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

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

Schůzka u reaktoru

↘ Více na www.drevenastavbaroku.eu

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

Celosvětový úspěch vývojářů VIC ČVUT
Na poli digitálních úložišť, konkrétně celosvětově používaného produktu DSpace (jde o otevřený software, který slouží
k uchovávání metadat a souborů), se podařilo týmu vývojářů z Výpočetního a informačního centra ČVUT (VIC) prosadit
do nové verze 5.0, jež vyšla začátkem tohoto roku, zcela přepracované RESTful rozhraní. Nejdůležitějším přínosem týmu
vývojářů VIC bylo přidání schopnosti vkládání dat a také podstatné rozšíření možností jejich vyhledávání a čtení. Přepracování rozhraní výrazně usnadnilo strojový přístup a zpracování dat v DSpace, a tak v budoucnu komunitě uživatelů například
umožní jednoduše automatizovat řadu importních či exportních procesů. Na ČVUT se již zcela automaticky prostřednictvím
tohoto rozhraní vkládají a v Digitální knihovně ČVUT (postavené na produktu DSpace) zveřejňují publikace z aplikace pro
vědu a výzkum VVVS (více v článku na str. 24) a vysokoškolské kvalifikační práce ze studijního systému KOS.
Ing. Ivo Prajer, VIC
↘ Více na https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC5x/Release+Notes
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ČVUT má prestižní grant!
[ Dva miliony eur na výzkum umělé inteligence míří do CIIRC ]
Zatím pouze dvanáct prestižních grantů European Research Council
(ERC), které zajišťují rozšíření možností tuzemského výzkumu a zvýšení
mezinárodní reputace ve vědě a výzkumu, bylo uděleno projektům
realizovaným v ČR. Letos se mezi pracoviště, která budou s touto
evropskou podporou realizovat excelentní výzkum, přiřadilo i ČVUT.
Dr. Josef Urban, jenž grant ERC získal pro výzkum umělé inteligence,
se totiž dohodl s rektorem ČVUT prof. Petrem Konvalinkou a ředitelem
Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky prof. Vladimírem
Maříkem, že projekt bude naplňován právě na naší univerzitě.
Váš výzkum je zaměřen na umělou
inteligenci. Kam až míříte? Vzniknou
na ČVUT chytré počítače, které si
vystačí samy? zeptali jsme se Dr. Josefa
Urbana, jenž se stává členem týmu
CIIRC ČVUT, kam nastoupí po svém
návratu z pětiletého působení na univerzitě v nizozemském Nijmegenu, kde
pracoval na vývoji nových metod počítačového odvozování.
„Tak to asi ne. Vyvinutí silné umělé
inteligence nehrozí. Naše skupina bude
vyvíjet systémy umělé inteligence, které

automaticky získávají znalosti z velkých
matematických knihoven. Tyto znalosti
pak používají pro dokazování dalších
matematických tvrzení. Dalším perspektivním uplatněním takových systémů je
ověřování bezpečnosti komplikovaného
softwaru. Teoreticky je to složitý problém,
avšak v posledních letech zaznamenala
tato oblast výzkumu významný posun
vpřed. Do značné míry je to i díky námi
vyvíjeným sofistikovanějším metodám pro
hledání užitečných strojově reprezentovatelných myšlenek.“

Budete tedy učit počítače být chytřejší?
„V našem projektu budeme učit počítač
dělat matematiku. Když se zeptáte, zda
nějaká matematická věta platí, počítač
řekne ano nebo ne a bude se snažit to
dokázat. To je důležité nejen pro matematiku, ale dotýká se veškeré informační
společnosti. Všude se používá logika,
na ní stojí správnost a fungování systémů.
Pokud to nefunguje, je to špatné – nefungují operační systémy v počítači, padá
burza... Logika je základem počítačové

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

V CIIRC pracuje už 54 výzkumníků

V současné době se vedení CIIRC soustřeďuje na tu vůbec nejdůležitěšjí oblast rozvoje vědecko-výzkumného potenciálu. Výzkumné
aktivity CIIRC jsou realizovány v rámci osmi výzkumných programů,
z nichž jeden je určen hlavně k interdisciplinární integraci výzkumných týmů, jichž bude celkem kolem 35.
Výzkumná kapacita CIIRC je budována s minimem start-upových
prostředků, především na bázi výzkumných projektů financova4 PT 2/2015

ných buď z veřejných prostředků, či ze soukromé sféry. Z účasti
na řešení projektů bylo v roce 2014 uhrazeno 13 mil. Kč, tj. 86 %
nákladů na výzkumné týmy. Letos očekává CIIRC příjmy ze smluvního výzkumu a grantů ve výši 45 mil. Kč. Výsledky prvních tří
měsíců 2015 naznačují, že tento plán bude reálné splnit. V CIIRC
pracuje již 54 výzkumníků při FTE 31,5.

Ve znamení excelence

CIIRC je od samého počátku orientován na excelenci. O té se
na ČVUT i mimo něj vedou mnohočetné diskuse. Excelentní ústav
neznamená, že všichni zapojení jsou excelentní – je to instituce,
která je poháněna snahou být co nejlepší v mezinárodním měřítku,
být lepší než všichni či většina ostatních. Taková instituce má
obvykle řadu excelentních jedinců a týmů, dosahujících špičkových výsledků v evropském či světovém měřítku. Tito jedinci
a týmy táhnou svým příkladem další a pomáhají motivovat
a vychovávat další týmy, nacházející se v různých fázích svého
vývoje. Je to instituce, která se stále vyvíjí, učí, transformuje tak,

AKTUáLNě

verifikace. V tomto oboru vyvíjíme počítačové metody, které počítačovou verifikaci
velmi zjednodušují.“

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

↙ Přínos i pro fakulty a součásti…

S výzkumníky Dr. Josefem Urbanem, Dr. Jiřím Vyskočilem a ředitelem Českého institutu
informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT prof. Vladimírem Maříkem se 26. března
setkal prof. Petr Konvalinka, rektor ČVUT v Praze. Prestižní výzkumný grant European
Research Council, jenž se jeho nositel doktor Urban rozhodl realizovat na ČVUT, přinese
podle profesora Maříka možnosti interdisciplinární spolupráce pro celé ČVUT. V institutu
CIIRC budou na projektu pracovat nejen výzkumníci-zaměstnanci CIIRC, ale počítá se i se
zapojením postodktorandů z více fakult ČVUT. „Tento projekt bude přínosem i pro další
fakulty a součásti. Český institut, jenž v nové budově umožní koncentraci výzkumníků
v pravém slova smyslu, by měl být výstavní síní ČVUT,“ řekl prof. Konvalinka.

(vk)
[ Foto: Jiří Mrhal, VIC ČVUT ]

