků na FEL 
narostly z 47 mil. Kč (2013) na
98 (2019) a 75 mil. Kč (2020).
Samostatnou kategorií je zakládání
spin-off firem, ve kterých univerzita
vlastní majetkový podíl. V tomto
kritériu lze FEL považovat na poměry
ČVUT za nadprůměrně úspěšnou
fakultu. Dosud jedinou takovou firmou
je Eyedea Recognition, s. r. o., vzniklá
z iniciativy prof. Jiřího Matase.

PT 5/2021 17

téma

↘↘ Pro udržení konkurenceschopnosti je nutné
snižovat náklady a zvyšovat produktivitu.

Životnost lisovacích nástrojů
Česká společnost P-D Refractories CZ a. s. vyrábí jak tvarové komponenty (tvarovky, vlastně
speciální cihly) ze žárupevných materiálů pro stavbu různých typů průmyslových pecí
a linek (sklářský, keramický, ocelářský, hlinikárenský, cementárenský a chemický průmysl, spalovny, kotle, komíny), tak vlastní nástroje pro lisování žáromateriálů. Pro udržení
konkurenceschopnosti je nutné snižovat náklady a zvyšovat produktivitu. Zde významně
pomohly inovace vyvinuté na Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie
Fakulty strojní pod vedením Ing. Libora Beránka, Ph.D. Vstupním problémem výrobce
byla relativně nízká životnost lisovacích nástrojů na úrovni 5000 odlisovaných tvarovek
daná opotřebením činné plochy lisovacích nástrojů abrazivními materiály a velkými tlaky
při výrobě. Výměna lisovacích nástrojů jednak zvyšuje výrobní náklady, jednak snižuje
produktivitu výroby odstavnými časy při jejich výměně.
Při řešení Fakulta strojní nejdříve vytvořila vlastní metodiku testování životnosti materiálů, jelikož standartní metody určování otěruvzdornosti i prvotní testy ukázaly obtížnou
simulaci procesu lisování a navození korespondujících opotřebení v podobných počtech
cyklů. Ve spolupráci s podnikem bylo vyvinuto experimentální zařízení, které disponuje
jmenovitým tlakem 100 MPa. Konstrukční řešení umožňuje rychlé a efektivní zkoušky
odolnosti materiálů.
Souběžně probíhal výzkum a vývoj funkčních vrstev, kde byla klíčovým sledovaným
parametrem odolnost proti opotřebení. Ve spolupráci s více než padesáti dodavatelskými
firmami z oblasti práškové metalurgie, navařování odolných vrstev, tenkých CVD/PVD
vrstev, žárových nástřiků či speciálních chemicko-tepelných úprav povrchu ocelí byl
z 200 různých materiálů a kombinací jejich úprav vybrán vhodný materiál a jeho technologická úprava pro lisovací nástroje. Při tom bylo překonáváno mnoho úskalí, například
vhodná metoda boridování tvarově složitých dílů.
Konečně byla řešena vlastní konstrukce nástrojů, která musela vedle extrémní pevnosti,
robustnosti konstrukce a snadné montáže překonat i celou řadu technologických omezení
i s ohledem na výrobu, např. optimální trajektorie a rychlost nástroje robota při žárových
nástřicích funkčních vrstev.
Výsledkem spolupráce byl prototyp lisovacího nástroje, podle kterého si podnik vyrábí
zařízení do výroby. Nyní je životnost nástroje 250 000 odlisovaných tvarovek (vzrostla 50x),
je zvýšena přesnost výrobků (neshodné díly jen v počtu 0,1 % oproti dříve cca 10 %) a došlo
ke snížení počtu vynucených odstávek lisu, zvýšení produktivity a zachování si vlastního
know-how. Mezi FS ČVUT s P-D Refractories CZ byla uzavřena opakovaně prodlužovaná
licenční smlouva na využití výsledků výzkumu v závislosti na dosažených úsporách.
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prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.,
děkan Fakulty strojní
Spektrum výroby českého průmyslu je
široké a udržet jeho konkurence-schopnost na světových trzích není snadné.
Fakulta strojní ČVUT toto má uvedeno
ve své misi a naplňuje to jak výchovou
svých absolventů s kombinací teoretických a praktických znalostí a motivací
k tvořivosti, tak nabídkou inovačního
potenciálu průmyslu. Inovační potenciál se skládá ze znalostí, které jsou
průmyslovým podnikům k dispozici
pro diskuse o jejich problémech, dále
z vytvořeného duševního vlastnictví (patenty, užitné vzory, know-how) a konečně
ze schopnosti inovativně řešit jakékoli
problémy a zadání z průmyslu.
Název Fakulty strojní je od slova stroj. Ten
vznikl v době průmyslové revoluce, ale
dnes má ten význam, že cokoli chceme
kolem nás vyrobit průmyslově, to je buď
v sériích, bez lidské námahy a s minimálními náklady, tedy na strojích, nebo to je
vyrobit sice jediný kus, ale se špičkovými
vlastnostmi, které nejsou v jednoduché výrobní dílně dosažitelné, tak pro
to musíme použít postupy strojního
inženýrství a stroje. Fyzikální princip
funkčnosti výrobku mohou navrhnout
fyzikové, chemici, elektrotechničtí nebo
stavební inženýři, ale finální výrobek
nakonec musí navrhnout a především
vyrobit strojaři. Proto působnost Fakulty
strojní se týká úplně veškerého průmyslu
(potravinářský, chemický, stavební,
spotřební, oděvní, nábytkářský atd.),
tedy nejen strojírenství, což je průmysl
vyrábějící stroje pro výrobu dalších
výrobků.
Fakulta strojní dlouhodobě a systematicky realizuje transfer technologií mnoha
formami. Vedle prosté nabídky znalostního potenciálu k dialogu s průmyslovými
podniky a dalšími rozhodujícími subjekty
(banky, státní správa, veřejnost) a existujícího duševního vlastnictví provádí
fakulta s průmyslovými podniky kolaborativní a smluvní výzkum podle Rámce
společenství EU. Objem kolaborativního

téma

Přínosy nekývajícího se jeřábu

výzkumu představuje asi 30 % a smluvního výzkumu asi 10 % rozpočtu fakulty
blížící se 1 mld Kč. Výsledkem každého
kolaborativního projektu jsou jednak
výsledky aplikovaného výzkumu podle
klasifikace RIV, a jednak Smlouvy o využití
výsledků, kdy na veškeré výsledky kolaborativního aplikovaného výzkumu fakulty
jsou s průmyslovými partnery uzavírány
licence. Těch jsou stovky ročně.
Na začátku spolupráce fakulta
průmyslovým partnerům nabízí jednoduchou rámcovou smlouvu o spolupráci,
kde vedle deklarace zájmu o spolupráci
je nejdůležitější uzavření jednoduchého
závazku mlčenlivosti, pak nabízí inovační
brainstorming, kde nositelé znalostí
z podniku a z fakulty diskutují o svých
výsledcích, poznatcích a problémech
a obvykle dospějí k několika oblastem,
kde není jasné řešení, ale stojí za prozkoumání oběma stranami. Podniky
na fakultu nepřicházejí s jednoduchými
problémy, protože ty si vyřeší snadno
sami, pracovníci fakulty zase nejsou
kouzelníci, aby mávnutím kouzelné hůlky
problémy vyřešili, ale mohou přinést
jiný pohled na problematiku a začnou
na vzniklých výzvách dlouhodobě
pracovat jejich zobecněním do teorie
a následným odvozením inovací. To
nejcennější, co můžeme od průmyslových
podniků dostat, je právě otevřená
diskuse o nevyřešených, ale palčivých
problémech v oboru. To je pak významná
inspirace pro základní výzkum.
O spolupráci s fakultou je z průmyslu
velký zájem, ale fakulta se jednak snaží
udržovat rovnováhu mezi svým úsilím
věnovaným základnímu a aplikovanému
výzkumu, a jednak do spolupráce
s průmyslem přinášet podněty ze svého
základního výzkumu, a tak zobecňovat
podněty z praxe do nových výzev výzkumu, vědy a poznání. Za fakultu jsem
přesvědčen, že cokoli v oboru strojního inženýrství jsme schopni vyřešit
na přední světové úrovni.

Jeřáby jako pohyblivé poddajné mechanické systémy, které jsou ovládány méně pohony, než
je počet stupňů volnosti, trpí vybuzením tzv. reziduálního kmitání po ukončení pohybu.
K jejich potlačení se vedle trénování lidské obsluhy a pasivních mechanických
konstrukčních opatření, např. křížových lan, používá buď zpětnovazební
stabilizace systému, nebo častěji některý z tvarovačů řízení (tzv. input
shaping control, řízení tvarováním vstupu). Jeřáb se pak po dojezdu
nekývá ani netrénované obsluze, zatímco trénované obsluze zkracuje potřebný čas manipulace. Tuto technologii rozvinul výzkum
na Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulty
strojní, který byl opakovaně použit v praxi. Zajímavé jsou však
nečekané následné přínosy použité inovace. Vyvinutá metoda
tvarování vstupu řízení byla užita pro rekonstrukci stávajícího
jeřábu na nekývající jeřáb v elektrárně v Dětmarovicích. To se
osvědčilo při následné generální opravě turbíny, kdy se její demontáž
a montáž bez kývání jeřábu zkrátila o několik dní. Například sundání
víka turbíny s dlouhými závrtnými šrouby, které normálně trvá celou směnu,
neboť hrozí při rozkývání jeřábu jejich ustřihnutí, se zkrátilo na čtvrt hodiny. Díky
tomu se jen na odstávce výroby uspořilo několik miliónů korun.

Robotizovaná výrobní linka
Spolupráce se společností P-D Refractories CZ a. s. pokračovala při modernizaci výrobní
linky pro žáruvzdorné trubky „šamotky“. Původní linka vykazovalo nízkou produktivitu
a vysoké procento zmetků a z hlediska zaměstnanců namáhavou práci. Ústav technologie
obrábění, projektování a metrologie Fakulty strojní po analýze provedl komplexní návrh
automatizované technologie využívající postupy Průmyslu 4.0. Přestavba linky začala
od nového technologického postupu výroby systému spojování trubek principem pero-drážka a pokračovala užitím tvrdé automatizace pro mezioperační dopravu materiálu, ale
s integrací CNC řízení a lineárních pohonů. Vybavena byla novou technologií orbitálního
obrábění pomocí speciálně vyvinutých nástrojů pro odstranění válcovitosti tvarové chyby.
Následovala robotizovaná manipulace se surovými trubkami, které se snadno deformují,
spojená s in-line inspekcí pomocí laserové triangulace s úschovou a analýzou dat a plná
programovatelnost rozměrů vyráběných trubek.
Vzrostla produktivita výroby, nové nástroje z tvrdokovu a supertvrdých materiálů vedly
k prodloužení jejich životnosti na vysoce abrazivních materiálech dvacetkrát, zmetkovitost
klesla z osmi procent pod 1 procento, nová linka ušetřila patnáct pracovníků, suroviny
a energii při výrobě a zvýšila konkurenceschopnost podniku na světových trzích.

Dvoustranu připravila Fakulta strojní
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doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc.,
proděkan FBMI pro vědu, výzkum
a doktorské studium
Významná část vědecko-výzkumné
činnosti prováděné na Fakultě biomedicínského inženýrství je multidisciplinárního charakteru a vzniká
ve spolupráci s kolegy z klinických
pracovišť, výzkumných institucí a vývojových oddělení soukromého sektoru.
Od nich pak na fakultu často přichází
poptávka po řešení dalších konkrétních
problémů. Naši pracovníci tak pomáhají
vyvinout zcela nové nebo vylepšit stávající diagnostické a terapeutické metody,
a tím přispívají ke zkvalitnění péče
o pacienty.
Abych uvedl několik konkrétních příkladů,
jedná se např. o návrh bioreaktorů
pro diferenciaci kmenových buněk
v rámci tkáňového inženýrství, realizaci
telemedicínského systému pro pacienty
s diabetem a vysokým krevním tlakem,
vývoj osobního bezpečnostního systému
na podporu výcviku a zásahu jednotek
integrovaného záchranného systému,
vývoj softwaru pro automatizované
zpracování EKG a EEG signálů moderními
metodami strojového učení a umělé
inteligence, návrh vhodné geometrie
elektrod srdečního implantátu elektricky
a mechanicky izolující ouško levé síně
za účelem snížení rizika vzniku krevních
trombů.
Úspěšným příkladem transferu technologií z naší fakulty je bezpochyby
plicní ventilátor CoroVent, který vznikl
z iniciativy předních zástupců českého
průmyslu zapojených v iniciativě
COVID19. Rekordně rychlý návrh, výroba
prototypu, nezbytná certifikace a sériová
výroba stovek kusů byla možná díky
připravenosti a úsilí týmu prof. Roubíka
z FBMI a úzké spolupráci s třebíčskou
společností MICo Medical s. r. o.
CoroVent pak zejména během třetí
vlny pandemie pomáhal kompenzovat
akutní nedostatek plicních ventilátorů
v českých nemocnicích. Jelikož jsme se
v Pražské technice popisu CoroVentu již
věnovali, přibližujeme zde další úspěšné
příklady transferu technologií z FBMI.
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3D měření a diagnostika
držení těla
Vědeckým týmem biomechaniky a asistivních technologií na Katedře zdravotnických
oborů a ochrany obyvatelstva FBMI byl ve spolupráci s CASRI – Vědeckým a servisním
pracovištěm tělesné výchovy a sportu, p. o., vyvinut unikátní systém umožňující měřit,
hodnotit a porovnávat posturální stabilitu těla. Systém využívá dvojici paralelně měřících
siloměrných plošin k hodnocení kontaktních sil levé a pravé dolní končetiny. Současně
jsou plošiny rozšířeny o kamerový systém, který zaznamenává a hodnotí polohu a pohyb
vybraných segmentů těla, mezi které patří páteř, hrudník a pánev. Nový systém tak oproti
současným systémům, které využívají pouze jedné plošiny, umožňuje studovat komplexnost pohybu těla při zachování cenové dostupnosti i pro menší klinická zařízení. Unikátní
MoCap systém je navržen jako jednoduše složitelný a přenosný s ohledem na možné využití
mimo laboratorní prostory. Lze jej použít pro trénink, rehabilitaci, preselekci a screening
zdravotního stavu osob prostřednictvím hodnocení změny postury těla v čase. Své využití nalezl především v armádním prostředí pro potřeby hodnocení vlivu fyzické a psychické zátěže na posturu těla. Systémem byli takto měřeni armádní specialisté například
z 601. skupiny speciálních sil generála Moravce, Hradní stráže a dalších jednotek Armády
ČR.
doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., Ph.D., FBMI

Aplikace diabetického deníku
Příkladem úspěšného technologického transferu je mobilní aplikace diabetického deníku
Diabetesdagboka (norsky Diabetický deník). Původně začala vznikat již před pár lety
na norském Národním centru pro výzkum eHeath (NSE) pod vedením prof. Eirika
Arsanda. Během půlroční stáže v severonorském TromsØ se nám podařilo navázat
spolupráci a tato užitečná pomůcka byla rozvíjena společně oběma týmy z ČVUT i NSE.
Vznikla tak i první aplikace diabetického deníku na světě určená pro chytré hodinky.
Aplikace slouží jako náhrada původních papírových deníků, které si vedou pacienti s diabetem. Deníky využívají ke snadnějšímu vyhledávání opakujících se problematických situací – např. opakované hyperglykémie po večeři. Pacienti si je rovněž nosí
na pravidelné čtvrtletní kontroly u diabetologa a lékař jim na základě záznamů radí, jak
problematické situace lépe řešit.
Mobilní aplikace umožňuje zadávání údajů, jako
jsou: glykémie, aplikovaný inzulin, zkonzumované
sacharidy, aplikovaná antidiabetika, fyzická aktivita a další. Některé údaje, jako je glykémie nebo
fyzická aktivita měřená chytrými náramky, může
být do aplikace přenášena automatizovaně. Data
z deníku je možné zpřístupnit lékaři pomocí synchronizace do telemedicínského systému. Aplikaci v současnosti využívá více než deset tisíc
pacientů především z Norska, České republiky
a USA.


Ing. Jan Mužík, Ph.D., FBMI

Přesnost atomových hodin
Atomové hodiny na Mezinárodní vesmírné stanici pomohou s řadou výzkumných úkolů
přispějí k dalšímu zlepšení využití přesného času v různých technologiích, například
v přenosu dat. Důležitou součástí celého modulu hodin je také detektor vyvinutý
na Katedře fyzikální elektroniky (KFE) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, který
zajistí synchronizaci s pozemními stanicemi prostřednictvím laserových paprsků.
Přesnější měření času je pro lidstvo velmi důležité, protože mimořádně přesný
čas hraje významnou roli například při přenosu dat, kdy se musí dvě vzdálená
zařízení synchronizovat. K tomu slouží atomové hodiny využívající rezonance
atomu s takovou přesností, že by se v případě udržení optimálních podmínek rozešly
maximálně o sekundu za 300 milionů let. Když se takové zařízení umístí na oběžnou
dráhu, získají fyzici mimořádný nástroj, který jim umožní celou řadu nových měření.
Právě proto Evropská kosmická agentura (ESA) vytvořila projekt Atomic Clock
Ensemble in Space (ACES). Jeho cílem je umístit na Mezinárodní vesmírnou stanici
(ISS) ultrastabilní atomové hodiny. Provoz v mikrogravitačním prostředí ISS poskytne
stabilní a přesnou časovou základnu pro různé oblasti výzkumu, včetně testů obecné
teorie relativity a teorie strun, časové a frekvenční metrologie a interferometrie s velmi
dlouhou základnou. „ESA se na nás obrátila, protože vědí, že s těmito detektory máme
zkušenosti a umíme je navrhnout a zajistit jejich výrobu,“ říká Josef Blažej z KFE, který se
v týmu prof. Ivana Procházky na vývoji detektoru podílel. „Protože bude detektor umístěný
na oběžné dráze, musí být mimořádně odolný vůči ionizujícímu záření a také musí bez
sebemenších chyb zvládat velké teplotní rozdíly – jde až o desítky stupňů Celsia několikrát
denně.“ Na katedře detektor navrhli, jeho výrobu pak zajišťuje firma BD Sensors, která je
certifikovaná ze strany ESA jako jeden z jejích dodavatelů.
Očekává se, že modul kosmických atomových hodin poletí na vesmírnou stanici ještě
letos, nicméně je možné, že let bude odložen, jak se už několikrát z různých důvodů stalo.
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↘↘ Přesnější měření času je

pro lidstvo velmi důležité,
protože mimořádně přesný
čas hraje významnou roli
například při přenosu dat, kdy
se musí dvě vzdálená zařízení
synchronizovat.

Pomáhají radioterapeutům i pacientům

↘↘ Detektory musí

bez poškození vydržet
velké dávky záření,
což běžná elektronika
nezvládá.

Vytvořit cenově dostupný detekční systém gamma záření pro využití v lékařství je hlavním cílem spolupráce Katedry fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a společnosti
UJP Praha. Vědci z univerzity přitom vycházejí ze zkušeností základního výzkumu ve
švýcarském CERNu, kde se mimo jiné pátrá po vzniku vesmíru. Tamní detektory totiž
musí bez poškození vydržet velké dávky záření, což běžná elektronika nezvládá. Nově
vyvinuté pixelové detektory by měly být po uvedení na trh nejen cenově dostupné, ale
současně zkrátí dobu měření z minut na vteřiny, což uvítají jak lékaři, tak pacienti.
Firma UJP chtěla, aby nový detektor zvládl prakticky neomezené kontinuální radioterapeutické monitorování dávky dopadajícího vysokoenergetického záření. Konkrétně
jde o radionuklidové fotonové svazky záření o energiích přesahující 1 MeV, které generují kobaltové ozařovače vyráběné UJP. „S ohledem na zkušenosti FJFI se náš společný tým rozhodl pro koncepci hybridního detektoru. Ten je založen na nám už tehdy
dobře známých polovodičových senzorech a současně na – pro nás všechny do té doby
neznámých – vlastnostech nově navrhovaných vyčítacích čipů,“ uvádí Milan Semmler,
technický ředitel UJP Praha.
Podmínkami pro aplikovatelnost čipů byla linearita jejich odezvy ve stanovených
dávkových příkonech (0,1–5 Gy/min), dlouhodobá radiační odolnost (až do výše stovek
tisíc Gy), rychlost odezvy (desítky hodnot za sekundu) a srovnatelnost odezvy se standardním vybavením používaným pro měření kvality svazků (ionizační komory, případně
diamantové detektory). Prvním výstupem projektu byl 32kanálový vyčítací čip určený
pro stripové (řádkové) senzory.
„Ukazuje se, že spolupráce UJP a FJFI je pro obě strany velmi přínosná, a proto
pokračujeme v dalším výzkumu,“ dodává Milan Semmler. Aktuálním cílem společného
výzkumného týmu je vývoj velkoplošného detektoru pro on-line detekci dopadajícího
záření procházejícího tělem pacienta po celou dobu terapie. Základem zařízení je jednotka šupinového detektoru a unikátní geometrické uspořádání navržené pracovníky
FJFI. Finální produkt by mohl být základem pro komerčně úspěšné nasazení do reálné
praxe. V budoucnu by tak mohl pomáhat nejen mnoha fyzikům na radioterapeutických
pracovištích při ověřování plánů ozařování, ale také pacientům, neboť kontinuální
monitorování transmisní dávky zaručí kvalitnější a bezpečnější léčbu.
Jan Kadeřábek, FJFI
PT 5/2021
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Simulátor pomůže
strojvedoucím pražského metra

doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.,
proděkan FD pro vědu a výzkum
Zavádění výsledků výzkumu a vývoje
do praxe je vždycky náročné, protože
cesta od ukončení výzkumného projektu až do reálného života je dlouhá
a mnohdy i velmi trnitá. Během vývoje
a implementace výsledků se totiž vyskytují zcela jiné problémy, než na které
vědci narážejí v laboratoři anebo při
testování prototypů. Právě proto je, jak
ve fázi vývoje, tak při transferu do praxe,
nutností naprosto nepostradatelná spolupráce akademické a komerční sféry,
aby konečné výsledky byly přínosné
a řešily problémy společnosti.
Na Fakultě dopravní se nám
dlouhodobě daří spolupráce s komerční
sférou i státní správou, a to jak v raných
fázích vývoje, kdy se zpracovávají studie
proveditelnosti či projektové záměry,
tak i v dlouhodobých výzkumných projektech, jejichž výsledky se už využívají
v praxi. Mezi dlouholeté partnery fakulty
patří Škoda Auto, se kterou vyvíjíme
a testujeme interaktivní prvky ovládání
vozidla, společnost Valeo, se kterou
naše děčínské pracoviště spolupracuje
v anotační laboratoři v Ústí nad Labem,
ŘSD ČR, s nímž mj. spolupracujeme při
ověřování konstrukčních prvků silnic
při crashtestech, společnost AŽD Praha,
se kterou vyvíjíme rozhodovací systém
pro účely autonomního vlaku, Dopravní
podnik hl. m. Prahy, pro který se vyvíjí
interaktivní simulátor metra či letecká
společnost DSA, se kterou spolupracujeme na vývoji inovativních způsobů
navigace vrtulníků letecké záchranky.
Doprava je velmi široký obor, který má
dopad na velkou část lidského života.
Proto je pro nás spolupráce zcela
zásadní, aby naše vědecké výsledky
měly praktické využití. Věřím, že se nám
to daří a pro naše komerční partnery
jsme zárukou kvalitní práce a reálných
výsledků. Rádi bychom se do budoucna
ještě více otevřeli této spolupráci,
protože v současné nelehké době
budou inovace zásadní.
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Velmi úspěšnou spolupráci Fakulty dopravní s komerční sférou představuje vývoj
simulátoru jízdy pro výcvik strojvedoucích pražského metra, jehož hlavním cílem je
zvýšit bezpečnost provozu metra. Strojvedoucí si budou moci v simulovaném prostředí
vyzkoušet chování vozidla i reakce při mimořádných a kritických situacích, aby se pak
v reálném provozu dokázali správně rozhodovat.
Ačkoliv je na trhu možné koupit několik komerčně vyvíjených vlakových simulátorů
od světových výrobců, pražský dopravní podnik se rozhodl vyvinout svůj vlastní simulátor metra na míru ve spolupráci s Fakultou dopravní, a to díky financování z pražského
operačního programu Pól růstu. Tento projekt je tak oceněním více než dvacetiletých
zkušeností s vývojem technologií interaktivních prostředků dopravních prostředků,
během kterých na fakultě vznikl simulátor kamionu, vlaku, letadla či lunárního vozítka
pro pražské planetárium.
Vývoj vychází z technické dokumentace, provozních předpisů, metodik školení
strojvůdců i reálných zkušeností z jízd metrem na lince A, jejichž cílem bylo mj. získat
znalosti o povinnostech strojvedoucího během jízdy. Inspirací rovněž byla návštěva
vývojářů ve výcvikových centrech v New Yorku a Washingtonu. Interaktivní simulátor
pracoviště strojvedoucího soupravy 8171-M má šest stupňů volnosti, poskytujících
zpětnou vazbu během jízdy. Výhled z čelního skla nabízí 98palcová obrazovka s rozlišením 4K, doplněná o menší displeje simulující boční okna. Součástí zařízení jsou i prvky
řízení vlaku přesně podle reality, aby výcvik byl přirozený.
Unikátem vyvíjeného simulátoru, který si vyzkouší strojvedoucí pražského metra už
v polovině roku 2022, je realistické prostředí linky metra A, kde budou vidět zabezpečovací a komunikační zařízení i 3D objekty ve stanicích a tunelech, jako jsou návěstidla,
napájecí kolejnice či nástupiště, po kterých se pohybují cestující. Bude umět simulovat
i mezní situace, jako je například pád cestujícího do kolejiště.
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., FD


↘↘ Ačkoliv je na trhu možné koupit několik komerčně

vyvíjených vlakových simulátorů od světových výrobců,
pražský dopravní podnik se rozhodl vyvinout svůj vlastní
simulátor metra na míru ve spolupráci s Fakultou dopravní,
a to díky financování z pražského operačního programu
Pól růstu.
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doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D., proděkan FIT pro spolupráci s průmyslem
Na Fakultě informačních technologií se v posledních letech daří
poměrně významně zvyšovat objem
aplikovaného výzkumu, který je
z velké části financován firmou. Tito
partneři ve většině případů dostávají
na výsledky výzkumu nevýhradní licenci
a fakulta tak může technologie dále
rozvíjet a komercializovat.
Úspěšným transferem byla například
spolupráce s firmou Profinit, kde
se výsledky společného výzkumu
podařilo přetavit v produkt, který
přispěl ke vzniku velmi úspěšné firmy
Manta tools. Dalším příkladem je
spolupráce s firmou Meteopress, kde
společně vyvíjíme pokročilé AI systémy
pro předpověď počasí. Díky tomu
se technologie Meteopressu stávají
globálně konkurenceschopnými. Není
nic lepšího, než když se povede ze zajímavého výzkumu udělat škálovatelný
produkt, který se pak prodává po celém
světě.

Kolem fakulty už vzniklo několik globálně
úspěšných inovativních firem. Na FIT 
bychom rádi využili toho, že ČVUT 
aktuálně připravilo řešení, jak efektivně
založit spin-off s majetkovou účastí
univerzity. Chceme ukázat, že dokážeme
podpořit vznik úspěšných globálních
firem. Nyní například pracujeme na technologii, díky které bude moci vzniknout
produkt pro personalizovanou nabídku
příležitostí studentům. Nahradí tak stávající systém a rozvine fakultní IP do firmy
s globálním potenciálem.
A co brání lepšímu transferu technologií z výzkumu do praxe? V první
řadě to, že není co komercializovat.
Aby na univerzitě vzniklo něco, co má
komerční potenciál, je třeba investovat
do lidí a budovat kapacity ve výzkumu.
Zaměstnanci univerzity musí mít
prostor řešit problémy reálného světa
a firem, které se na univerzitu obracejí.
Dalším problémem je, že výzkumníci
na univerzitě často nejprve řeší techno-

logii samotnou (aby byly publikace),
a pak se teprve hledá, kde by v reálném
světě mohla být využitelná. Ideální je,
když výzkum někomu řeší konkrétní
problém, a dotyčný je ochoten za jeho
vyřešení zaplatit. Čím více je „zákazník“
ochoten za výsledky výzkumu zaplatit
a čím více potenciálních zákazníků má
podobný problém, tím lépe se výzkum
komercializuje.
Až teprve na třetím místě bych uvedl
kvalitu univerzitních služeb v oblasti
transferu technologií. Zde se univerzita
musí snažit, aby na původce komercializovaných technologií přenášela co
nejméně administrativních povinností,
a naopak dokázala toho co nejvíce
vyřešit sama. Výzkumníky většinou
nebaví zakládat firmy a nemají
schopnosti prodávat licence. Pokud
to někdo uspokojivě vyřeší za ně, rádi
zůstanou v roli technických konzultantů
a budou se věnovat výzkumu dalších
technologií schopných komercializace.