aby její výkony směřovaly ke špičce. Instituce otevřená spolu- Prostředí pro mladé vědce
práci, usilující o vytvoření toho nejlepšího prostředí pro mladé Tým CIIRC má za sebou několik těžkých let, ale již překročil pomyslný Rubikon a jeho další růst a rozvoj lze jen těžko zastavit. Shroa nadějné pracovníky.
CIIRC má excelenci ve své vizi od samého počátku, a proto usilu- mažďuje kolem sebe lidi, kteří jsou motivováni cílem posunout
jeme o získávání špičkových odborníků. Již dnes má CIIRC ve svých ČVUT dopředu, držet krok se špičkovým akademickým výzkumem.
řadách takové excelentní pracovníky, jako prof. Roberta Babušku, Již dnes CIIRC univerzitě dost přinesl – kromě miliardy korun
který strávil téměř dvě desetiletí na univerzitě v Delftu, prof. Vla- na výstavbu budovy též určité zvýšení reputace ČVUT mj. získáním
dimíra Kučeru, světově renomovaného odborníka na automa- ERC grantu, prvního pro ČVUT. Za největší přínos CIIRC pro rozvoj
tické řízení či doc. Tomáše Káru, kardiologa pracujícího v oblasti ČVUT však osobně považuji skutečnost, že svojí existencí ukazuje
kardioinformatiky, který získal svůj věhlas při působení na Mayo cestu kupředu směrem k moderní technické univerzitě, a to konklinice. Působí u nás odborníci z Francie a Německa. Podstatná centrací interdisciplinárního výzkumného potenciálu a vytvářením
část pracovníků CIIRC přišla na ČVUT ze zahraničí či z prostředí toho nejlepšího prostředí pro mladé vědce a pro spolupráci všech
mimo ČVUT. To platí i o osobnosti, která získala vůbec nejprestiž- se všemi. Je to z dlouhodobého hlediska skutečně jediná možná
nější výzkumný grant od European Research Council, Dr. Josefu cesta vpřed. CIIRC tak přirozeným způsobem přispívá ke zdravé
Urbanovi.
restrukturalizaci ČVUT.
Projekt ERC není jediným významným projektem v CIIRC – v sou- Cesta k našemu cíli – modernímu ústavu s významným mezinárodčasné době řešíme např. dva projekty 7. rámcového programu ním renomé – bude ještě dlouhá. Budeme muset překonat mnoho
TRADER a ARUM, silná je smluvní spolupráce s takovými firmami, překážek, z nichž nejvíce nás mrzí ty, které jsou mnohdy uměle
jako je Eaton, Rockwell Automation, Volkswagen, Samsung, pode- vytvářeny uvnitř ČVUT. Jsem ale optimista a věřím, že je překonáme.
psány jsou dohody též s HP a IBM. Jsme řešiteli či se podílíme Úspěšný start nám dává velmi dobré předpoklady.
na čtyřech projektech TA ČR a čtyřech projektech GA ČR.
Prof. Ing. Vladimír Mařík, ředitel CIIRC ČVUT
Výzkumné programy CIIRC:
Robotika a strojové vnímání – ved. prof. Václav Hlaváč / Inteligentní systémy – prof. Vladimír Mařík / Průmyslová informatika –
prof. Zdeněk Hanzálek / Průmyslová výroba a automatizace – prof. Michael Valášek / Kyberneticko-fyzikální systémy –
prof. Michael Šebek / Biomedicínské inženýrství a asistivní technologie – prof. Olga Štěpánková /
Kognitivní systémy a neurovědy – doc. Lenka Lhotská / Řízení vědeckých platforem – prof. Vladimír Kučera
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Přednáška Vladimíra Dlouhého
Potřebujeme euro? A pokud ano, kdy
začne v ČR platit? Jaké jsou domácí
ekonomické reformy a faktory dlouhodobého ekonomického růstu? Jaké jsou
silné stránky české ekonomiky? Na tyto
a další otázky odpovídal prezident
Hospodářské komory ČR, Ing. Vladimír
Dlouhý, CSc., při přednášce na téma
Česká ekonomika v Evropě: máme šanci?,
která se uskutečnila 9. března 2015
v prostorách MÚVS ČVUT. Prezident
komory, jenž je též členem Správní rady
ČVUT v Praze, hovořil o vývoji ekonomiky
v ČR na počátku 90. let minulého století
(na základě dostupných údajů ze statistického úřadu doplněných o své mnohaleté odborné zkušenosti) a živě reagoval
na dotazy posluchačů této atraktivní
přednášky.
(mat)
[ Foto: archiv ]

Jak uspokojit hlad po energii

Hostitelem mezinárodní konference věnované malým modulárním reaktorům
(tzv. SMR) a možnostem jejich využití v České republice byla 12. února 2015
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT. Odborníci se shodli, že malé reaktory budou pro rozvíjející se ekonomiky v Asii a Jižní Americe atraktivní příležitostí, jak v následujících dekádách ekologicky a ekonomicky uspokojit hlad
po energii.
Výhodou malých reaktorů je jejich nižší cena, vysoké bezpečnostní standardy,
ﬂexibilita výroby a nižší provozní náklady. O SMR se například zajímají země
s vysokou poptávkou po energii, ale s nedostatečně robustní infrastrukturou
a finančními možnostmi pro výstavbu velkých reaktorů.
Mezinárodní konference s účastí předních odborníků z Kanady, Jižní Koreje,
Spojených států amerických a Ruska se věnovala fenoménu malých modulárních reaktorů. O nejnovějších trendech a vyhlídkách se přišlo informovat
180 účastníků. Mezi přednášejícími v nově rekonstruované velké fakultní posluchárně (č. 103) byli například Ondřej Chvala z americké Tennessee University,
David LeBlanc z kanadské firmy Terrestrial Energy, Han-Ok kang z jihokorejské
organizace KAERI, či Milko Kovačev z Rusatom Overseas. Za Českou republiku
vystoupili mimo jiné ředitel ÚJV Řež Karel Křížek, František Fiedler z EGP Invest
a Daneš Burket za Českou nukleární společnost.
(red)
[ Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT ]

↙ Projekt IRICoN

Zrcadlová skupina IRRB, kde jsou významně
zapojeni pracovníci Fakulty dopravní, projektu
IRICoN (Interoperabilita železniční infrastruktury)
zorganizovala dva odborné workshopy. Odborné
přednášky na v pořadí již čtvrtém workshopu (12. 2.
2015 na VUT v Brně) byly na téma: „Technologická
podpora integrovaných dopravních systémů“. Tato
aktuální problematika byla doplněna ukázkami
konkrétních zařízení používaných při aplikaci v praxi.
Pátý workshop s názvem: „Strategie a nástroje řízení
železniční dopravy“ se konal 12. 3. 2015 ve Vědeckotechnickém parku Mstětice, Eurosignal, a.s. Odborné
přednášky zde byly doplněny zajímavou a poučnou
exkurzí hostitelského VTP Mstětice, Eurosignal, a.s.
Účastníci si prohlédli vybavení laboratoří elektromagnetické kompatibility a klimatických zkoušek
s odborným výkladem.
(řez)
[ Foto: Bc. Martin Král ]

↘ Více na: www.iricon.cz

↙ Malé satelity

Celosvětové symposium a seminář
radiokomunikačního sektoru Mezinárodní telekomunikační unie (ITU-R)
se 2. až 4. března uskutečnily na Fakultě
elektrotechnické ČVUT. Tématem byla
problematika spojená se zaváděním
a regulací radiokomunikačních sítí
využívajících malé družice. Pozvání
přijalo téměř 200 osob ze 43 zemí z řad
špičkových expertů, akademické a výzkumné sféry, družicových provozovatelů
a regulátorů elektronických komunikací. Jednání se zúčastnil i ředitel
radiokomunikačního sektoru ITU
François Rancy (na snímku nahoře).
„Česká republika má velkou tradici
v malých družicích,“ řekl na tiskové
konferenci doc. Jan Kolář, ředitel
České kosmické kanceláře, a vzpomněl
na úspěšný Magion ze 70. let minulého
století, kdy Československo bylo v této
oblasti na špici. „Je skvělé, že ČVUT
poskytlo tuto příležitost, aby se jednalo
o pravidlech a budoucnosti malých
družic. Dneska mluvíme o stovkách
satelitů, zítra to budou tisíce. Je potřeba
stanovit si pravidla, abychom se
navzájem nerušili,“ dodal doc. Kolář.