Umělá inteligence
přispěje i ke snížení spotřeby
Ve spolupráci s inženýry ze Škoda Auto se na FIT vyvíjí software, který využívá
metod umělé inteligence a strojového učení. Jeho cílem je analyzovat simulace
proudění vzduchu kolem auta – Computational Fluid Dynamics (CFD), a objevovat tak různé vztahy mezi částmi vozu, jež jsou na první pohled skryty. Díky
němu víme, jaký je vztah mezi prouděním kolem zrcátka a zadního kola nebo
jak ovlivní změna tvaru kapoty proudění vzduchu na střeše.
Takových souvislostí si lidský mozek nemůže všimnout, je možné je objevit
pouze analýzou desítek tisíc informací z CFD simulací. Vyvíjený software dále upozorňuje na různé synergie a doporučuje místa, kde by bylo možné třeba jen malou
změnou tvaru výrazně zlepšit aerodynamiku auta. V současné době probíhá testování
softwaru na některých vyvíjených vozech. Vše by mělo vést ke snižování koeficientu
odporu, díky kterému mají vozy nižší spotřebu.

Vysoce přesná předpověď
Student magisterského programu FIT Bc. Matej Choma zaměřil svůj výzkum na krátkodobou, vysoce přesnou předpověď počasí. Vědci z FIT vychází z Chomovy závěrečné
práce a ve spolupráci s Meteopressem vyvíjí efektivní systém, který na základě aktuálních
meteorologických dat dokáže předpovědět radarové snímky srážek na desítky minut
dopředu. Systém nalezne praktické využití při předpovědi bouřek, přívalových srážek
a dalších extrémních výkyvů počasí.
Krátkodobá předpověď s dodáním dat uživatelům v reálném čase se nazývá nowcasting. Oproti tradiční předpovědi je mnohem přesnější a má větší prostorové rozlišení.
Predikční model je založen na konvolučních neuronových sítích, které trénují na datech
z meteorologických radarů za posledních několik let. V České republice a na Slovensku
zatím přesný nowcastingový systém není.
Ing. Pavla Bradáčová, FIT
PT 5/2021
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CIIRC: výzkum směřuje do výroby i zdravotnictví
Autonomní řízení pro Porsche Engineering
Skupina Průmyslová informatika se věnuje rozvoji a testování algoritmů pro autonomní
řízení. Využívá k tomu také zmenšeniny autonomních aut, tzv. F1/10, se kterými se
studentský tým účastní závodů, které spoluorganizuje s Pennsylvánskou univerzitou.
Stejné algoritmy a technologie pak využívá a rozvíjí na reálných autech ve výzkumu pro
společnost Porsche Engineering. V něm se zabývá převážně algoritmy pro plánování
trajektorie, ale také např. zajištěním deterministické časové odezvy nebo napojením
řídicích počítačů na infrastrukturu auta.
Ing. Jaroslav Lískovec,
ředitel Národního centra
Průmyslu 4.0
Transfer znalostí z akademického světa
do průmyslu se často více diskutuje,
než koná. I to bylo jedním z impulsů
k založení Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC
ČVUT) v roce 2013: zřídit vědecký
ústav, který vytváří řešení aplikovatelná
v průmyslovém světě, který pružně
s podniky spolupracuje a umí reagovat na jejich potřeby. Způsobů, jakým
se transferu na CIIRC věnujeme, je
několik, zejména pak v rámci sdílených
laboratoří a společného výzkumu (např.
Škoda Auto, Rockwell Automation,
Eaton), pomocí licencí a patentů, máme
zde i inkubátor startupů – ze kterého
vyšel i milion dolarový chatbot Alquist.
Vytvořili jsme v České republice první
Testbed pro Průmysl 4.0, který slouží
jak k výzkumným účelům, tak právě
podnikům, zejména těm malým
a středním, jako digitální hřiště. V podmínkách blížícím se továrním je možné
odzkoušet funkčnost řešení z oblasti
Průmyslu 4.0. Testbed je infrastrukturou
česko-německého centra excelence
RICAIP, které rozvíjí mezinárodní
spolupráci v oblasti robotiky a umělé
inteligence postavenou na principech
Průmyslu 4.0.
Dalším centrem založeném
na potřebách transferu znalostí je
Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP4.0),
které působí nezávisle a propojuje
akademickou a průmyslovou sféru.
I díky tomuto centru se ve spolupráci
s T-Mobile podařilo letos v srpnu zprovoznit první českou kampusovou standalone 5G síť, která právě v Testbedu
pro Průmysl 4.0 umožňuje testovat
řešení, která vyžadují vysoký datový tok
a nízkou latenci. Zároveň se CIIRC ČVUT 
stal centrem Hubraumu, technologického inkubátoru skupiny Deutsche Telekom. Ekosystém NCP4.0 i infrastruktura
testbedu hrají důležitou roli v projektu
Evropského digitálního inovačního hubu
na ČVUT, který je jedním z oficiálních
kandidátů za ČR.

Umělá inteligence ve společnosti LEGO
Jedním z příkladů dlouhodobé spolupráce se společností LEGO je projekt týkající se balicích linek, které se dosud spoléhaly především na zkušenosti a znalosti operátorů. S pomocí
umělé inteligence se rozvíjí koncept flexibilních a rekonfigurovatelných výrobních linek,
ty pomáhají rychle reagovat na měnící se potřeby trhu a sezónnost výroby. Konkrétním
výstupem spolupráce je systém postavený na sběru a analýze dat pomocí metod strojového
učení pro nahrazení rutinní práce operátorů při seřizování vibračních bubnů. Na základě
zkušeností získaných během tříměsíčního testovacího období můžeme říct, že toto řešení
ušetří třicet procent operátorského času. Projekt úspěšně prošel schválením top managementu a bude do konce roku 2021 nasazen do pilotního provozu ve výrobních závodech
LEGO v Kladně a Číně a v příštím roce v Mexiku a Maďarsku.
Stimulátory pro pacienty s epilepsií
Ve spolupráci vědců z CIIRC a PhD studentů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT
s prestižními zahraničními institucemi vzniká unikátní výzkum analýzy dat z chronických stimulátorů mozku implantovaných pacientům s epilepsií. K analýzám byl použit
také komerční nástroj firmy Certicon a. s. vyvíjený mimo jiné ve spolupráci s odborníky
z CIIRC. Roční záznamy signálů několika pacientů slouží ke zlepšování nových komerčních
technologií včetně nástrojů moderní telemedicíny, které budou pomáhat tisícům pacientů
s epilepsií a jejich lékařům s přesnou diagnostikou a optimalizací léčby.
Delta Robot
Roboty Delta se používají pro aplikace, kde jsou vyžadovány rychlé operace. Robot
integrovaný společností Siemens je vybaven dopravníkem s paletami, které lze přesně
sledovat a pohyby robota s nimi synchronizovat. Demonstrátor umístěný v Testbedu pro
Průmysl 4.0 navíc testuje využití rozšířené reality pro vzdálenou údržbu, a to pomocí
náhlavní soupravy HoloLens – FataMorgana vyvinuté společností Pocket Virtuality,
která má na CIIRC ČVUT sdílenou laboratoř. Zařízení je připojeno pomocí 5G SA
kampusové sítě od T-Mobile. Koncovým uživatelem řešení je společnost Škoda Auto.
Mgr. Alena Nováková, CIIRC
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ÚTEF:
vesmírný projekt Lunar Gateway
V Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT věnujeme velkou pozornost výzkumu
a aplikacím ve vesmíru. Příkladem zdařilého propojení základního a průmyslového
výzkumu je spoluúčast českých subjektů na vesmírném projektu Lunar Gateway, plánované stanice na oběžné dráze Měsíce, která bude mimo jiné bránou pro lety na Měsíc
a Mars. ESA je odpovědná za zařízení European Radiation Sensor Array (ERSA) pro
podrobné měření kosmické radiace, které má být součástí prvního modulu stanice s plánovaným startem v roce 2024. ERSA se skládá z pěti typů detektorů, z nichž jeden, tzv.
HardPix, je vyvíjen ÚTEF ČVUT a bude pro ESA ve dvou kusech vyroben společnostmi
BD Sensors s. r. o. a ADVACAM s. r. o. Dalším příkladem úspěšné aplikace pixelových
detektorů ve vesmíru založené na spolupráci VŠ ústavu (ÚTEF) a firmy (BD Sensors)
je společný projekt ESA „Radiation Monitor System in a Package“, který má za cíl vyvinout a vyrobit prototyp nové vylepšené verze HardPixu. Progresivní pixelové detektory
se tak významně uplatňují v zajímavých aplikacích s komerčním potenciálem. A co
brání většímu transferu? Jednou z příčin může být i neochota riskovat a opustit jistotu
zaměstnání na vysoké škole či v ústavech AV ČR. Každý nemá odvahu, kterou prokázali
naši bývalí kolegové z firmy ADVACAM. Možná by pomohl program podpory (pokrytí
mzdových nákladů a režie) začínajících firem (založených výzkumníky z akademické
sféry) s garancí možnosti návratu na původní pozici např. po dobu dvou let.


↘↘ Detektor HardPix je

vyvíjen ÚTEF ČVUT a bude
pro ESA ve dvou kusech
vyroben společnostmi
BD Sensors s. r. o.
a ADVACAM s. r. o.

doc. Ing. Ivan Štekl, CSc., ÚTEF

UCEEB: progresivní řešení pro budovy
Envilop přináší přírodní materiály
Lehké obvodové pláště (LOP) budov se začaly ve velké míře používat od 60. let 20. století.
Ve své době progresivní řešení má dnes už řadu nedostatků, jako je přehřívání interiérů
způsobené nedostatečným stíněním a vysoká energetická náročnost budov s těmito plášti
spolu s jejich neatraktivním vzhledem a možnou přítomností azbestu. Univerzitní centrum
energeticky efektivních budov ČVUT proto vyvinulo systémové řešení plně prefabrikovaného environmentálně šetrného lehkého obvodového pláště Envilop. Potřebných kvalit
pláště bylo dosaženo využitím obnovitelných materiálů na bázi dřeva, automatizované
výroby, snadné montáže, nízkého součinitele prostupu tepla dosahujícího úrovně požadavků pro výstavbu pasivního domu a možnost integrace fotovoltaických panelů, žaluzií
nebo větracích jednotek.
Envilop je chráněn užitnými vzory a jeho testování proběhlo v laboratořích ČVUT UCEEB
i v dalších nezávislých zkušebnách. V současné době je držitelem licence společnost
Woodrise s. r. o., která zajišťuje projekční podporu i výrobu pro stavební trh. První reálná
aplikace Envilopu proběhla v rámci revitalizace budovy školy COPTH v pražských Hrdlořezích, jejíž projekt získal zlatý certifikát SBToolCZ oceňující komplexní kvalitu návrhu
udržitelné budovy.

↘↘ Univerzitní centrum

energeticky efektivních budov
ČVUT vyvinulo systémové
řešení plně prefabrikovaného
environmentálně šetrného
lehkého obvodového pláště
Envilop.

MoistureGuard chrání stovky dřevostaveb
Systém MoistureGuard sleduje úroveň vlhkosti přímo ve stavebních konstrukcích domů.
Pomocí unikátní sítě specializovaných senzorů dokáže odhalit i mikro úniky vody a včas
na ně upozornit, čímž zabraňuje vážnějším škodám a předchází pozdějším nákladným
opravám.
Informace z čidel sbírá centrální jednotka a ukládá je buď lokálně, nebo data automaticky
odesílá do cloudového úložiště. Pomocí automatizovaných algoritmů nepřetržitě probíhá
detekce problémů, vyhodnocují se jejich možné příčiny, riziko a lokalizuje se místo, kde
k případnému úniku vody pravděpodobně došlo. Technologie pochází z Univerzitního
centra energeticky efektivních budov ČVUT a je výsledkem mezioborové spolupráce specialistů na dřevostavby a efektivní měření vlhkosti. V roce 2019 byla založena společnost
MoistureGuard s. r. o. s cílem systém komercializovat a dále vyvíjet. Do roku 2021 byl
úspěšně instalován ve více než 300 domech v České republice i zahraničí.



PhDr. Lukáš Cvrček, Ph.D., UCEEB
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MÚVS: simulátor IT Sharkie
Na Masarykově ústavu vyšších studií jsme v minulosti realizovali projekt Příprava komercializace nových metod vzdělávání pro potřeby digitální ekonomiky a průmyslu 4.0, jenž byl
připraven ve spolupráci s FEL ČVUT pod vedením prof. Ing. Borise Šimáka, CSc. Simulátor
IT Sharkie je kompaktní HW a SW systém se zjednodušeným modelem internetu. Skládá se
z osobního počítače, routeru (směrovače) a serveru. Každá součást simulátoru vykonává určenou funkci: osobní počítač slouží ke správě systému, směrovač vytváří síť a server ukládá data.
Simulátor IT Sharkie byl navržen tak, aby bylo možno se seznámit se základy tvorby
sítí a s pravidly bezpečného chování v síti. Současně pomáhá uživatelům vizuálně sledovat provoz jednoduché sítě a pochopit funkci jednotlivých komponent. Jeho cílem je
především zkrácení doby adaptace učitelů a škol na vzdělávací požadavky trhu v kontextu
průmyslové revoluce 4.0 a potřeby vzdělávat odborníky v oblasti kybernetické bezpečnosti,
stejně jako aplikace vícerozměrného pohledu na měnící se společnost a začlenění těchto
aspektů do vzdělávacích procesů. Studentům přináší možnost učení se vlastním tempem,
podporu motivace, vč. motivace k dalšímu vzdělávání. Důraz je kladen na zvládnutí
odborných i kritických dovedností, což zvyšuje konkurenceschopnost absolventů na trhu
práce. Pedagogům pomáhá např. při zavádění moderních koncepcí vzdělávání či rychlém
osvojování si učení a výukových postupů.
Projekt byl realizován napříč jednotlivými odbornostmi na ČVUT v Praze. Sledoval
aktuální stav výuky počítačových sítí na středních školách, byla provedena didaktická
analýza obsahu vzdělávání (školních vzdělávacích programů) ve spolupráci s partnerskými
středními školami. Vyústil v inovaci (zařízení IT Sharkie, společně s inovativními vzdělávacími materiály a laboratorními úlohami), která pomáhá středním školám s významnou
změnou v pojetí učení. 
Mgr. Ing. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP, LL.M., MÚVS


↘↘ Simulátor

IT Sharkie je kompaktní
HW a SW systém se
zjednodušeným modelem
internetu. Skládá se
z osobního počítače,
routeru (směrovače)
a serveru. Každá součást
simulátoru vykonává
určenou funkci: osobní
počítač slouží ke správě
systému, směrovač vytváří
síť a server ukládá data.