(vk) [ Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT ]
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Věřím, že najdeme společnou řeč...
[ Hovoříme s novou ředitelkou MÚVS doc. Ing. Lenkou Švecovou, Ph.D. ]
Na vašem ústavu nyní studuje téměř
1 500 posluchačů, čímž patříte mezi
velké univerzitní součásti. S jakým záměrem pro další rozvoj MÚVS jste vyhrála
výběrové řízení na tuto manažerskou
pozici?
Svoji strategii rozvoje MÚVS jsem
postavila na několika pilířích. Prvním je
rozvoj akreditovaných studijních programů
s cílem jednoznačně usilovat o rostoucí
kvalitu nabízeného vzdělávání. Podmínkou
toho je mít stabilní erudovaný kolektiv akademických pracovníků, kteří budou nejen
vynikající učitelé, ale budou se zapojovat
do různých forem základního a zejména
aplikovaného výzkumu. Klíčová je z mého
pohledu spolupráce s praxí, a to v rovině
participace na formulaci profilů absolventů, což častokrát chybí. Dále je to oblast
celoživotního vzdělávání, a to v různých
podobách jak pro komerční, tak i pro veřejnou sféru. A aby toto vše dobře fungovalo,
je nezbytné mít efektivní štíhlý ústav. Pod
pojmem štíhlý si nepředstavuji propouštění
pracovníků, ale přechod na procesně řízenou organizaci, kde budou minimalizovány
činnosti, které nepřináší přidanou hodnotu
pro zákazníky, současné i budoucí zaměstnavatele našich studentů, a pro studenty
jako naše klienty.
Co je podle vás nejžhavější problém
k řešení?
Jednoznačně udržení stávajících akreditací. Termín je jasný, akreditační komise
chce zakrátko vidět, jak se MÚVS „popral“
s jejími výhradami a doporučeními z loňského roku. Musím přiznat, že kdyby situace
nebyla tak časově kritická, zvolila bych jiný
způsob řešení – nejdříve vnitřní restrukturalizaci, aby se vytvořilo vhodné podhoubí
změny. Bohužel na to teď není čas.
Před pěti roky se hodně mluvilo o tom, že
by se MÚVS mohl transformovat v devátou fakultu ČVUT, která by byla zaměřena

Doc. Ing. Lenka
Švecová, Ph.D. (37 let)

Od 1. března 2015
ředitelka MÚVS ČVUT.
Absolventka VŠE v Praze,
kde od roku 2000 působila
jako pedagog v zaměření
na ekonomiku a management, osm let vedla katedru
managementu jako její
zastupující vedoucí.
Má bohaté zkušenosti
z různých dotačních
programů jako řešitelka
a evaluátorka (ESF, Grundtvig, Leonardo, TAČR a další).
S manželem a dvěma syny
žije v Kolovratech, kde
působí jako předsedkyně
kontrolního výboru zastupitelstva MČ.

na komerční inženýrství a management,
tato změna byla dokonce obsažena
v Dlouhodobém záměru rozvoje ČVUT.
Pak ale tento cíl utichl. Jaký je váš názor
na tento možný vývoj?
V současné době žádný. Není to pro mě
prioritou – kvalitu ve všech rovinách nezaručí statut fakulty, ale to, kteří lidé ji zajišťují.
Pokud se v budoucnu ukáže, že by byla
taková transformace vhodná pro ČVUT
jako celek, tak ji budu podporovat. Teď by
to bylo zcela jistě nechtěné dítě.
ČVUT je svými více než 25 000 studenty
a zaměstnanci jakýmsi státem ve státě,
kde je velmi významná spolupráce
a komunikace mezi fakultami a součástmi. Počítáte s užší spoluprací s fakultami, a to nejen pokud jde o studium,
ale i o výzkumnou činnost, která má

i na vašem ústavu profesionální zázemí
především v oborech ekonomie, managementu a inženýrské pedagogiky?
Stoprocentně. Přijde mi velmi nešťastný
tvrdý konkurenční boj mezi pracovišti
jedné instituce, protože to oslabuje instituci
jako celek. Věřím, že najdeme společnou
řeč zejména s těmi fakultami, které se úzce
podílí na výuce pro MÚVS, a že MÚVS
bude nabízet kvalitní vzdělávání pro pracovníky a doktorandy z celého ČVUT.
Kam byste chtěla MÚVS dovést?
Věřím, že se stane za pár let vyhledávaným pracovištěm v oblasti společensko-ekonomických vědních disciplín, a to
nejen v oblasti vzdělávací, ale i vědecko-výzkumné.
Vladimíra Kučerová
[ Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT ]

Masarykův ústav vyšších studií byl založen v roce 1992 jako pedagogicko-vědecké pracoviště ČVUT v Praze. Nyní uskutečňuje
dva bakalářské studijní programy „Specializace v pedagogice“ a „Ekonomie a management“, dva navazující magisterské programy
„Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu“ a „Řízení rozvojových projektů“ a dva doktorské – „Kvantitativní metody v ekonomii“
a „Historie techniky“. Kromě akreditovaných studijních programů ústav též nabízí výukové programy v rámci celoživotního vzdělávání, určené zejména pro absolventy českých a zahraničních vysokých škol a prováděné formou studia při zaměstnání. Dále nabízí
komerční manažerské a jazykové kurzy pro veřejnost.
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Emotivní neurony
Objev veselých a smutných
neuronů u člověka. Pod tímto
titulkem informovala na konci
února mnohá média o úspěšném
výzkumu, na němž se podílel
i postdoktorand ČVUT Mgr. Tomáš
Sieger, Ph.D. Zpráva o výzkumu
mozku zaujala neobvyklé
množství médií, která seriózním
zprávám z vědeckého světa
příliš prostoru obvykle nedávají.
V čem je tento výzkum unikátní?
Znamená to, že bychom mohli své
veselé a smutné neurony nějak
ovlivňovat, abychom měli častěji
lepší náladu?
„Ten titulek, který z tiskové zprávy převzalo opravdu hodně médií, byl trochu
zjednodušený. Náš poznatek ve skutečnosti
sahá dál – nejen, že jsme u pacientů s Parkinsonovou nemocí našli veselé a smutné
neurony, my jsme zároveň našli i neurony,
které rozpoznávaly intenzitu prožitku bez
ohledu na to, zda byl veselý či smutný,“
vysvětluje Tomáš Sieger z Katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické. Je jedním
z mladých vědců, kteří se na ČVUT zapojili
do evropského projektu OPVK, zkráceně
nazývaného „postodoci“.
Článek, shrnující výsledky výzkumu neuronů, publikoval 23. února prestižní ame8
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rický časopis Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States
of America.
Výsledky jsou završením více než šestileté
spolupráce odborníků z Neurologické kliniky
a Centra klinických neurověd 1. Lékařské
fakulty UK, Nemocnice Na Homolce a Fakulty
elektrotechnické ČVUT. Jejich společný grant
v roce 2013 získal cenu prezidenta GA ČR.
Za ČVUT je členem výzkumného
týmu, vedeného prof. MUDr. Robertem
Jechem, Ph.D., z Neurologické kliniky
1. LF UK a VFN v Praze, hned několik vědců
z Katedry kybernetiky FEL. Zapojila se do něj
část skupiny Nature Inspired Technologies
vedené profesorkou RNDr. Olgou Štěpánkovou, CSc.: pod vedením Ing. Daniela Nováka,
Ph.D. k výzkumu přispěli Tomáš Sieger,
Ing. Jiří Wild a Ing. Pavel Vostatek, výzkum
podpořil i Ing. Petr Novák, Ph.D. (více o jejich aktivitách na http://neuro.felk.cvut.cz).
„Objevné je to, že jako prvním na světě se
nám podařilo v tzv. subthalamickém jádře,
malé a skryté oblasti mozku hrající však
klíčovou roli v Parkinsonově nemoci, pozorovat jednotlivé neurony, které nám mnohé
o této nemoci a její léčbě napovídají. Nalezli
jsme dvě – funkčně i prostorově – oddělené
skupiny neuronů, z nichž jedna se podílela
na vnímání veselých a smutných obrázků,
bez ohledu na to, jak intentenzivní tyto
obrázky byly. Druhá skupina se pak naproti
tomu podílela na vnímání samotné intenzity
obrázků bez ohledu na to, zda byly smutné, či

veselé. Dříve jsme tušili, že se neurony subthalamického jádra budou podílet na zpracování emocí, ale vůbec jsme nevěděli, jakým
způsobem. Mohlo to být tak, že by některé
neurony reagovaly na veselé podněty (bez
ohledu na to, jak hodně veselé by byly) a jiné
zase na podněty smutné. Náš objev naproti
tomu naznačuje, že mozek je na této úrovni
uspořádán tak, že zpracovává zvlášť veselí
a smutek, a zvlášť míru intenzity prožitku.
To zásadně přispívá do mozaiky poznání
lidského mozku a může se ukázat, že tento
poznatek bude využit v nečekané souvislosti, například při výzkumu či léčbě zcela
jiné nemoci,“ říká Tomáš Sieger, jenž je
s výzkumem mozku spjat od počátku 3. tisíciletí. Po absolvování informatiky na MFF
UK (2000) se prý náhodou dostal na civilní
službu na Neurologickou kliniku 1. LF UK
právě k doktoru Jechovi, s nímž navázal
spolupráci v oblasti programování medicínských aplikací a analýzy medicínských dat.
Po civilní službě sice odešel za spolužáky ze
studií do komerční sféry, ale věda jej stále
lákala, až v roce 2008 nastoupil Ph.D. studium na Fakultě elektrotechnické ČVUT
spolupracující právě s prof. Jechem na fascinujícím tématu výzkumu lidského mozku.
Doktorské studium absolvoval v květnu 2014.