Kloknerův ústav:
3D technologie tisku betonu
Činnost Kloknerova ústavu je velmi úzce spjata s aplikační sférou podniků a státních
institucí, transfer technologií je stěžejním nástrojem úspěchu. Dlouhodobě spolupracujeme s řadou výrobních i projekčních společností, které působí v ČR i zahraničí. Jde
například o ČEZ, a. s., Českomoravský beton, a. s., KŠ Prefa, s. r. o., NAUPO, s. r. o.,
Metrostav, a. s., PEIKKO CZECH REPUBLIC, s. r. o., SKANSKA, a. s., Sipral, a. s., Valbek,
s. r. o. a mnoho dalších, pro které navrhujeme či ověřujeme nová systémová řešení a inovativní přístupy. Dosáhli jsme uznání 37 patentů, 32 užitných vzorů, 82 funkčních vzorků,
12 prototypů a 7 certifikovaných metodik. K našim nejčerstvějším úspěchům patří získaní
evropského patentu Method of Optimizing Concrete Reinforcement Arrangement, před
uznáním je další patent. Oba zmíněné výstupy vznikly v rámci řešení projektu 3D tisk
ve stavebnictví a architektuře, který je financován z Operačního programu výzkumu, vývoje
a vzdělání. Jeho cílem je zkoumání a ověření využití 3D technologie tisku betonu. Projekt se
zaměřuje na vývoj robotického zařízení, za které zodpovídá Technická univerzita v Liberci,
a betonové směsi, kterou vyvíjíme v prostorách Kloknerova ústavu. Dalším významným
počinem je vývoj vysokopevnostní betonové směsi pro vznikající sochu u nového kancelářského a obchodního centra na pražské Bořislavce, na které jsme spolupracovali se
světoznámým umělcem Federico Díazem. Socha vznikla za pomoci technologie robotické
fabrikace. Právě vysokopevnostní beton, tzv. UHPC (Ultra High Performance Concrete),
je jednou z nejčastěji transferovaných technologií našeho ústavu.
Největší nejistota pro budoucí využití nových technologií je dána vůlí trhu. Klíčová
je aktuálnost daného řešení. Často je možné se setkat se situací, kdy podniky a státní
organizace i během realizace projektu změní své záměry a výsledný produkt určený
k transferu do aplikační sféry se neuskuteční na úkor jiného řešení. Proto je důležité
snažit se aktuální problémy podniků a institucí řešit co možná nejdříve, abychom případným komplikacím předešli a nově vzniklá technologie odpovídala nejnovějším trendům.
Ing. Tereza Nedvědová, doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., KÚ
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fakulty a ústavy

Studium na FITu
musí být prestižní záležitostí
Můžete shrnout to podstatné, čeho fakulta za poslední čtyři roky dosáhla?

Poslední čtyři roky jsme se soustředili na všechny oblasti–vědu, výzkum, spolupráci s průmyslem i podporu středoškoláků. Navázali jsme spolupráci s mnoha novými firmami,
například se Škoda Auto a. s. nebo s firmou Meteopress. V oblasti vědy jsme získali několikamilionový ERC grant na výzkum programovacích jazyků v rámci projektu Evolving
Language Ecosystems. Se Stanford University jsme začali pořádat Letní kurz Introduction to
Computer Science pro středoškoláky. Aktualizovali jsme studijní nabídky dle nejnovějších
trendů a jako první fakulta v ČR jsme začali používat humanoidní roboty ve výuce. Založili
jsme Katedru informační bezpečnosti, která je jediná v ČR svého druhu, a Laboratoř otevřených dat ve spolupráci s firmou Profinit. Uzavřeli jsme spolupráci s univerzitou v Antverpách a zapojili jsme se do programu prg.ai Minor, který vychovává odborníky na umělou
inteligenci. Podařilo se nám uspořádat několik hackathonů. Práce bylo uděláno hodně, ale
u fakulty, která je ve své dynamicky rostoucí fázi, je to stále ještě začátek. Je třeba nepolevit
a intenzivně budovat fakultu dál.
Na co se zaměříte ve svém druhém funkčním období?

Doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.,
byl k 1. říjnu znovu jmenován
děkanem Fakulty informačních
technologií ČVUT (FIT).
Za jeho předchozího čtyřletého
působení v této funkci se FIT
stal přední IT fakultou v České
republice. Zájem o studium se
výrazně zvýšil, v akademickém
roce 2020/2021 měla fakulta
3 532 uchazečů, což je nejvyšší
počet z celého ČVUT, téměř jedna
čtvrtina. Co Marcel Jiřina vnímá
jako potřebné pro fakultu a jaké
jsou jeho plány na další funkční
období?

Pro mě je zásadní podpora vědy a vnějších vztahů fakulty. Ve vědě je potenciál rozvoje, ale
současně je to obrovská výzva. Fakulta není jen vzdělávací institucí, ale její podstatnou část
představuje vědeckovýzkumná činnost. Zásadní pro fakultu je více propojit vědu s průmyslem.
Zaměříme se na podporu a rozvoj v oblasti počítačové grafiky nebo virtuální reality, pro které
zřídíme nové laboratoře. Zásadní pro podporu vědy je poskytovat vědcům časový prostor
a technické zázemí. Mou hlavní vizí je, aby fakulta byla mezinárodně uznávaná a srovnatelná
s renomovanými zahraničními fakultami a aby studium na ní bylo prestižní záležitostí. Chtěl
bych, aby i nadále byla synonymem kvality a vychovávala odborníky v oblasti IT.
IT je obor, který denně přináší nové poznatky. Jak chcete udržet krok se světovými
trendy?

Snažím se, aby vědci cítili od fakulty podporu, a tu spatřuji ve vzniku nových laboratoří
a podpoře výzkumných skupin. Jmenujme například Laboratoř etického hackování nebo
nově vzniklou učebnu virtuální reality. IT vědec by měl být otevřený novým nápadům, kriticky se zamýšlet nad problematikou, ověřovat si svoje domněnky, nebát se být proaktivní
a věřit svým nápadům a intuici. Proto je důležité jít vědě a výzkumu naproti a poskytnout
vědcům na FIT prostor a zázemí, aby se cítili komfortně a měli dostatek prostředků dělat
kvalitní vědu a výzkum. Výsledky pak předají studentům, kteří je budou moci dál rozvíjet.
Jak vědu na fakultě ovlivnila koronavirová pandemie?

Omezení v rámci pandemie byla nepříjemná, ale stala se pro mnohé současně i výzvou. Překvapilo mě, jak se studenti, vyučující i zaměstnanci dokázali téměř ze dne na den přizpůsobit nestandardním podmínkám. V souvislosti s náročnou online výukou neměli naši vědci
čas tolik se věnovat vědě a nemohli jezdit na konference. I přes to odvedli vynikající práci.
Naši odborníci i studenti navíc zvládli využít své znalosti a technické zázemí fakulty, aby
pomohli lidem v nouzi. V již zmíněné Laboratoři otevřených dat vznikl projekt ockovani.
opendatalab, který lidem nabídl přehled kapacit očkovacích míst a volných vakcín. Nejúspěšnějším studentským projektem byl v první vlně pandemie web www.koronavirus24.cz,
který poskytoval 24 hodin denně odpovědi na otázky týkající se koronaviru prostřednictvím
chatbota. Za tento projekt získali studenti Cenu ministra školství. K dispozici jsme dali
i výpočetní kapacity prázdných učeben. V době pandemie naše fakulta stanula na 1. místě
v žebříčku týmů českých akademických institucí v projektu Folding@home. Projekt měl
za cíl pomoci vědcům hledat řešení na onemocnění COVID-19. Omezení spojená s koronavirem byla zatěžkávací zkouškou pro naši fakultu, a to jak v oblasti vědy, tak v oblasti
vzdělávání. Obstáli jsme v ní a potvrdili tak fakt, že jsme moderní samostatnou fakultou,
Ing. Pavla Bradáčová, FIT [ Foto: Jiří Ryszawy ]
která stojí pevně na svých nohách.
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[1]

[2]

[3]

↖↖ [1] Instalace FDD-A [2] Detail instalace FDD-C: napojování svazků optických vláken
na posunovače vlnové délky [3] FDD-A před instalací [ Foto: Wladyslaw Henryk Trzaska ]

Detektor pro CERN
Na Katedře fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT byl postaven nový dopředný difrakční detektor.
Následně byl převezen do CERNu, kde byla jedna jeho polovina instalována do tunelu urychlovače LHC a druhá
do kaverny experimentu ALICE.
Na vzniku dopředného difrakčního detektoru
(FDD) se podílely instituce z několika zemí
z celého světa. Původně byla jeho konstrukce
plánována v CERNu. Kvůli koronavirové
pandemii se však od tohoto záměru muselo
upustit. Materiály byly přesunuty na ČVUT
v Praze, kde se konstrukce uskutečnila v naší
laboratoři na Katedře fyziky FJFI. Probíhala
od září 2020 do počátku roku 2021, kdy byl
detektor odeslán do CERNu. Polovina detektoru, nazvaná FDD-C, byla nainstalována
do tunelu LHC na konci února 2021, zatímco
druhá polovina, nazvaná FDD-A, byla umístěna do kaverny experimentu ALICE během
třetího týdne v červenci 2021.

teplota v jádru Slunce. Ke studiu detailních viditelné světlo po průchodu ionizujícího
vlastností QGP jsou potřeba miliardy těchto záření. Fotonásobiče jsou přístroje produsrážek, které LHC poskytuje při maximální kující elektrický signál při zasažení světlem.
frekvenci v řádu milionů srážek za sekundu. Jelikož se FDD nachází v oblasti s vysokou
Kvark-gluonové plazma existuje jen úrovní radiace, fotonásobiče jsou umísvelmi krátkou dobu, po kterou vytváří těny do bezpečné vzdálenosti od scintilátisíce různých částic, jež můžeme deteko- torů. Přenosu světla mezi nimi je dosaženo
vat. Kromě srážek jader olova LHC také pomocí optických vláken (půlmetrových
poskytuje srážky olova s protony či pro- pro FDD-A a třímetrových pro FDD-C).
ton-protonové srážky, kde je však počet Tímto je však způsobena vysoká absorpce
vytvořených částic menší. Mezi mimořádně světla ze scintilátoru v optických vláknech.
zajímavé jevy pro studium silné jaderné síly K jejímu zamezení se používá posunovač
patří srážky, při kterých se vyskytují velké vlnové délky, který velmi efektivně absorbuje
úhlové oblasti s absencí částic. Těmto jevům světlo ze scintilátorů a vyzařuje ho na delší
se říká difrakční, a jak již název detektoru vlnové délce, která je vhodná pro průchod
napovídá, dopředný difrakční detektor hraje optickými vlákny tak, že do fotonásobiče
Experiment ALICE
při jejich rozpoznávání klíčovou roli. Slovo doputuje světlo o téměř stejné intenzitě, jako
zkoumá silné jaderné síly
dopředný se vztahuje k umístění detektoru při které bylo vytvořeno.
ALICE je jeden ze čtyř hlavních experi- poblíž urychlovací trubice, čímž je schopen
Detektor je rozdělen na dvě části: FDD-A
mentů umístěných na Velkém hadrono- detekovat částice či jejich absenci při velmi a FDD-C, obě umístěné ve vzdálenosti
vém urychlovači (LHC) v CERNu. Hlavním nízkých úhlech odklonu od směru svazku.
zhruba dvacet metrů od bodu srážky. Každá
cílem tohoto experimentu je studium silné
Abychom byli schopni tyto jevy pozoro- strana je z pohledu urychlovací trubice rozjaderné síly, jedné ze čtyř základních pří- vat, musí naše aparatura rychle a spolehlivě dělena do čtyř kvadrantů ve dvou vrstvách.
rodních interakcí, v extrémních prostředích rozeznat a měřit absenci částic, jednu čás- Základem každého kvadrantu jsou plastové
s velmi vysokou teplotou a hustotou energie. tici, dvě, tři, nebo dokonce až tisíce částic. scintilátory o velikosti 21×18×2,5 cm3, které
Za těchto podmínek se vytváří nové skupen- Tuto výkonnost si však musí udržet řadu mají v jednom rohu čtvrtkruhový výřez
ství hmoty: kvark-gluonové plazma (QGP), let. Proto je ALICE tvořena více podsys- umožňující průchod urychlovací trubice.
které bylo hlavním komponentem vesmíru témy, přičemž každý z nich je zaměřený jen Jediným rozdílem mezi stranami FDD-A
v první mikrosekundě po velkém třesku.
na několik stěžejních úloh.
a FDD-C je velikost tohoto výřezu, která
K napodobení podmínek pro tvorbu
je způsobena různými průměry urychloQGP sráží LHC jádra olova (208Pb) při Dvacet scintilačních bloků
vací trubice v daných místech. Ke scintinejvyšších energiích doposud dosažených FDD se skládá z plastových scintilátorů, látoru je z každé strany přichycen posuv laboratoři. Tyto srážky dosahují tlaků posunovačů vlnové délky, optických vláken novač vlnové délky tvořící dohromady
a teplot potřebných ke vzniku kvark-gluo- a fotonásobičů. Scintilátory jsou materiály, scintilační blok. Celkově bylo těchto bloků
nového plazmatu, statisíckrát větších, než je které v několika nanosekundách vytváří vyrobeno 20, z nichž 16 je nainstalováno
28
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[4]

[6]

[5]

↖↖ [4] Vyleštěný konec svazku optických vláken [5] Obalený scintilační blok s optickým vláknem pro LCS [6] Fotonásobiče FDD
[ Foto: Solangel Rojas Torres ]

(2 vrstvy pro 4 kvadranty na každou stranu)
a 4 jsou náhradní.

forem do potřebných tvarů (obdélníkových
pro posunovače vlnové délky a kruhových pro
fotonásobiče), ve kterých jsou následně slepeny epoxidovým lepidlem. Poté jsou konce
svazků zabroušeny a vyleštěny: toto probíhalo
na Fakultě strojní ČVUT, kde pro to naši kolegové vytvořili specializovanou aparaturu.
Souběžně s konstrukcí FDD probíhala
charakterizace fotonásobičů v naší laboratoři. Po sestavení scintilačních bloků a svazků
optických vláken byly tyto části testovány
vůči světelné propustnosti. Následně bylo vše
pečlivě zabaleno a odesláno pozemní přepravou do CERNu, kde se uskutečnila příprava
na instalaci.

Jak probíhá konstrukce detektoru
Pro konstrukci FDD je nejprve připravena
čistá pracovní plocha. Během ní se používají
nitrilové rukavice, které zabraňují kontaminaci scintilačních materiálů při manipulaci
s nimi. Prvním krokem je příprava posunovačů vlnových délek, při které se obalí
silonovým vlascem, který je k nim přilepen.
Posunovače jsou následně nalepeny na scintilátor tak, že mezi nimi silonový vlasec tvoří
vzduchovou mezeru, která zvyšuje účinnost
přenosu světla. Po vytvrdnutí lepidla je scintilační blok obalen dvěma vrstvami hliníkové fólie: první pro odrážení světla zpět Instalace v CERNu
do bloku a druhá pro co nejlepší světelnou Instalace FDD-C probíhala v tunelu LHC,
izolaci. Pro ochranu vůči mechanickému kde je k práci z bezpečnostních důvodů
poškození během přepravy a manipulace je potřebné mimořádné povolení udělované
blok poté obalen do vrstvy hliníkových plátů. s ohledem na ostatní aktivity na LHC.
Ke scintilačnímu bloku je přidán speciá- K instalaci FDD-C jsme dostali týdenní
lně navržený konektor vytisknutý na naší povolení. Byly potřeba dva týmy: jeden
3D tiskárně, který dovoluje připojit optické v tunelu LHC instalující scintilační bloky
vlákno laserového kalibračního systému a svazky optických vláken, které byly z části
(LCS). Ten je použit pro kalibraci detek- prostrčeny malou dírou ve zdi druhým
toru a odhadu jeho doby odezvy. Systém týmem v kaverně ALICE, jenž kromě kabelů
LCS byl rovněž sestaven a charakterizován instaloval i fotonásobiče. Instalace probíhala
po celý den (22. února 2021), následující den
v naší laboratoři.
Dalším krokem je příprava svazků optic- byla vyměřena přesná poloha detektoru
kých vláken spojujících scintilační bloky zeměměřičským týmem LHC.
Instalace FDD-A do kaverny ALICE se
a fotonásobiče. Každý svazek je tvořen
96 optickými vlákny. Pro jeden scintilační uskutečnila 14. července 2021. Kvůli velmi
blok jsou potřeba dva svazky (jeden pro každý omezenému prostoru bylo možné pracovat
posunovač vlnové délky vyčnívající z bloku), pouze ve dvoučlenném týmu, který měl
které jsou následně spojeny do jednoho na starost instalaci scintilačních bloků, svazků
svazku přiléhajícího na fotonásobič. Pro co optických vláken i fotonásobičů. Další den
nejlepší účinnost přenosu světla jsou konce byla také pozice FDD-A pečlivě vyměřena.
svazku vytvarovány pomocí teflonových Později se před fotonásobiče FDD-A přidala

vrstva olověných bloků, která stíní ionizující
záření produkované při srážkách.

Nabírání dat začne v roce 2022
Paralelně s přípravou detektoru FDD pracovali na jeho zprovoznění i ostatní kolegové
z ALICE. Nejdůležitější byl vývoj elektroniky
sloužící k vyčítání dat z detektoru a k propojení se všemi podsystémy ALICE. Mezi další
nezbytné aktivity patřilo také rozvedení
kabelů pro napájení fotonásobičů a vyčítání
jejich signálů, instalace optických vláken
potřebných pro systém LCS, měření časové
odezvy všech těchto kabelů pro správnou
synchronizaci detektoru atd. Nyní pracujeme na zapojení detektoru a jeho vyčítací
elektroniky do systému ALICE tak, abychom
byli připraveni pro nabírání dat, které začne
v roce 2022.
Po uvedení do provozu bude mít detektor několik úkolů. Vzhledem k jeho lokaci,
rychlosti a senzitivitě vůči nabitým částicím
bude pomáhat při monitorování svazků částic
na LHC, měření luminozity (míra počtu
srážek za sekundu) a při určování centrality
srážek. Srazí-li se jádra olova čelně, mluvíme
o centrálních srážkách. Pokud však o sebe jen
lehce zavadí, jedná se o periferní srážky, při
kterých se vytvoří jen malé množství částic
detekovatelné v oblasti FDD. Velikost signálu
pozorovaného v FDD tak souvisí s centralitou
srážek. Jsme si jisti, že splněním zmíněných
technických úkolů a své klíčové role při studiu
fyziky difrakčních srážek přispěje tento detektor k úspěchům fyzikálního programu experimentu ALICE.





Bc. Vojtěch Zabloudil,
Solangel Rojas Torres, Ph.D.,
prof. Guillermo Contreras, Ph.D.,
Katedra fyziky FJFI

↘↘ Na vzniku dopředného difrakčního detektoru (FDD) se podílely instituce z několika zemí

z celého světa. Původně byla jeho konstrukce plánována v CERNu. Kvůli koronavirové pandemii
se však od tohoto záměru muselo upustit. Materiály byly přesunuty na ČVUT v Praze, kde se
konstrukce uskutečnila v naší laboratoři na Katedře fyziky FJFI.
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O pohyb a sport mají i v době
covidové  studenti velký zájem
Motto: nejsmutnější chvílí
pro tělocvikáře je pohled
na prázdné tělocvičny, hřiště
a posilovny.
Za poslední rok a půl jsme si tohoto
pohledu užili víc než dost. Všichni jsme
doufali, že opatření, která přišla v platnost
15. března 2020, jsou jenom krátkodobá
a přechodná. A že se vše vrátí velmi brzy
k normálu. Chvíli jsme byli ukonejšeni tím,
že jsme bez problémů (bez setkání s covidem) absolvovali tuzemské letní kurzy, kterých se zúčastnilo 605 studentů, a připravovali jsme tradiční výuku a další sportovní
akce pro nový školní rok. Do plánovaného
zahájení akademického roku 2020/2021 se
nám přihlásilo do výuky TV sedm tisíc studentů!
O to větší bylo zklamání, když výuka
na podzim nebyla zahájena a veškeré
sportovní aktivity byly zakázány. V průběhu minulého roku jsme se snažili formou
natáčení videí z nejrůznějších sportů, které
měli studenti k dispozici on-line v určitých
hodinách a volně na našich webových
stránkách, alespoň získat studenty pro
individuální cvičení ve volném čase doma
a v přírodě. Všechny tyto formy výuky
a sportovních aktivit jsou ale vhodné pouze
jako doplněk, nemohou nikdy nahradit kla-

↘↘ Velkým

úspěchem
skončila účast
našich studentů
na Českých
akademických
hrách v Olomouci
na začátku září.
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sickou prezenční výuku a normální formy
sportovních a volnočasových pohybových
aktivit, do kterých vstupují i další aspekty,
např. sociální komunikace.
S nadějemi, ale i obavami, jsme uspořádali letošní letní výcvikové kurzy, o které
měli studenti velký zájem. Na začátku léta
jsme sice museli některé v zahraničí vzhledem k opatřením v daných zemích zrušit,
ale úspěšně jsme jich uspořádali 28 a sedm
zahajovacích pro nastupující první ročníky Fakulty architektury, Fakulty strojní
a Fakulty elektrotechnické s velmi pestrým
sportovním obsahem pro celkem 700 studentů.
Se stejnými obavami jsme vypsali
hodiny tělesné výuky pro nový školní rok
2021/2022 s obvyklým obsahem 49 nejrůznějších sportů. Pro širokou nabídku
jsme se rozhodli i kvůli tomu, že například
druhé ročníky neměly možnost seznámit
se s obsahem výuky TV v minulém roce.
K naší radosti se ukázalo, že počet zapsaných studentů do hodin TV se v podstatě
nezměnil, a to jsou samozřejmě výborné
signály pro další roky, kdy doufáme, že se
situace konsoliduje a počty zájemců o TV
a sportovní a pohybové aktivity budou
narůstat.
Úspěšně se také vrací do starých kolejí
sport zaměstnanců, pro které je vypsáno
mnoho aktivit.

Samozřejmě se vrátili také všichni studenti-sportovci do oddílů našich vysokoškolských tělovýchovných jednot, tj. VSK
ČVUT a VŠTJ Technika Praha.
Velkým úspěchem skončila účast našich
studentů na Českých akademických hrách
v Olomouci na začátku září, kde jsme
v hodnocení vysokých škol skončili na čtvrtém místě za domácí univerzitou a tradičně
nejlepšími UK Praha a MU Brno.
Nucené přestávky jsme také využili
k renovaci některých našich sportovních
objektů, ať již mluvíme o novém povrchu
na sportovišti na Kotlářce, nebo na hřišti
v loděnici v Chuchli. Připravujeme další
překvapení, ale o těch budeme informovat,
až budou mít konkrétnější podobu.
Uplynulé období opravdu nepatřilo
k těm, která by přispívala k rozvoji sportu
a pohybových aktivit významných pro
člověka z hlediska zdravotního, sociálního
i společenského. To nejhorší, s čím jsme
se za poslední desetiletí setkali, už snad
máme za sebou a díky podpoře vedení
ČVUT a univerzitních součástí budeme
dále úspěšně rozvíjet podmínky pro oblast
výuky TV a dalších sportovních a volnočasových pohybových aktivit na naší škole.




doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.,
ředitel Ústavu tělesné výchovy
a sportu ČVUT
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Rekonstrukce sportovního povrchu na Kotlářce
Víceúčelové hřiště ve sportovním areálu
ČVUT Kotlářka je velmi oblíbené svojí polohou a poklidným prostředím. Areál je téměř
plně vytížen, jen obtížně hledáme novou
kapacitu především pro zájemce tenisu.
Doménou areálu je výuka tenisu pro studenty
ČVUT, která probíhá především v dopoledních hodinách. V odpoledních hodinách
vytěžuje areál tenisová školička, kde se dětem
věnují profesionálové. Ve večerních hodinách

a o víkendech je otevřeno pro zaměstnance, FORT. Výměna povrchu byla zahájena
studenty a veřejnost. Provoz sportoviště je 10. srpna 2021 a dokončena (s přestřihnutím
celoroční, v zimě se staví nafukovací hala. pásky) 26. srpna 2021. Díky práci o víkendech
Při tomto zatížení jsme byli nuceni řešit se podařilo z plánovaných čtyř týdnů zkrátit
stále se zhoršující stav povrchu. Po odbor- dobu rekonstrukce na 17 dnů, což ocenili
ném posouzení jsme přistoupili k realizaci především náruživí tenisté. Nyní je povrch
výměny celého povrchu za nový. Za tímto ve skvělé kondici, studenti a ostatní sportovci
vylepšením stojí společnost JUTAgrass, se mohou při hře posoudit současný stav sami.
kterou máme výborné zkušenosti. Na základě 
Mgr. Michal Baron, ÚTVS
[ Foto: Jiří Ryszawy ]
doporučení jsme vybrali povrch Play COM- 

↖↖Na devatenáctém ročníku Českých
akademických her v Olomouci

vybojovali reprezentanti ČVUT celkové
čtvrté místo. „Naši sportovci získali
čtyřicet medailí. Nejvíce, osmnáct, si
jich odvezli atleti, deset medailí mají
plavci. Cenné je také vítězství futsalistů,
stříbrné medaile hráčů frisbee a bronzové
umístění futsalistek a florbalistů,“ říká
doc. PaedDr. Zdeněk Valjent, Ph.D.,
z Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT.

(red)

[ Foto: ÚTVS a Martin Višňa,

Univerzita Palackého v Olomouci ]

↘↘ Více na
https://2021.ceskeakademickehry.cz/
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Co hraje roli v umístění univerzity
v mezinárodních žebříčcích?
Světové žebříčky univerzit představují obtížné dilema. Slepá honba za lepším umístěním za každou cenu
může mít destruktivní výsledky, ale jejich ignorování může být ještě horší. Tyto mocné instituce představují
výzvy, některé legitimní a některé vykonstruované, které musí ČVUT překonat.
Žebříčky univerzit zaznamenaly v posledních letech raketový vzestup. Od dvou
hlavních, které existovaly na počátku
roku 2000, jich je nyní zveřejňováno více
než dvacet. V roce 2011 bylo v hodnocení
Times Higher Education posuzováno 200
univerzit, v nejnovější publikaci se jejich
počet zvýšil na 1662. A co je ještě důležitější, zatímco dříve světové žebříčky využívali především potenciální zahraniční
studenti, nyní s nimi pracují vládní agentury, média, potenciální zaměstnavatelé,
partnerské univerzity, výzkumné instituce a dokonce i domácí studenti. Přestože metodiky žebříčkových systémů jsou
i nadále obviňovány z neúplnosti, chybných
nebo neobjektivních přístupů, staly se tyto
systémy v tichosti a rychle neoficiálními
globálními arbitry kvality univerzit.
ČVUT se rozhodlo zaměřit na žebříčky
QS a Times Higher Education, protože se
jedná o dva celosvětově nejpoužívanější
systémy, které mají nejširší škálu ukazatelů (mnoho systémů se zaměřuje pouze
na výzkum a publikační výstupy).