Jak probíhal výzkum

Výzkum aktivity mozku vyžaduje spolupráci lékařů (neurologů, neorochirurgů),
neurovědců, statistiků, programátorů, tech-

↖↖ Úspěšný tým (zleva): Martin Voleman, MUDr. Dušan Urgošík, CSc., MUDr. Daniela Šťastná,
MUDr. Filip Růžička, Ph.D., MUDr. Tereza Serranová, Ph.D., Markéta Fialová, Anna Rezková,
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D., Mgr. Tomáš Sieger, Ph.D., Ing. Daniel Novák, Ph.D.
							
[ Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT ]

niků a IT odborníků, ale i sester a adminis- je nutné sledovat, zda pacientovi stimulace
trativních sil. Tomáš Sieger se do výzkumu akutně pomáhá – ihned na sále je totiž
zapojil jako statistik a programátor: účast- možno pozorovat viditelné zlepšení zdranil se plánování a přípravy experimentů, votního stavu a na jeho základě umístění
a následně zpracování a analýzy dat.
stimulační elektrody optimalizovat.“
Do výzkumu se dobrovolně zapojilo
třináct pacientů s pokročilou Parkinso- Neurony se někdy „překřikují“
novou nemocí, kteří na Klinice stereotakCesta od záznamů z mikroelektrod
tické a radiační neochirurgie v Nemocnici k tomu, abychom se dozvěděli něco nového
Na Homolce podstoupili léčbu metodou o neuronech subthalamického jádra, je
hluboké mozkové stimulace. Tato metoda dlouhá a nebyla by možná bez úzké spospočívá v zavedení speciální stimulační elek- lupráce lidí mnoha oborů. V záznamech
trody do subthalamického jádra – drobné z mikroelektrod je třeba nalézt aktivitu jedstruktury skryté hluboko v našem mozku. notlivých neuronů (je totiž možné, že elek„Ačkoli se dá tato metoda vzdáleně přirovnat troda nahraje neuronů více, které se navzánapříklad ke známějším kardiostimuláto- jem „překřikují“, a je třeba od sebe
rům, má svá specifika. Jedním z nich je, že jednotlivé hlasy rozeznat)
vzhledem k malé velikosti subthalamického – to byla práce především
jádra by se mohlo stát, že se do něj stimu- doktoranda Ing. Jiřího
lační elektroda „nestrefí“. Proto je vhodné Wilda z Katedry kyberpřed vlastním zavedením stimulační elek- netiky FEL, kterou
trody nejprve cílový prostor „zmapovat“ publikoval v Jourpomocí mikroelektrod schopných snímat nal of Neuroscience
aktivitu jednotlivých neuronů. Protože Methods.
známe vzorec aktivity neuronů subthalamicAktivita neuronů
kého jádra i neuronů okolních struktur, jsme je poměrně složitá
schopni právě na základě neuronální akti- a informačně bohatá,
vity polohu subthalamického jádra přesně a tak může být problém
určit a stimulační elektrodu do něj přesně v ní hledat a najít to relevantní.
umístit. Navíc můžeme během takového Proto je při tomto výzkumu třeba
mapování pacientům promítnout emoční spolupráce neurovědců, kteří přispívají hypoobrázky a sledovat, zda se to, co pacienti tézami a nápady, jak by mohl vypadat jazyk,
vidí, odrazí v tom, co dělají jejich neurony,“ kterým neurony promlouvají, a statistiků,
přibližuje průběh výzkumu Tomáš Sieger.
kteří poté takové hypotézy testují. Nálezy
V pražském centru zabývajícím se hlu- je pak třeba zasadit do kontextu toho, co je
bokou mozkovou stimulací v Nemocnici již o neuronech a jejich strukturách známo,
Na Homolce jsou ročně touto metodou aby byl výsledek užitečný širší vědecké obci.
léčeny desítky pacientů. „Jedná se o velmi Přitom mezioborová spolupráce je ku pronákladnou a složitou operaci, která trvá spěchu na každé úrovni, protože kolegové
přibližně šest hodin. Pacientům, kterým je z odlišného prostředí přicházejí často s inspidoporučena, přináší novou kvalitu do života rujícími neotřelými nápady, nebo „jen“ svými
– dramaticky pomáhá zmírňovat motorické dotazy pomáhají podívat se na problém z jiné
symptomy nemoci. Přesto má však i svá strany a tak někdy také napomoci k jeho
úskalí - vyšší riziko zhoršení nálady, úzkosti řešení.
a nárůstu tělesné hmotnosti, což byla jedna
z motivací našeho výzkumu – dozvědět se Veselé a smutné...
více o tom, co a jak hluboká mozková stimuJak je to tedy s těmi veselými a smutnými
lace v mozku člověka ovlivňuje,“ říká Tomáš neurony? Mají třeba různou velikost, nebo
Sieger. „Zajímavostí určitě je, že celá dlouhá se jinak odlišují? „U studovaných neuronů
operace probíhá za plného vědomí pacienta, jsme nezjišťovali velikost, která není zásadní,
pouze s místním umrtvením v místě, kudy ale známe naproti tomu jejich umístění
elektrody do mozku vstupují, protože mozek a zejména chování, a tak víme, že námi
„nebolí“ – nejsou v něm receptory bolesti. nalezené neurony rozpoznávající kvalitu
Hlavním důvodem, proč je pacient během emocí – veselí a smutek – jsou v subthalamicoperace při plném vědomí, je však to, že již kém jádře umístěny více vzadu ve srovnání
přímo během zavádění stimulační elektrody s neurony rozpoznávajícími intenzitu emocí,“

aktuálně

říká Tomáš Sieger. A k otázce odlišností mezi
veselými a smutnými neurony dodává: „Zjistili jsme, že některé z neuronů reagujících
na veselé a smutné obrázky svou aktivitu při
veselých obrázcích zvyšovaly a jiné snižovaly.
To by s jistou nadsázkou mohlo naznačovat,
že jedny neurony jsou ͵veseléʹ a jiné ͵smutnéʹ.
Bez znalosti ͵jazykaʹ, kterým tyto neurony
promlouvají, a okruhů, do nichž jsou tyto
neurony zapojeny, však nejsme schopni říct,
které neurony jsou které – zda tedy např. neurony zvyšující aktivitu při veselých obrázcích
jsou nutně veselé.“ Takže se opravdu nedá
zařídit, abychom měli víc těch veselých neuronů? „Nedá. A ani by to nebylo žádoucí –
potřebujeme totiž všechny neurony,
nejen ty veselé, abychom byli
schopni správně zareagovat např. na hrozící
nebezpečí,“ říká Tomáš
Sieger, jenž počítá, že
ve výzkumu mozku
bude pokračovat.
„Nálezem emočních
neuronů v oblasti, kde
probíhá léčebná stimulace neuronů spjatých
s motorickými projevy Parkinsonovy nemoci, jsme vlastně
přímo vysvětlili mnohé z vedlejších
emočních účinků hluboké mozkové stimulace. Cesta ke zlepšení této léčby však bude
vyžadovat další prohloubení znalostí o hlubokých strukturách lidského mozku.“ A není
nutné mít obavy, zda takový výzkum nemůže
být v budoucnu třeba i zneužit pro ovlivnění
chování lidí? „Vzhledem k tomu, že oblast
zájmu našeho výzkumu leží skryta hluboko
v lidském mozku a je v běžných podmínkách
zcela nedostupná, nedovedu si naprosto představit, že by se tento výzkum dal k podobným
technikám zneužít. Zdraví lidé si téměř jistě
dobrovolně nenechají hluboko do mozku
implantovat elektrodu. Na druhou stranu je
však třeba přiznat, že již přímo léčebná stimulace u pacientů skutečně jejich chování
a náladu ovlivňuje, a to často negativně, což
je daň za to, jak úžasného zlepšení hluboká
mozková stimulace dosahuje v oblasti motorických projevů nemoci. Toto negativní působení je však zároveň hnacím motorem našeho
výzkumu, jímž se snažíme přinést poznatky,
které by napověděly, jak toto nežádoucí působení minimalizovat.“