Na první pohled vypadají obě metodiky
podobně:

QS
– Průzkum akademické reputace: 40 %
– Průzkum reputace zaměstnavatele: 10 %
– Citace na zaměstnance fakulty: 20 %
– Poměr učitelů a studentů: 20 %
– Poměr zahraničních studentů: 5 %
– Podíl mezinárodních zaměstnanců: 5 %
THE
– Výuka: 30 % (včetně průzkumu reputace,
poměru učitel/student a institucionálního
příjmu)
– Citace na článek: 30 %
– Výzkum: 30 % (včetně průzkumu reputace a příjmů z výzkumu)
– Mezinárodní výhled: 7,5 % (včetně
poměru zahraničních studentů a zahraničních zaměstnanců).
– Příjmy v odvětví: 2,5 %
Ve skutečnosti tyto systémy hodnotí
univerzity velmi odlišně. Ve vydání QS

2019 se ČVUT umístilo v rozmezí 531–540
a v každém dalším roce své postavení neustále zlepšovalo, až se v roce 2021 dostalo
na 403. místo. V žebříčku Times Higher
Education z roku 2018 se ČVUT nacházelo
v rozmezí 601–800, ale od té doby každý rok
klesalo a nyní se nachází v rozmezí 1001–
1200. Tento trend je pro české vysoké školy
běžný. Například VŠCHT je v současné době
373. v QS a 1200+ v THE. Zatímco řada českých vysokých škol si v poslední době v QS
polepšila, v THE došlo od roku 2017 pouze
v sedmi případech ke zlepšení umístění
české vysoké školy oproti předchozímu roku
(v žebříčku je 18 českých vysokých škol).
Obecně řečeno, QS zdůrazňuje oblasti,
ve kterých je ČVUT podle světových standardů silné: v obou žebříčcích jsou nejlepšími ukazateli mezinárodní zaměstnanci
a studenti (10 % výsledků QS, 5 % výsledků
THE) a poměr počtu vyučujících a studentů
(20 % výsledků QS, 4,5 % výsledků THE).
Metodika THE zdůrazňuje oblasti, ve kterých
je ČVUT podle světových standardů slabé:
v obou systémech je nejnižším ukazatelem

Umístění ČVUT v rankingu QS a Times Higher Education
2014

451–460

2015

411–420

2016

2017

2018

2019

2020

2021

432

451–460
501–550

491–500
531–540

2022

403

498

501–600
601–800

601–800

801–1000
THE

801–1000

QS

1001–1200 1001–1200
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Jakou strategii volí vedení ČVUT ve vztahu k mezinárodním žebříčkům
hodnocení univerzit? Nejen o tom hovoříme s Ing. Veronikou Kramaříkovou,
MBA, prorektorkou pro rozvoj a strategie.

Důležitým faktorem
je marketing
citovanost ČVUT, které však tvoří 20 % QS
a 42 % THE (po odstranění průzkumů).
Skutečnost, že stejná univerzita může být
ve zdánlivě podobných systémech hodnocena
na 403. a 1000+ místě, ukazuje, jak důležité
je používat žebříčky ve správném kontextu.
Takto však většina potenciálních studentů,
zaměstnanců nebo partnerských institucí
obvykle nepostupuje. Zatímco ČVUT může
být hrdé na nedávné zlepšení v QS na historicky nejvyšší příčku, špatné výsledky v THE
jsou problematické z hlediska mezinárodního
vnímání. Zlepšení v této oblasti bude složité
v rámci sílící globální konkurence, neboť
zejména THE se soustředí více na hodnocení
priorit britských a amerických univerzit než
hodnot českého vysokého školství. Navzdory
tomuto faktu představuje nečinnost velké
riziko ztráty špičkových studentů, zaměstnanců a výzkumných dohod.
V dobrém i zlém, žebříčky tu zůstanou.
Rychle se globalizující svět vysokoškolského
vzdělávání vyžaduje způsob, jak rychle vyhodnotit univerzity z celého světa, a žebříčky
univerzit jsou v současnosti nejjednodušším
způsobem, jak toho dosáhnout. V důsledku
tohoto rychlého globálního přijetí mohou
mít žebříčky rozhodující vliv na schopnost univerzit dosáhnout svého potenciálu, ale i opačně negativní vliv při jejich
slepém naplňování. Přístup ČVUT spočívá
v upřednostňování těch prvků vize ČVUT,
které povedou i ke zlepšení žebříčků. Nyní
probíhá několik dlouhodobých projektů
zaměřených na zlepšení citačních výsledků,
nábor vysoce výkonných zahraničních
pracovníků a zvýšení globálního povědomí
o výzkumu na ČVUT. Současně musí ČVUT
odolat pokušení přehlížet podstatné prvky,
které žebříčky nemohou měřit (kvalita
výuky, spokojenost a posílení postavení
zaměstnanců a studentů, dopad na komunitu
atd.). Nalezení této rovnováhy je to, co určí
skutečnou excelenci ČVUT, nikoli žebříčky.
Všechny zúčastněné strany ČVUT by to měly
mít na paměti. Bohužel, o tom, jak bude
zbytek světa vnímat excelenci ČVUT, budou
stále více rozhodovat žebříčky.



Caleb House, MSc., Rektorát ČVUT,
v rámci IP 2021 pro odbor rozvoje

Jaké jsou silné stránky ČVUT, díky kterým se ČVUT pomalu, ale jistě posouvá
v žebříčku nahoru?

Jeden z ukazatelů QS, Reputace zaměstnavatele, je výsledkem průzkumu, který je rozesílán místním a mezinárodním firmám s cílem zjistit, které univerzity pro ně připravují
nejlepší zaměstnance. Tento ukazatel je v QS obvykle naším nejsilnějším. V QS se
nám také v poslední době podařilo hodně zlepšit poměr takzvaně fakulty a studenta.
V Times Higher Education jsou naším nejsilnějším ukazatelem Příjmy z průmyslu,
který dokládá naše úspěšné vztahy s průmyslem. V obou systémech jsme dobře hodnoceni za poměr zahraničních studentů, který se pohybuje kolem osmnácti procent.
Celkově tyto ukazatele odrážejí některé z nejdůležitějších hodnot ČVUT, být mezinárodně orientovanou univerzitou s praktickým výzkumem a studenty, kteří jsou dobře
připraveni na trh práce.
Má česká technická univerzita vůbec šanci dostat se někdy do první stovky?

„Někdy“ je dlouhá doba, a je důležité vnímat konkrétní hodnoty jako pohyblivý cíl.
Pokud příští rok zvýšíme všechny naše výsledky o dvacet procent, ale většina ostatních
univerzit o třicet, dramaticky se propadneme navzdory mnohem lepším výsledkům.
I přes tento fakt je budoucnost otevřená a ČVUT se může umístit v první stovce. Ale
nejsem si jistá, zda je to při současné metodice zdravý cíl. Mohli bychom se podívat
na ukazatele, jako je poměr počtu studentů na fakultě nebo akademická reputace, a říct
si: „Přijmeme co nejméně studentů a většinu prostředků vložíme do globální propagandistické kampaně, aby si všichni mysleli, že máme nejlepší výzkum na světě.“ Tak
bychom mohli dosáhnout toho, že se dostaneme na čelní pozice. Takový přístup by
mohl být účinný, ale podkopal by hodnoty ČVUT. Chceme mít co nejlepší hodnocení
a zároveň zůstat věrni svému poslání, které zahrnuje spokojenost studentů, výzkum,
který je prospěšný pro společnost a nikoliv jen pro citace, zdravou rovnováhu mezi
pracovním a soukromým životem našich zaměstnanců a mnoho dalších věcí, které se
v žebříčcích měřit nedají.
Samozřejmě je tu také otázka financí. Kdybychom měli zdroje jako mnoho univerzit
v první stovce, abychom mohli rozvíjet naše klíčové hodnoty a přitom masivně investovali do projektů na zlepšení hodnocení, byla by to jiná věc… Ale v blízké budoucnosti
to nevidím.
Jde skutečně jen o kvalitu škol, nebo i o jejich marketing a další aktivity, které
ovlivňují pořadí? Plánujete v tomto smyslu nějaké kroky, nebo bude vedení
školy i nadále více spoléhat na renomé školy a úspěšnost jejích absolventů
v praxi či výzkumu?

Důležitým faktorem je marketing. Vezměte si, že čtyřicet procent skóre QS pochází
z průzkumu mezi více než jedním milionem akademiků z celého světa, kteří byli dotázáni: „Jakých je podle vás třicet nejlepších univerzit ve vašem oboru?“ Jsme si vědomi,
že musíme nejen zlepšit povědomí o výzkumu na ČVUT, zejména mimo Evropu, ale
zkusit přesvědčit akademiky, aby hlasovali pro ČVUT. A to bude vyžadovat více než
marketingovou kampaň, tady se jedná o dlouhodobý projekt. Vzhledem k tomu, že
se nám po pandemii snížily rozpočty, budeme muset i nadále hledat kreativní způsoby, jak propagovat vše, co ČVUT nabízí, a jak posílit vazby se studenty a akademiky
po celém světě.


(vk)
[ Foto: Jiří Ryszawy ]
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Kolejní klub POD-O-LEE
Pod-O-Lee je druhým největším klubem Studentské unie ČVUT. Jak název napovídá, nachází se v městské části
Praha 4. Na fungování klubu se podílí přes dvacet aktivních lidí a dalších padesát dobrovolníků. Ti se starají
o to, aby byl klub neustále v chodu, a to ve všech aspektech kolejního života – od správy internetové sítě, přes
neustálé vymýšlení nových aktivit a vylepšování kolejních místností až po pořádání řady akcí.
Někteří z vás studentů koleje již dobře
znáte, jste tu již několikátým rokem, máte
tu spoustu známých a přátel, jsou vaším
druhým domovem. Spousta z vás je však
na koleji letos poprvé a zatím ještě úplně
netušíte, jaké možnosti vám toto zázemí
vlastně nabízí.
Začít úplně nový život někde jinde,
v kompletně novém prostředí, se zcela
novými lidmi není nikdy snadné. To my,
ostřílení, to víme, a proto je naším hlavním cílem vám život na koleji co nejvíce
zpříjemnit a dávat vám důvod, proč se
vracet. V rámci našeho klubu se snažíme
poskytnout širokou škálu zájmových aktivit
a jim uzpůsobených místností tak, aby zde
každý měl možnost věnovat se tomu, co ho
baví a co ho naplňuje. A můžeme potvrdit, že fantazii se meze nekladou. Dovolte
nám, abychom vám některé z těchto aktivit
přiblížili.

Deskoherna
Podolská deskoherna má již dlouholetou tradici a mezi obyvateli kolejí je velmi oblíbená.
Nabízí přes sto různých her, které si můžete
buď vypůjčit se svými kamarády, nebo si
zahrát v rámci pravidelného deskohraní,
které probíhá každý týden ve čtvrtek. Ať už
si tedy chcete večer odpočinout, poznat nové
lidi nebo si chcete zasoutěžit v našich herních
turnajích, deskoherna je pro vás vždy otevřená.
Hudebna
Pro všechny kolejní muzikanty a hudební
skupiny tu máme plně vybavenou a zcela
odhlučněnou hudební místnost, kde můžete
nahrávat, trénovat nebo si zahrát jen tak
pro radost. Součástí hudebny je například
bicí souprava, baskytara + Marshall combo,
elektrická kytara + Fender combo, elektrické
piano a další. Pokud si chcete například zajamovat, víte, kam jít.

Pod-O-Šerm
Další novinkou jsou lekce historického
šermu a LARPu (Live Action Role Play).
Pokud se zajímáte o historii nebo fantasy
a fascinují vás zbraně, kterými bojovali
středověcí válečníci, pak je šerm právě
pro vás. Každý týden probíhají pravidelné
lekce, při kterých si můžete vyzkoušet boj
se štítem, mečem, kopím a do budoucna
i střelbu z kuše. Pro velké nadšence je zde
možnost účastnit se i LARPových bitev
na akcích historického šermu.

Veřejné kolejní akce
Mezi dominanty podolských kolejí patří
také veškeré veřejné akce pořádané
naším klubem. Jednou z největších je
jednoznačně hudební festival MEZIBLOKY, na který každý rok zavítá přes
4 000 návštěvníků, a to jak z řad studentů,
tak i rodin s dětmi. Festival MEZIBLOKY
nabízí výběr neotřelých hudebních interPod-O-Gym
Filmový klub
pretů, nespočet aktivit vhodných jak pro
Pokud rádi sportujete, neměli byste určitě Rádi sledujete filmy a koukání na Netflix děti, tak pro dospělé, a možnost příjemně
minout naši věhlasnou podolskou posi- označujete za svůj oblíbený koníček? Pak strávit odpoledne.
Oblíbená je i Akce prvák, na které kažlovnu, která poskytuje téměř veškeré je filmový klub přesně pro vás. Každých
možnosti cvičení. Ať už vás zrovna čeká druhý týden v úterý pořádá promítání nej- doročně seznamujeme studenty prvních
leg day, arm day nebo jakýkoliv jiný day, různějších žánrů, od romantiky, přes sci-fi až ročníků s fungováním celých kolejí. Mezi
naleznete tu vše, co ke svému cvičení potře- po historii. Mimo to také připravuje víken- další akce patří například sportovní Pod-Obujete. Součástí posilovny jsou například dové maratony kultovních filmů (i seriálů), -Day plný her a soutěží, aktivity pro poznávšemožné činky (od 0,5 do 55 kg), stroje o které byste rozhodně neměli přijít.
vání jednotlivých bloků nebo například
od motýlka přes kladky až po legpress.
Halloweenská párty.
Takže, ať už jste kdokoliv a děláte cokoliv,
K dispozici jsou také běžecké pásy, ves- Pod-O-Games
lovací trenažéry či veškeré vybavení pro Jednou z novinek na našich kolejích je herní vězte, že jsme tu vždy pro vás a budeme se co
bojové sporty. Pokud pro vás není silový místnost Pod-O-Games, kde se rozhodně nejvíce snažit, abyste se tu cítili jako doma
trénink to pravé, můžete si v rámci posi- nudit nebudete. Tato hrací místnost nabízí a na kolej v Podolí se vždy rádi vraceli.
lovny také zalézt na boulderu, který je například hrací konzoli PlayStation 4 s virvhodný jak pro začátečníky, tak pro pokro- tuální realitou nebo Nintendo switch. Pokud
Nela Klimešová, studentský kolejní
čilé. Naše podolská posilovna nabízí také zavítáte do našich Pod-O-Games, můžete si
klub Pod-O-Lee
kombinovanou saunu, kde si po náročném společně se svými přáteli zahrát například
[ Foto: Vít Zapletal a archiv ]
cvičení odpočinete a zrelaxujete se. Ať už Mario Cart, Dance Revolution, Pokémony,
se tedy věnujete čemukoliv, věříme, že to Beat Saber, Gran Tourismo, NHL, FIFU >> Více na https://pod.cvut.cz/
v naší posilovně naleznete.
a mnoho dalších her.
https://su.cvut.cz/cs

↘↘ Ať už jsi student, doktorand či samoplátce a potřebuješ s čímkoliv poradit, chceš
být u každé akce pořádané na našich kolejích, nebo se jen seznámit a pobavit se
s dalšími skvělými lidmi, přidej se do naší facebookové skupiny: Pod-O-Lee Official.
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↖↖Nevšední příběh Kloknerova ústavu ČVUT

představuje kniha, kterou 6. října slavnostně
pokřtil rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček spolu
s autorkou dr. Věrou Dvořáčkovou a ředitelem KÚ
doc. Jiřím Kolískem. Publikaci „100 let Kloknerova
ústavu“ k letošnímu výročí jeho prvního přímého
předchůdce, jímž byl Výzkumný a zkušební ústav
hmot a konstrukcí stavebních, vydalo ČVUT/KÚ,
na jejím zpracování se podílelo Nakladatelství
ČVUT.

(vk) [ Foto: Jiří Ryszawy ]

Podzimní novinky
Fakulta stavební
Sokol, Zdeněk; Wald, František:
Ocelové konstrukce – Tabulky

Fakulta strojní
Budinská, Zuzana; Ducháček, Petr; Kohout,
Zdeněk; Jílek, Miroslav: Fyzika I
Drkal, František; Lain, Miloš; Zmrhal, Vladimír:
Klimatizace

Fakulta biomedicínského inženýrství
Podzimek, František: Radiologická fyzika –
Fyzika ionizujícího záření

borná kniha pojednává o atomové
jaké vlastnosti v důsledku vzájemného
tiž o kondenzovaném agregátu
, rostou, proměňují se a zanikají.
kolik má toto uspořádání různých
ých látek ovlivněny. Co jsou to

o životě a díle přírodovědců, kteří
y, chemie, geologie a materiálové

KRYSTALOGRAFIE

menů a má dva rejstříky: jmenný

KRYSTALOGRAFIE Ivo Kraus | Jaroslav Fiala

Ivo Kraus | Jaroslav Fiala

30.08.2021 22:31:57

Krystalografie
prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc., FEng., dr. h. c. / prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc., FEng.
První vydání, 392 stran, formát B5, cena brož. 347 Kč, ISBN 978-80-01-06868-7
Krystalografie se zabývá uspořádáním atomů v pevných látkách. Tato odborná kniha pojednává
o atomové struktuře krystalů, o tom, jaké jsou síly, kterými spolu atomy interagují a jaké vlastnosti
v důsledku vzájemného silového působení atomů krystaly mají. Jen díky uspořádání můžeme totiž
o kondenzovaném agregátu „10 na 23“ entit něco říci. Co je to epitaxie a textura, jak krystaly vznikají,
rostou, proměňují se a zanikají. Jak pozoruhodný je pořádek, podle něhož jsou v nich atomy uspořádány, kolik má toto uspořádání různých odchylek a jak významně jsou takovými odchylkami vlastnosti
krystalických látek ovlivněny. Co jsou to parakrystaly, kvazikrystaly, kapalné krystaly a skla.
Publikace zahrnuje i kapitoly o difrakčních metodách analýzy krystalů a o životě a díle přírodovědců,
kteří se o rozvoj krystalografie a jejích aplikací v nejrůznějších oblastech fyziky, chemie, geologie
a materiálové technologie zasloužili.
Kniha obsahuje 361 obrázků na 392 stranách. Cituje na 150 literárních pramenů a má dva rejstříky:
jmenný zahrnuje tři stovky hesel a věcný jich má více než šest set.

Skripta, vysokoškolské učebnice a odborné knihy
z produkce Nakladatelství ČVUT a spoustu dalších
publikací lze zakoupit nejen v Univerzitním knihkupectví
odborné literatury v přízemí NTK, ale též na

https://eobchod.cvut.cz/
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publikace

Václav Girsa

↖↖ prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa,
vedoucí Ústavu památkové péče FA ČVUT,
prezident Českého národního komitétu
ICOMO, člen Vědecké rady generální ředitelky
Národního památkového ústavu. Celoživotně
se angažuje v oblasti péče o kulturní dědictví:
rozsáhlá přednášková činnost, desítky
odborných studií, spolupráce na metodických
publikacích památkové péče, spoluautorství
vysokoškolských skript.

Paměť kamenů – obrazová rukověť
udržitelné péče o torzální památky
1. vydání, 344 stran,
formát 205 x 205 mm, cena váz. 390 Kč
ISBN 978-80-01-06855-7
Odborně-metodická a zároveň popularizační výpravná publikace prof. Ing. arch.
akad. arch. Václava Girsy z Fakulty architektury ČVUT, zaměřená na téma péče
o torzální stavby, je zpracovaná na základě
padesátiletého působení autora v oboru
a jeho zkušeností s obnovou a údržbou stavebních památek.
Kniha doplňuje a obohacuje soubor odborných publikací o titul, který napomůže objasnění metodických, výtvarných, technických
a technologických zásad v rámci udržitelné
péče o tuto skupinu významných památek.
Obrazová rukověť obsahuje podrobné
instruktáže základních řemeslných a konzervačních úkonů, s vysvětlením vhodných
postupů na rozsáhlém souboru barevných
a černobílých fotografií. Připomíná význam
hodnoty stáří a důležitost uchování historické konstrukce jako významného hmotného pramene.
Jednotlivé kapitoly jsou doplněny podrobným komentářem a rozborem pozitivních
i negativních příkladů z praxe. Výsledky
konzervační činnosti, včetně ukázek vzorových příkladů za období posledních 50 let
s dílčím přesahem do počátku 20. století,
jsou dokumentovány nejen na realizacích
GIRSA AT s. r. o., atelieru pro obnovu a konzervaci historických staveb, ale i na souboru konkrétních příkladů péče o torzální
architekturu převážně z České republiky,
ale také ze Slovenska, Maďarska, Lotyšska,
Litvy, Turecka, Lucemburska, Skotska, Irska
a Řecka.

otázky pro Václava Girsu
Čím jsou pro vás právě zříceniny tak zajímavé, že jim věnujete svoji
profesní erudici, když působení architektů si většina lidí spojuje spíše
s návrhy moderních budov?   

Patřím mezi ty, kteří potřebují mít ve svém životním prostoru určité zakotvení,
stabilitu. Něco silného, krásného. Něco, co člověka naplňuje, z čeho má husí
kůži. Místa, která se nemění, kde mám jistotu, že to, co tam bylo před léty, tam
najdu i nyní. Malebná krajina modelovaná po staletí člověkem, starobylé stavby
a obzvláště archaické zříceniny v krajině tuto schopnost mají. Umožňují nadhled,
zbavují stresu i přílišné pýchy. Dávají pocit sounáležitost s těmi, kteří zde žili před
námi. Je to pro mě důležité. Vedli mě k tomu rodiče i prarodiče.
Povolání architekta je úžasné – s možnostmi ovlivňovat svou vůlí a talentem
životní prostor. Vytvářet krásné prostředí, o to by mělo jít. Ale upřímně řečeno,
to se dnes, soudě podle radikálních proměn našeho okolí, mnohdy příliš nedaří.
Proto jsem si zvolil památky. Ale věřte, že architekt, který navrhuje obnovu památek, není z hlediska tvůrčích možností o nic ochuzen. Navíc přispívá k uchování
nadčasových hodnot a z toho vyplývá velké uspokojení.

prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa

narozen 1945 v Praze, vystudoval Fakultu stavební ČVUT
Praha, obor architektura (1969), a AVU Praha – Školu
architektury prof. Františka Cubra (1972). V letech 1971–1990
působil ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových
měst a objektů v Praze. V roce 1991 založil s arch. Miloslavem
Hanzlem GIRSA AT s. r. o., Ateliér pro obnovu a konzervaci
historických staveb, specializované pracoviště zaměřené
na prosazování transformace restaurátorské metody do
měřítka celé stavby. Z rozsáhlého souboru akcí památkové
obnovy získaly realizace podle projektů architektů Girsy
a Hanzla řadu ocenění v národních soutěžích i významná
uznání v měřítku mezinárodním. Za zmínku stojí zejména
prestižní ceny Europa Nostra Awards v letech 2000
(Müllerova vila v Praze) a European Union Prize for Cultural
Heritage – Europa Nostra Awards, 2003 (komplex zámeckého
barokního divadla v Českém Krumlově), 2004 (hrad Bauska
v Lotyšsku), 2008 (Jižní průčelí Horního hradu v Českém
Krumlově) a 2010 (Horní hrad Bečov).

Těší mě i mé kolegy velký, stále vzrůstající zájem studentů o naše památky, a to jak
v poloze poznávání, tak při hledání optimálních způsobů jejich záchrany a oživení.
Ve výuce si připomínáme hodnoty památek. Učíme se poznávat historické stavby,
staré technologie i řemeslné postupy, které jsou pro obnovu památek zásadně důležité. Navštěvujeme se studenty památky, seznamujeme se s kulturní krajinou, vytvářenou po staletí s velkým citem pro krásu našimi předchůdci. Učíme se obnovovat to,
co člověk mnohdy zcela zbytečně poničil. Průzkumné práce studentů mají mnohdy
díky našim pedagogům natolik profesionální úroveň, že se uplatní i v praxi.
Architekt Václav Girsa působí od roku 1990 na Fakultě
architektury ČVUT v Praze, kde také v roce 1995 habilitoval.
V roce 2008 byl jmenován profesorem. Od září roku
2008 dosud je tamtéž vedoucím Ústavu památkové péče.
Celoživotně se angažuje v oblasti péče o kulturní dědictví:
rozsáhlá přednášková činnost, desítky odborných studií,
spolupráce na metodických publikacích památkové péče
i spoluautorství vysokoškolských skript. Působil v četných
odborných komisích státní památkové péče v rámci České
republiky, v současné době je členem Vědecké rady generální
ředitelky Národního památkového ústavu. V lednu 2015 byl
zvolen prezidentem Českého národního komitétu ICOMOS,
je zároveň předsedou Vědeckého výboru ČNK ICOMOS pro
hrady a zámky.

ISBN 978-80-01-06855-7

obrazová rukověť udržitelné péče o torzální památky

Mají vaši studenti na Fakultě architektury vztah i k této oblasti, podíleli se
i na výzkumu některých památkových objektů?

Paměť kamenů

Foto J. Ryszawy

Zájem o hrady mě provází od dětských let. August Sedláček a Dobroslava Menclová byli mými oblíbenými autory. Od patnácti let jsem slézal zříceniny hradů
s blokem, metrem a fotoaparátem. To je poznat i podle těch snímků v knížce,
které jsem pořizoval před půl stoletím. Tam to vše začalo. A smysl mé knížky je
jasný. Metodické publikace památkové péče zaměřené na zříceniny se zpravidla
soustřeďují na hlavní zásady přístupu k této kategorii památek. Nejdou do detailu.
Hovoří o respektu, ale neříkají, jak ho dosáhnout. Tato knížka se liší tím, že přepisuje zásady péče o zříceniny do vizuální podoby s velkým důrazem na návodnost. Nejenže upozorňuje na nedostatky v praxi, ale hlavně usiluje o předvedení
správných, šetrných postupů v rámci udržitelné péče a s důrazem na zachování
důležitých vlastností torzálních památek. V tom je knížka nejen odlišná, ale zatím
v našich podmínkách jediná.

Václav Girsa

V čem je vaše kniha, na které jste pracoval tolik let, jiná než další obrazové
knihy o památkách?

Paměť kamenů
obrazová rukověť udržitelné
péče o torzální památky
Václav Girsa

↘↘ Na titulní straně knihy je autorův oblíbený královský

hrad Bezděz. „Mám k němu silné citové pouto, stejně jako
k rožmberskému Českému Krumlovu, kde jsme s kolegou
Hanzlem působili nepřetržitě skoro čtyřicet let,“ říká prof. Girsa.
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Obrazová rukověť je zaměřena na téma
památkovou péči obzvlášť aktuální. Hlubš
péče o torzální architekturu je potřebn
stále přežívajícím chybám, jichž se v péč
v praxi dopouštíme. Autor obsáhlé knížky
metodické a koncepční otázky, tak zejména
praktických postupů obnovy – archite
a pedagog, je pro zpracování zvoleného té
vybaven. Ve své mnohaleté praxi konzervo
a jeho zkušenosti jej vedly dnes i k výuce a
nové ﬁlosoﬁe přístupu k památkám. Prosa
bychom mohli označit za restaurátorství
památky. Tedy zásadu, že vynikající p
být ošetřovány – ať již z hlediska archite
historicko-dokumentárního – se stejnou šet
hmotné substanci a se stejným výtvarný
tak děje u historických děl malby a plasti
artefaktů uchovaných v muzeích. Pro
počátcích již v 80. letech minulého století
v památkové péči inovativní přístup, přin
nesmírně cenný vědomostní základ. Ne nad
autorovu zesnulému příteli, vynikající
archeologu a kastelologu Tomáši Durd
první u nás se již v 70. letech postavil
hradních zřícenin betonářskými tech
ničení jejich vypovídací hodnoty nešetrno
zásahy. Obrazová rukověť obsahuje 16 ka
průkazně dokládající kladné příklady i om
o historické zdivo, vše přesvědčivě ilustr
převážně autorovými fotograﬁemi. Vzh
hodnotě knížky a její potřebnosti pro prax
ji vřele doporučuji zařadit do knihovnič
projektantům i těm, kteří spravují staro
samozřejmě i všem ostatním, kteří mají vzt
dědictví a záleží jim na jeho uchování.

doc

Josef Štulc, významný český památkář,
ústavu památkové péče v letech 1990–20
pracoval jako hlavní konzervátor Národn
ústavu. Nyní se věnuje vzdělávání památ
působí také na Fakultě architektury ČVU
Fakultě umění a architektury Technické un
Josef Štulc je členem mezinárodních věde
historická města, kulturní cesty a pro teo
památkové péče ICOMOS při UNESCO. Je čle
generální ředitelky Národního památkovéh
dlouhá léta jako prezident Českého ná
ICOMOS, jehož je nyní viceprezidentem a če

z archivu

Stavitel Herget
byl i osvíceným učitelem
Jak se na ČVUT daří transfer
technologií do praxe? Příklady
ze současnosti přinášíme
v tématu tohoto vydání Pražské
techniky. A jak se univerzitní
věda uplatňovala v minulosti?
Na příkladu osobnosti Františka
Antonína Leonarda Hergeta,
třetího profesora stavovské
inženýrské školy, se můžeme
přesvědčit, že toto spojení výborně
fungovalo i před více než dvěma
sty roky. Právě on byl příkladem
pedagoga, který dokázal efektivně
skloubit tehdejší teoretické
poznatky technických směrů
s požadavky vycházejícími
z reálného života.