Vladimíra Kučerová

[ Ilustrace: shutterstock ]
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↖ Exkurze do světa vědy. V rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání navštívili

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

(red)
[ Foto: Petr Neugebauer, FEL ]

↖ Mezinárodní klub ISC ČVUT podpořil

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

[ Foto: Matěj Mysliveček ]

↙ Vítězkou studentské soutěžní
přehlídky Druhá kůže (FA ČVUT)

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

[ Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT ]

Cena za rychlost

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

AKTUáLNě
↙ Klíčovou spolupráci s Fakultou
elektrotechnickou ČVUT navázala

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

(red)
[ Foto: Petr Neugebauer, FEL ]

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

↖ Sice staré, ale pořád krásné (a funkční)

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

(vk) [ Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT ]

↖ Fakulta elektrotechnická ČVUT láká na temnou stranu informatiky. Cílem v březnu

spuštěné kampaně je získat studenty se zájmem o prakticky zaměřenou informatiku
ke studiu nového programu Softwarové inženýrství a technologie. „Přidej se k řádu
SITů a dokaž, že i temná strana informatiky má na vysokých školách své místo“ – láká
fakulta studenty. Temná strana informatiky by měla reprezentovat odvrácenou stranu
vzdělání, která je na vysokých školách mnohdy podceňovaná – získávání praktických
zkušeností při řešení reálných problémů. „Praktické zkušenosti studentů zakládáme
především na konceptu projektové výuky, který spočívá ve věrohodné simulaci reálného
firemního prostředí v rámci studentských prací. Studenty samozřejmě podporujeme také
v jejich snaze získat vhodnou pracovní stáž například u našich komerčních partnerů, ale
významné množství praktických zkušeností mohou získat už v rámci studia. Díky tomu
mají daleko větší svobodu v tom, čemu se budou věnovat,“ říká doc. Jiří Vokřínek, garant
studijního programu SIT.
(red)

↘ Více na http://sit.fel.cvut.cz nebo na http://radsitu.fel.cvut.cz
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Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
oslaví 27. května 2015 deset let od svého
založení. Její úspěšný rozvoj potvrzuje nejen
neustálý růst počtu studentů, ale i počiny
v oblasti vědy a výzkumu.
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Za deset let se fakultě podařilo vybudovat moderní výukové orům, ale také dlouhodobě nemocným či hendikepovaným.
a výzkumné pracoviště, akreditovat 8 bakalářských, 4 magi- Nanotechnologie jsou další z rychle se rozvíjejících oblastí
sterské a 1 doktorský studijní obor, ve kterých dnes studuje výzkumu na FBMI. Do medicíny mohou přinést například nové
více než 1 600 studentů.
typy diagnostických metod nebo nosičů léčiv, které léčivo
Podařilo se vytvořit jedenáct vědeckých týmů, kolem kterých dopraví přímo do nemocné tkáně.
se soustředí značná část vědecko-výzkumné činnosti fakulty. Významným projektem z oblasti bezpečnosti je Osobní bezVšechny výzkumné týmy pracují na projektech, jejichž spo- pečnostní dohledový systém pro podporu výcviku a zásahu
lečným jmenovatelem je biomedicínské inženýrství, které složek IZS, jehož cílem je vývoj telemetrického monitorovazasahuje do mnoha oblastí našeho života.
cího zařízení, které umožní v reálném čase a v extrémních
Značných úspěchů je dosaženo ve výzkumu umělé plicní ven- podmínkách nejenom lokalizaci jednotlivých členů zásahotilace a jejího přístrojového zajištění, které má být maximálně vého týmu, ale zejména on-line sledování jejich zdravotněšetrné k respiračnímu traktu pacienta a může tak napomoci -fyziologických parametrů.
snížení morbidity a mortality nemocných.
Představujeme i několik dalších projektů, které jsou v současVe spolupráci s UCEEB vyvíjejí pracovníci FBMI sofistikovanou nosti řešeny na jednotlivých katedrách fakulty.
elektroniku chytrého bytu (či domu) budoucnosti, která bude
dostupná všem jeho obyvatelům – dětem, dospělým, seniProf. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., děkan FBMI

Informatika ve službách biologie a medicíny
Především na implementaci
moderních informačních přístupů
v oblasti biologie, medicíny
a zdravotnictví jsou zaměřeny
výzkumné aktivity Katedry
biomedicínské informatiky.
Členové katedry jsou zapojeni
do několika výzkumných projektů
a kromě zdravotnických zařízení
spolupracují i s komerční sférou.
Mezi významnější projekty patří snímání
a analýza pohybu prstů u pacientů s Parkinsonovou chorobou ve spolupráci s Neurologickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze;
hodnocení digitalizovaného obrazu obličeje
a predikce efektu operací v plastické chirurgii
ve spolupráci s Klinikou plastické chirurgie
1. LF UK; zpracování a zobrazení klinických
záznamů chůze dětí postižených mozkovou
obrnou ve spolupráci s Lékařskou univerzitou v Grazu; sběr a zpracování dotazníků
v geriatrické dlouhodobé péči ve spolupráci
s Fakultou humanitních studií UK v Praze
a Gerontologickým centrem Praha.
Z hlediska praktického nasazení výsledků
v klinickém prostředí jsou úspěšné dvě nové
aplikace.

Aplikace GaitBase
pro analýzu pohybových dat

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

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

Aplikace GDiag pro geriatrickou
dlouhodobou péči

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

Doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.
↖↖ Ukázka rozmístění reflexních značek na
dolních končetinách při měření kamerovým
systémem VICON.
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Multifunkční biotelemetrický systém
Na Společném pracovišti biomedicínského inženýrství a 1. LF UK (SPA) probíhá
řada interdisciplinárních projektů s partnery z kateder na mateřské FBMI, dalšími
fakultami a součástmi ČVUT i v rámci
meziuniverzitní spolupráce s pracovišti
zejména Univerzity Karlovy v Praze, ZČU
v Plzni, VŠB-TU Ostrava a dalšími.
Jedním z komerčněji laděných projektů
je Multifunkční biotelemetrický systém pro
podporu monitorování psychofyziologického stavu člověka. Byl vyvinut na zakázku
a opakovaně, vždy s příslušnými úpravami
(realizován formou smluvního výzkumu)
umožňuje kontinuální mobilní snímání
vybraných fyziologických a technických

parametrů současně (v reálném čase)
z několika probandů. Primárním využitím
je podpora výzkumu v biologii, psychologii,
oblasti lidských zdrojů apod., například
pro sledování individuální fyziologické
reakce na různé podněty.
Systém sestává z několika snímacích
jednotek, typicky 1 až 16 (každý proband
má svoji vlastní jednotku a sadu senzorů),
z jedné nebo více translačních jednotek
(wifi access pointů) a z jedné řídící/sběrné
jednotky (typicky stolní PC, notebook
nebo tablet). Přenáší se v něm plný proud
digitalizovaných signálů, nikoliv pouze
spočítané parametry, což umožňuje zachování kompletní informace k podrobné ana-

lýze a výzkumu nových metod a příznaků.
Biotelemetrický systém byl testován s partnery z oblasti vědy a výzkumu v rámci
našich projektů, a to na Přírodovědecké
fakultě UK, v IKEM a na Letecké fakultě
Technické univerzity v Košicích, celkem
na 2 000 probandech. Testování zahrnovalo požadavky použitelnosti (norma ČSN
EN 60601-1-6 Zdravotnické elektrické
přístroje, část 1–6: Všeobecné požadavky
na bezpečnost – Skupinová norma: Použitelnost). Tato norma specifikuje požadavky
na proces analýzy, návrhu, ověřování a validace použitelnosti ve vztahu k bezpečnosti
zdravotnických elektrických přístrojů.
Zařízení bylo testováno na normální pou-

Zaostřeno na rehabilitaci pacienta a krizové řízení
Jedním z projektů Katedry zdravotnických oborů a ochrany
obyvatelstva, je studium vlivu terapeutických laserů na léčenou
tkáň a mechanismus jeho působení, a to jak na tkáňové, tak
intracelulární úrovni. V této oblasti spolupracujeme s Ústavem
experimentální medicíny Akademie věd ČR. Část experimentů
je věnována studiu vzájemného působení laseru a ionizujícího
záření. Získané poznatky bude možné využít v radioterapii.
Další oblastí výzkumu je porovnání terapeutických účinků
novějších typů neinvazivních laserů s lasery, které jsou
označovány jako nízkovýkonné (jako zdroj laseru je zpravidla
dioda o výkonu do 400 mW), které dosud v ordinacích převažují.
Pozornost zaměřujeme zejména na léčbu postižení pohybového
aparátu, kde našly nejširší uplatnění. V této oblasti je novým
fenoménem zejména MLS (Multiwave Locked System) terapie.
Stres, nezdravá strava, nedostatek pohybu jsou jen vybranými
negativními vlivy, které se postupně sčítají a mohou u člověka
propuknout ve vážné onemocnění. Po zaléčení onemocnění
nastupuje rehabilitační proces, jehož cílem je snaha o navrácení
do předešlé fyzické kondice či sociálně-právní pozice. V rámci
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výzkumu pracujeme na konceptu rehabilitace za pomoci pružných
tahů (pružného odporu) a využíváním senzomotorické stimulace.
Koncept vychází ze systému pryžových popruhů, které měly být
umístěny do skafandru kosmonauta a simulovat působení zemské
gravitace. Model byl laboratorně testován, ale nakonec nikdy
nebyl použit v praxi. Princip vesmírné technologie byl převzat
a aplikován v léčebné rehabilitaci. FBMI společně s rehabilitačním
centrem Adeli testuje účinky této techniky na organismus. Oblek
na tělo vyvíjí další sílu v požadovaném směru. Tohoto principu se
využívá hlavně u pacientů s postižením centrální nervové soustavy.
Další projekty jsou zaměřeny na oblast medicíny katastrof,
a to na vývoj jednoduchých prostředků detekce toxických
chemických látek. Cílem výzkumu je nalézt, vypracovat
a navrhnout jednoduché, rychlé, spolehlivé a přitom dostatečně
citlivé, finančně a ekonomicky nenáročné metody analýzy
nejrizikovějších toxických chemických látek, které by byly
vhodné pro chemickou a zdravotnickou kontrolu například pitné
a užitkové vody.
Ing. yulia Efremova
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žití, chyby při použití i abnormální použití.
Výsledkem technického testování je finalizovaný prototyp zařízení na HW i SW úrovni,
plně připravený k praktickému použití.
Zkušenosti z řešených projektů zejména
s partnery z komerční sféry se promítají
i do jedné z posledních současných aktivit
pracoviště – přípravy nového studijního
oboru Informační a komunikační technologie v lékařství (ICTM), jako součást
tříletého Bc. studijního programu Biomedicínská a klinická technika (BMKT).
Díky velice dobře fungující mezinárodní
spolupráci na SPA budou nejlepší studenti
ICTM zapojováni do projektů partnerských
institucí a vyjíždět na výměnné pobyty, např.
v Norském národním institutu pro telemedicínu a integrovanou péči (NST), který je
dále úzce provázán s Univerzitou v Tromso
(UiT). NST s 200 zaměstnanci je největší
organizací zaměřenou na výzkum v oblasti
telemedicíny a e-health na světě a v roce
2002 byla WHO vybrána jako WHO Collaborating Centre for Telemedicine. Na UiT
vyučovaný studijní program Telemedicína
a e-health může být velice vhodným navazujícím programem pro nejlepší studenty
jak ICTM, tak i příbuzných oborů akreditovaných na ČVUT.
Ing. Karel Hána, Ph.D.
Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.