↖↖ František Antonín Leonard Herget
[ Zdroj: Oslava založení Stavovské
inženýrské školy v Praze před 200 lety
a stoletého trvání polytechnického
ústavu pražského, Technciký obzor,
č. 35, Praha 1906, s. 11. ]
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František Antonín Leonard Herget se
Zeměměřičství prošlo zásadní obměnou
narodil 6. listopadu 1741 do rodiny krej- právě díky absolventům stavovské inženýrské
čího Jana Ondřeje Hergeta v Andělské školy. Již v prvním ročníku se studenti seznaHoře u Karlových Varů. Studijní vlohy movali kromě teoretické a užité matematiky,
u něho objevil zdejší farář František Fer- aritmetiky, geometrie a trigonometrie hlavně
dinand Frank a doporučil ho pro gymna- s praktickými cvičeními v zeměměřičství
ziální vzdělání. Herget poté pokračoval a kartografii. Své znalosti pak mohli uplatnit
ve studiu teologie a později přešel na Filo- při vyměřování katastrálního území. Herget
zofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy sám byl odborným garantem postupu při
univerzity v Praze. Svou pedagogickou pracích na josefínském katastru. Byl členem
dráhu započal jako asistent Jana Ferdi- vrchní zemské komise pro vznik tohoto sounanda Schora a po jeho smrti se stal již pisu, jež aktivně rozesílala oběžníky, nabízev 26 letech profesorem stavovské inženýr- jící spolupráci při jeho tvorbě. Hergetovou
ské školy. Zároveň od roku 1784 vyučo- povinností bylo mimo jiné zajistit pro inževal praktickou matematiku na univerzitě. nýry krajských komisí měřičské pomůcky.
Herget byl osvícený člověk, svobodný Proto si k Zemskému výboru zažádal o orizednář, který podporoval a prosazoval ginální cejchovací měřidla pro mechanickou
pokrokové reformy školské, hospodářské strojní halu své školy. K tomu vydal praktický
i společenské. Za jeho působení se ujal návod, jak postupovat při měření půdy, a to
nový systém výuky, který využíval spo- v němčině a češtině. Jeho součástí bylo i stajení teoretických a praktických dovedností. novení povinného vybavení zeměměřiče.
Druhý ročník byl zaměřený na strojírenPlně tak reprezentoval dobu tereziánských
a josefínských reforem, čímž se jedno- ství a mechaniku. Zásadní proměna nastala,
značně odlišoval od svých předchůdců když se výuka přesunula do učeben adaptoWillenberga a Schora. Zásadní vliv měla vaného Svatováclavského semináře. Zde byly
jeho pedagogická činnost na vzdělání zřízeny ústavní dílny a rozlehlý strojní sál,
velké řady osobností. Mezi nimi domi- kde Herget shromáždil modely a stroje slounovali např. pozdější ředitel polytechniky žící jako vyučovací pomůcky. Tento kabinet
František Josef Gerstner, zakladatel oboru byl pojmenovaný „muzeum matematiky“,
praktická mechanika v Innsbrucku Josef později se ujal název „muzeum strojů“.
Stapf či přímý nástupce a původně Her- Za velmi důležitý stupeň výuky považogetův asistent Josef Hawle. Od roku 1777 val profesor praktická cvičení, kde svým
Herget působil jako vrchní stavovský ředi- studentům prezentoval vybrané ukázky
tel Českého zemského gubernia a v této modelů strojů a přístrojů a předváděl jim
souvislosti prosadil ponechání stavovské na nich experimenty a zkoušky simulující
školy pod správou Zemského výboru. jejich reálné využití. Zaměřoval se zejména
V roce 1787 došlo císařským rozhodnutím na budoucí pracovníky ve výrobních oboke spojení výuky univerzitní a inženýrské. rech. V roce 1781 sám Herget daroval
Oborem, sloučeným s praktickou některé ze svých modelů Vlastenecko-hosvýukou a zároveň velmi potřebným pro podářské společnosti.
Ve třetím ročníku se studenti věnovali
josefínské reformy, bylo zeměměřičství.
Po vydání patentu o zrušení nevolnictví projektování a realizaci staveb. Působení
v listopadu 1781 se připravovala nová kata- v praxi a veřejném životě bylo zároveň
strální reforma. Katastrem rozumíme soupis jednou z nejsilnějších Hergetových domén.
půdy podrobené dani sloužící jako podklad Angažoval se mimo jiné v rámci Vlastepro její vybírání. Josef II. vydal 20. dubna necko-hospodářské společnosti, jejímž
1785 nejvyšší patent o reformě pozemkové řádným členem byl od roku 1777. V roce
daně a vyměření daně, který stanovil rov- 1796 navrhl konání čtvrtletních krajských
nost v právním postavení půdy bez rozdílu hospodářských konferencí pro dopisující
původu a za základní výměr daní určil kata- členy společnosti, vrchnostenské úředníky,
rychtáře a zkušené rolníky. Za předsedající
strální obec.

z archivu

↖↖Způsob měření sedláků. Vpravo: Zeměměřič cílí z pevného pravého bodu.
[ Zdroj: František Boguszak, Jan Císař, Vývoj mapového zobrazení území ČSSR. III.
Mapování a měření v českých zemích od pol. 18. do počátku 20. století, 1961, s. 40–45 ]

tohoto poradního sboru doporučil krajské hydraulického vápna na Zlíchově. To bylo
hejtmany a komisaře. Byl též účastníkem srovnatelné i s pražským staroměstským
oborových komisí – stavební, strojírenské vápnem, pocházejícím z branických lomů,
ad. Zde využíval svých znalostí k odbor- které se v 18. století pod názvem „pasta di
ným posudkům. Zaměřoval se na zeměděl- Praga“ vyváželo daleko za hranice, např.
ské stavitelství, topenářství a mechaniku. do Benátek, Brém či Hamburku jako jediRoku 1788 byl na základě svých dosavad- nečný materiál pro vodní stavby.
ních zásluh jmenován vrchním stavebním
Jeho invence obsáhla rovněž oblast
ředitelem v Čechách. Hergetova stavitelská vodárenství a kanalizací. V letech 1772–1773
činnost se projevila především na několika navrhl úpravu vodního toku Vltavy a její
významných budovách v Praze. V prvé řadě splavnění. V roce 1784 řídil opravu Karlova
jmenujme Všeobecnou nemocnici na Kar- mostu po povodni. Na základě předchozích
lově náměstí, jejímž původním posláním Hergetových úspěšných realizací se na něj
bylo poskytovat péči pacientům bez ohledu obrátili pražští radní se žádostí o vybudona jejich stav, náboženství či národnost. vání kanalizace z důvodu stále neúnosDále profesor spolupracoval při přestavbě nější hygienické situace v Praze. Profesor
Norbertina pro potřeby Ústavu šlechtičen nabídku přijal a vypracoval projekt na poda při úpravě domu emeritních kněží u Karla povrchovou pražskou kanalizační síť. PočáBoromejského Na Zderaze. V roce 1780 tek jejího provedení byl plánován na rok Použitá literatura:
založil a vybudoval na Malé Straně na břehu 1787, avšak kvůli finančním problémům se • František Jílek, Václav Lomič. Dějiny
Vltavy cihelnu, která dodnes nese jeho začalo stavět až v roce 1791 a práce pokraČeského vysokého učení technického
jméno. Produkty z Hergetovy cihelny byly čovaly velmi pomalu. O dokončení kanaI/1, Praha 1973
označeny vtisknutým reliéfem s iniciálami lizační sítě, 25 let od prvotního návrhu, se • František Roubík: Ke vzniku JosefA H na ložné ploše. Zakladatel podniku byl nakonec zasloužil český místodržící Karel
ského katastru v Čechách v letech
zároveň autorem metody, jak snížit náklady hrabě Chotek.
1785–1789, Sborník historický II, 1954,
na výrobu cihel pomocí fosilního uhlí.
Profesor Herget zemřel uprostřed
s. 140–185
Dalším novátorským návrhem přispěl tvořivé práce roku 1800. Na jeho pedago- • Miloslav Volf: Významní členové
Herget k rozvoji topenářství, když roku gické působení navázal částečně inženýra spolupracovníci Vlastenecko-hospo1789 vynalezl úsporná pokojová kamna. ský adjunkt Josef Hawle. V té době se už
dářské společnosti v království českém,
Pomáhal řešit též nedostatek dřeva. Z roku však začala definitivně formovat myšlenka
Praha 1967, s. 52–53
1785 se zachoval jeho posudek na pákový na zakotvení technické výuky založené • František Boguszak, Jan Císař: Vývoj
stroj vytahující pařezy i s kořeny.
na širších základech, zahrnující celé spekmapového zobrazení území ČSSR. III.
Oborem, který v počátcích průmyslové trum průmyslových disciplín. V roce 1803
Mapování a měření v českých zemích
revoluce zásadní měrou ovlivnil hospodář- byl dekretem císaře Františka I. ustanoven
od pol. 18. do počátku 20. století, 1961,
ský rozvoj českých zemí, se stalo zpracování polytechnický ústav, jehož prvním ředites. 40–45
vápna. Herget se do historie tohoto odvětví lem byl jmenován František Josef Gerstner. • Jan Bumba: České katastry od 11. do
významně zapsal výrobou velmi kvalitního 	Mgr. Vít Šmerha, Archiv ČVUT
21. století, Praha 2007, s. 37–46
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projekty

Úspěšný rozjezd aliance EuroTeQ
Koncem loňského roku se spojilo
šest významných evropských
univerzit – Technical University
of Munich (TUM), Technical
University of Denmark (DTU),
Technical University of Eindhoven
(TU/e), École Polytechnique (L’X),
České vysoké učení technické
v Praze a Tallinn University of
Technology (TalTech) – a založilo
alianci EuroTeQ. Jejími cíli
jsou inovace ve vzdělávání
a propojení vysokých škol
a průmyslové praxe.

univerzitách, na které se v uplynulém z online výuky minulých semestrů, a jak tyto
semestru zapsalo 300 studentů.
poznatky začlenit do projektu EuroTeQ tak,
Nejvíc zájemců se hlásilo právě z ČVUT, aby do budoucna studentům přinášely co
Celkem jich bylo 167. ČVUT vypsalo 22 kur- nejvíce.
zů. Na ně se přihlásilo 78 zahraničních studentů. Nejžádanější byly kurzy Technické EuroTeQ Collider
Univerzity v Mnichově, kam se přihlásilo Program EuroTeQ Collider má ambici zpracelkem 116 žadatelů, ti podali celkem covat téma „Leave no waste behind!“
140 přihlášek. Zajímavé je rozložení podle
V rámci EuroTeQ Collider bude
etapy studia. Z celkově podaných 363 přihlá- následně na každé vysoké škole spuštěn
šek od 300 studentů bylo 195 od posluchačů Hackathon a nejlepší dvě navržená řešení
v magisterské, 146 bakalářské a 22 z dok- z každé univerzity pak aliance EuroTeQ
torské etapě studia. Z vypsaných kurzů byl postoupí do finálního Hackathonu „Euronejvětší zájem o Innovative Entrepreneurs, TeQaThon“, jehož vítěz bude svojí vizi preProgramming a také o program From the zentovat na půdě Evropského parlamentu
Internet to IoT: Fundamentals of Modern v Bruselu.
Computer Networking (zde dokonce zájem
Během prvního roku (v rámci tříleté z přesáhl plánovanou kapacitu).
Možnosti pro zaměstnance ČVUT
pilotní fáze projektu), který vůbec nebyl
Studenti se tohoto mezinárodního pro- V akademickém roce 2021/2022 podpoří
kvůli pandemii covid-19 jednoduchý, se jektu účastní již od jeho samého začátku, a to ČVUT v Praze patnáct programů mobility
podařilo splnit všechny určené úkoly. Těmi nejen jako účastníci kurzů, ale i jako součást zaměstnanců EuroTeQ pro školení (jedna
byla nejen řada ustanovujících dokumentů, organizačního týmu. Každá univerzita má mobilita pro kolegy z každé fakulty, jedna pro
ale zejména pak úspěšná realizace aktivit dva studentské zástupce v rámci orgánu Masarykův ústav vyšších studií, jedna pro RekEuroTeQ Teaching Fund, EuroTeQ Course EuroTeQ Student Board, jehož cílem je torát ČVUT a pět mobilit pro kolegy z jiných
Catalogue, EuroTeQ Collider a také zajiš- vnést do příprav projektu i studentský pohled ústavů či součástí ČVUT) a pět programů
tění další mobility zaměstnanců.
a aktivně se podílet na projektu a jeho smě- mobility zaměstnanců EuroTeQ pro výuku.
Projekt EuroTeQ Course Catalogue řování. Jedním z nejaktuálnějších student„Společně s vynikajícími partnery reanabídl v pilotní fázi celkem 59 kurzů na šesti ských témat je to, jakým způsobem se poučit lizujeme velký projekt, nikoli co do rozpočtu, ale velký budoucím dopadem,“ říká
↙↙ Katalog kurzů 2021: počet přihlášek (výjezdů a příjezdů) na jednotlivé kurzy
k projektu EuroTeQ prorektor ČVUT pro
vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium
prof. Zbyněk Škvor. „Chceme-li patřit mezi
200
167
nejlepší, musíme k nim nejen vzhlížet, ale
140
150
musíme se od nich nejen zdálky učit bezpečně vyzkoušené věci. Musíme s nimi
100
78
78
spolupracovat, spolu v přiměřené míře ris59
54
50 43
kovat
a společně vytvářet tu nejlepší možnou
50
32
28
28
20
výuku nové generace techniků, připravenou
0
na nové velké výzvy 21. století.”
TUM
TU/e
CTU
DTU
L΄X
TalTech

Ing. Libuše Petržílková,
Vyjíždějící

projekt EuroTeQ
Přijíždějící
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Noc vědců na ČVUT,
tentokrát na téma čas, se uskutečnila 24. září 2021.
[ Foto: Jiří Ryszawy ]