↖ Aplikace laseru při léčbě „tenisového lokte“

Jak na nákupy zdravotnických přístrojů
Jedním z důležitých požadavků vědecké a výzkumné činnosti by měla být schopnost
pružně reagovat na aktuální potřeby vnějšího prostředí a hledat odpovědi na problematické
otázky. Univerzitní půda a její vědecké týmy jsou ideálním organismem pro zrod nových
myšlenek, nápadů a originálních řešení. Skupina HTA (Health Technology Assessment)
na FBMI se rovněž snažila tuto podstatu naplnit, což se jí v minulém roce pod vedením
profesora Kneppa podařilo hned dvakrát.
Problematickou oblastí českého zdravotnictví jsou nákupy zdravotnických prostředků,
zejména pak nákladnější zdravotnické techniky. Stává se velmi často, že managementu
zdravotnického zařízení chybí nejen podložená argumentace o potřebnosti daného přístroje,
ale rovněž panuje roztříštěná představa o výši jeho ceny. Samostatnou kapitolu představuje
nejednotná koncepce kupních smluv.
V rámci projektu IGA vytvořila skupina HTA ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce
Informační systém sledování nákupu zdravotnických přístrojů, který poskytuje přístup
k aktuálním a věrohodným informacím o nakoupených a provozovaných zařízeních. Z veřejných zdrojů se podařilo získat relevantní informace o 180 zakázkách, které byly realizovány
uzavřením 263 smluv. Celkem to představuje informace o 1 028 nakoupených přístrojích
v částce více než 1,7 mld. Kč. Na základě vytvořených algoritmů pro analýzu dat je možné
automatické generování analytických zpráv – reportů. Ty vyhodnocují záruční, servisní
a obchodní podmínky, dále nabízejí možnost porovnání vývoje výdajů na vybranou skupinu
zdravotnických přístrojů za určité období. Údaje jsou členěny dle konkrétního zdravotnického přístroje a lze na jejich základě vysledovat určitý trend vývoje cen. Tento jedinečný
systém, jehož podstatu tvoří databáze technických, klinických i ekonomických údajů slouží
mnoha uživatelům. Na jedné straně stojí nemocnice, které mohou zdrojová data využít
při svém rozhodování a zvolit tak vhodný typ zdravotnického přístroje a v optimálním
případě i dodavatele a nastavení smluvních podmínek. Na straně druhé stojí možnost sledovat a vyhodnocovat nákupy na úrovni celé ČR. Nyní probíhají jednání s Ministerstvem
zdravotnictví ČR o využití informačního systému v rezortu.
Další významné výstupy předložila skupina HTA v rámci projektu „Hodnocení zdravotnických prostředků“. Kromě důkladné analýzy oceňování nákladů a přínosů zdravotnické
techniky, byl vytvořen univerzální postup pro její nákup. Výzkumný tým po celou dobu
řešení rozvíjel spolupráci se dvěma špičkovými zahraničními pracovišti v oblasti HTA
a ekonomiky zdravotnických prostředků – se skupinou HEDS (Health Economics and
Decision Science) na University of Sheﬃeld ve Velké Británi a s konzultantskou společností
EconoMedic z Bayreuthu v Německu.
Ing. Petra Hospodková, MBA
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Unikátní mikrotomograf
MikroCT (počítačový tomograf s vysokým rozlišením), jenž využívá metod rentgenové radiografie k 3D zobrazování vnitřních struktur drobných vzorků v rozsahu
velikostí od desetin mm po několik cm, je pýchou Specializované laboratoře experimentálního zobrazování, kterou společně založila 3. Lékařská fakulta UK, Ústav
technické a experimentální fyziky a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT.
Smlouvu o zřízení společného pracoviště, jehož těžištěm bude biomedicínský
výzkum na novém unikátním rentgenovém mikrotomografu malých zvířat, podepsali
10. března 2015 představitelé tří akademických pracovišť v prostorách 3. Lékařské
fakulty v Praze 10, kde laboratoř sídlí.
Mikrotomograf je schopen zobrazovat v neuvěřitelném detailu. Je využitelný pro
zobrazení orgánů malých zvířat, ev. i celých malých zvířat. „V laboratoři se ve skutečnosti realizuje to, o čem se ve společnosti často hovoří. Přenos nových technologií ze
základního výzkumu do jiných oblastí výzkumu a dále formou mezioborové spolupráce.
Srdcem tomografu je unikátní detektor rentgenovského záření, jenž se původně zrodil
pro potřeby základního výzkumu částic,“ přibližuje užitečnou novinku Ing. Stanislav
Pospíšil, DrSc., ředitel ÚTEF ČVUT. Metodický rozvoj využití tohoto přístroje pro
biomedicínský výzkum probíhal ve spolupráci fyziků z ÚTEF s badateli z FBMI. Metodika zobrazování byla podřízena požadavkům týmu z 3. Lékařské fakulty, pro jejichž
výzkum je tomograf určen.
MikroCT přístroj MARS (Medipix All Resolution System) byl původně vyvinut
na University of Canterbury (Nový Zéland) . Unikátní detektor Timepix, jenž MikroCT
systém v současnosti využívá, je založen na technologii hybridních polovodičových
detektorů vyvíjených v rámci kolaborace Medipix sdružené v CERN s významným
podílem ÚTEF. Hlavní předností detektoru je, že umožňuje rychle zobrazovat rentgenovské snímky nezastřené šumem, s vysokým rozlišením a s virtuálně neomezeným
dynamickým rozsahem. Díky spektroskopickým vlastnostem detektoru lze kontrast
zobrazení zvýrazňovat výběrem vlnových délek fotonů rentgenova záření, což se nazývá
„barevnou“ radiografií. Prostorové rozlišení tohoto zobrazovacího systému dosahuje
úrovně cca 30 mikrometrů, což je o řád lepší, než je tomu v současnosti u nejmodernějších CT přístrojů používaných v humánní medicíně. Kombinace zmíněných vlastností umožňuje získat značný kontrast i v objektech, jejichž zobrazování je s využitím
konvenčních systémů velice obtížné – například měkkých biologických tkání, které jsou
těžištěm výzkumu v nově vzniklé interdisciplinární laboratoři.
(vk)
↙ Snímek ukazuje srovnání fotografie a tomografických rekonstrukcí různých biologických
vzorků. Nahoře: mládě krajty tmavé – komplexní biologický objekt.
Dole: chilli paprička – tedy vzorek zcela postrádající tvrdé struktury.
Zobrazená krajta byla pro měření laskavě zapůjčena P. Frýdlovou, O. Šimkovou a D. Fryntou
z Katedry zoologie Přirodovědecké fakulty UK.
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Pulzní SXR
spektroskopie
Měkké rentgenové záření (soft X-ray, SXR)
v oblasti tzv. vodního okna, 2.3–4.4 nm,
může být díky svým vlastnostem použito např. pro zobrazení sub-buněčných
struktur s velmi vysokým rozlišením. SXR
transmisní mikroskopie je nová metoda,
komplementární k zobrazovacím technikám běžně používaným v cytologii. Oproti
optické mikroskopii nabízí vysoké rozlišení
v řádu několika desítek nm a vyšší kontrast,
zatímco ve srovnání s elektronovou
mikroskopií nevyžaduje náročnou přípravu
vzorku. V současnosti je nicméně SXR
mikroskopie doménou synchrotronových
zdrojů záření, tedy velmi nákladných
a málo dostupných zařízení. Pro rozšíření
této slibné zobrazovací techniky
do běžné výzkumné praxe je nezbytné
nalézt vhodnou a dostupnou alternativu
synchrotronů. Jeden ze směrů výzkumu
na Katedře přírodovědných oborů je optimalizace a vývoj aplikací dvou typů laboratorního zdroje SXR – plazma pulzního silnoproudého pinčujícího výboje a laserové
plazma buzené v pulzní plynové trysce.
Zcela nová aplikace laboratorních zdrojů
SXR byla vyvinuta na Katedře přírodovědných oborů ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR. Velmi krátké SXR impulzy slouží
jako excitační zdroj pro časově rozlišenou
spektroskopii scintilátorů. Díky tomu, že
SXR záření je prakticky v jakémkoli materiálu silně absorbováno, je vybuzená luminiscence scintilátoru natolik intenzivní, že
je možné zaznamenat i velmi slabé pomalé
složky dosvitu způsobené materiálovými
defekty. Díky nové pulzní SXR spektroskopii je tedy možné sledovat výskyt defektů
v závislosti na výrobním procesu či složení
scintilátoru. Unikátní měření dosvitu prováděná na naší katedře tak poskytují cenná
data využívaná při vývoji moderních detektorů ionizujícího záření pro biomedicínu.
Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
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Největší radost mám z úsměvů a pohody
[ O proměnách FBMI hovoříme s děkanem prof. MUDr. Jozefem Rosinou, Ph.D. ]
Deset let života sice není mnoho, ale
i toto výročí může být důvodem pro
bilancování. V čem jsou podle vás silné
stránky fakulty a v čem ty slabé?
Bilancovat deset let života Fakulty
biomedicínského inženýrství ČVUT není
úplně jednoduché. Pohled do různých
statistik či průzkumů říká, že to bylo velice
úspěšné desetiletí. Na druhou stranu se
do popředí dostává otázka, jestli se přesto
nedalo udělat více. Ale abych dal konkrétní odpověď: máme akreditováno dost
studijních programů a oborů ve všech
typech vysokoškolského studia, v technických i zdravotnických oborech, postavili
jsme nové laboratorní patro, získali další
překrásnou budovu s dvěma úplně novými
posluchárnami, máme špičkové přístrojové vybavení, zájem studentů o studium
u nás každoročně roste a nemáme problémy s počty přihlášek. Podařilo se nám
vytvořit stabilizovaný kádr zaměstnanců
ve všech kategoriích, o který se snažíme
pečovat i různými benefity. Získali jsme
právo na fakultě habilitovat i inaugurovat v oboru biomedicínské
inženýrství. S fakultou spolupracuje
mnoho významných institucí ze
sféry zdravotnictví, ústavy Akademie věd, výrobní podniky a bohatá
je i mezinárodní spolupráce. To jsou
silné stránky. Na druhou stranu,
když vidím vědecký výkon na některých fakultách nebo jejich doplňkovou činnost, tak jasně vnímám
v těchto oblastech naše postavení
jako nedostatečné.
Z čeho máte největší radost? Je
to neustálý nárůst počtu studentů, skvělé výsledky fakultních
vědecko-výzkumných pracovišť,
moderní zázemí?
Určitě mě těší, když je na Dnech
otevřených dveří přeplněná posluchárna, když je počet přihlášek
trojnásobný než počet přidělených
míst. Stejnou radost mám i z toho,
kam se fakulta za deset let posunula
svým prostorem, rekonstrukcemi,
stavbami. Je skvělé sledovat úspěchy na poli vědeckém, rostoucí

počty získaných grantů a projektů. Těší
mě, že se naši absolventi skvěle uplatňují
na pracovním trhu a se svou alma mater
neztrácejí kontakt ani po ukončení studia.
Ale nemenší radost mi dělá, když vidím
pohodu u svých zaměstnanců, když slyším
- i přes zavřené dveře - smích „babince“,
který se schází každý den u mé sekretářky,
když studentům splníme jejich přání mít
na fakultě třeba automat na zmrzlinu.
A nesmím zapomenout na fakultní plesy,
majálesy, setkávání se studenty, rektorské
dny a závody dračích lodí. Největší radost
mám z úsměvů a pohody.

Počítáte s dalším nárůstem oborů
a programů v oblasti zdravotnictví,
nebo budete chtít v budoucnu spíše
posílit biomedicínské inženýrství, tedy
techniku, s níž fakulta před deseti roky
startovala?
Ve zdravotnických programech zatím
s nárůstem studijních oborů nepočítám.
Myslím, že až nový děkan rozhodne, jestli

by se něco nového nemělo akreditovat.
Oproti tomu v technických oborech stále
hledáme nové, perspektivní a zajímavé
obory. V letošním roce je na ministerstvu
k akreditaci spis pětiletého magisterského
oboru Nanotechnologií pro medicínu
a bakalářského oboru Informační a komunikační technologie v lékařství.

Fakulta velmi rychle roste, už má skoro
1 600 studentů. Sám jste před téměř
třemi roky řekl, že máte nakročeno
k tomu, aby jednou na fakultě studovaly
3 000 studentů. Vyplní se to? A kdy?
Škoda omezení, kterými ministerstvo
školství univerzitám brání přijímat více
studentů. Jsem přesvědčen, že pokud
bychom přijímali bez restrikcí, už teď by
studovalo na fakultě více než dva tisíce
studentů. Po převzetí nové budovy se
významně zlepšilo i prostorové zázemí.
Domnívám se, že i nadále bychom měli
přijímat kolem 500 až 600 bakalářů, 150 až
200 studentů magisterských studijních
oborů a kolem 25 až 30 doktorandů.
Každým rokem bychom tak, v průměru, mohli přijmout kolem 700 studentů. V optimálních podmínkách
bude nový děkan potřebovat jedno
funkční období, aby se počet kolem
tří tisíc studentů stal skutečností.
Jak by měla fakulta vypadat
v roce 2016, až vám skončí
mandát být v jejím čele?
Myslím, že fakulta by měla mít
při mém odchodu z funkce děkana
dostatek studentů, stabilizovaný
kádr zaměstnanců, měla by být
i nadále úspěšná v získávání finančních prostředků z grantů a projektů
z České republiky a také z operačních programů Evropské unie. Měla
by být finančně zdravá, aby i nadále
mohla garantovat zaměstnancům to,
co se nám podařilo nastartovat. Co
chci, aby měla, je vize. Vize, jak dál.







Vladimíra Kučerová
[ Foto v celém tématu:
Jiří Ryszawy, VIC ČVUT
a archiv pracovišť FBMI ]
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Nástřiky chrání letecké
turbíny i endoprotézy
[ Studium únavy těles se žárovými nástřiky na Katedře materiálů FJFI ČVUT ]
Žárově nanášené ochranné nástřiky úspěšně pomáhají tam, kde základní materiál nedokáže odolat
extrémním podmínkám při provozu zařízení. Mohou ale vyvolat celou řadu vedlejších účinků,
nejnebezpečnějším z nich je patrně ovlivnění únavové životnosti. Studium tohoto fenoménu nabývá
na důležitosti a komplexitě s postupně se rozšiřujícím spektrem průmyslově využívaných žárově
nanášených materiálů i technologií.
Fenomén, který může
za mechanická selhání

může lomová mechanika narazit na obtížně
popsatelný fenomén povrchové úpravy
materiálu žárovým nástřikem. Problém
je zdůrazněn faktem, že právě povrchové
vlastnosti jsou z hlediska vzniku únavových
trhlin určující.

Únava materiálů je fenomén, který má
na svědomí většinu havárií strojů a zařízení
(nejznámější monografie uvádějí až 50-90 %
všech mechanických selhání). Její podstatou
je cyklické namáhání, které vede k degradaci
materiálu a často ke vzniku a následnému Nástřik-substrát dokáže divy…
šíření únavových trhlin. Studium únavy
Žárové stříkání představuje rodinu techse postupně přesouvalo z praktické roviny, nologií, která dokáže vyřešit celou řadu prove které se snažili konstuktéři experimen- blémů souvisejících se zvyšováním účinnosti
tálně prokázat životnost svých konstrukcí, strojů a zařízení. V honbě za účinností se
do roviny „lomově mechanické“, kde zna- za posledních 20 let zvýšila pracovní teplost procesů porušování ovlivňuje již fázi lota v komoře leteckých turbín o 200 oC.
návrhu. Velkou motivací pro rozvoj lomové Projektují se stěny termonukleárních reakmechaniky byly v padesátých letech minu- torů se schopností odolat tepelným tokům
lého století havárie letounů de Havilland v řádu desítek MW/m2. I v těchto podmínComet, prvních proudových dopravních kách musí být součást schopna přenášet
letounů. Naštěstí současná lomová mecha- mechanické zatížení a současně být co
nika již dokáže určit problematická místa možná nejlehčí. Vhodně navržený kompokonstrukce, případně stanovit odhad jejich zit nástřik-substrát dokáže tyto požadavky,
životnosti. Pro aplikace v leteckém průmy- pro samostatný materiál často protichůdné,
slu a v odvětvích, kde mohou být následky splnit. Nástřik zajišťuje ochranu proti proúnavového porušení tragické, je však expe- středí či kompatibilitu s ním. Substrát pak
rimentální ověření únavové životnosti stále vykazuje potřebné mechanické vlastnosti.
nedílnou součástí vývoje. Bohužel, i v pří- Typickými příklady jsou keramické tepelné
padech, kdy je předcházení únavovému bariéry na lopatkách leteckých turbín či biopoškození věnována značná pozornost, kompatibilní povrchy endoprotéz.

[1]

Vliv žárově nanesených nástřiků na únavové chování těles je značně komplexní.
Na materiál substrátu, často náročně tepelně
a povrchově upravený, je aplikován více či
méně agresivní postup přípravy povrchu
a vlastního nanášení. Typické je zdrsnění
povrchu tryskáním a následný déšť natavených částic nanášeného materiálu s teplotou často několika tisíc stupňů. Nevyhnutelným důsledkem je vznik zbytkových
pnutí, zvýšená drsnost povrchu, zpevnění
materiálu substrátu a spousta dalších změn
v povrchové vrstvě součásti. Vše navíc závisí
na konkrétních parametrech výrobního procesu. Proto je ve většině případů v podstatě
nemožné předpovídat únavovou životnost
těles s žárovými nástřiky. Její znalost je však
pro konstruktéra naprosto klíčová. Je tedy
zpravidla potřeba provádět náročné a zdlouhavé únavové experimenty. Celou záležitost
komplikuje fakt, že žárové nástřiky zpravidla
mají velmi nehomogenní anizotropní strukturu, která znesnadňuje studium procesů
jejich porušování.

Zahraniční ohlas i spolupráce

Studium únavového porušování těles
se žárovými nástřiky na Katedře materiálů

[2]

↖ [1] Vodou stabilizovaný plazmový hořák vyvinutý na ÚFP, AV ČR. [2] Déšť wolframových částic o teplotě kole 3600oC v oblacích Ar-H2 plazmatu
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↘↘ Únava materiálů je
fenomén, který má na
svědomí většinu havárií
strojů a zařízení
(nejznámější monografie
uvádějí až 50–90 % všech
mechanických selhání).

FJFI má dlouhou tradici, vázanou na úzkou
spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu Akademie věd ČR (ÚFP) a dalšími pracovišti.
První únavové zkoušky žárových nástřiků
na Katedře materiálů inicioval ve spolupráci
z ÚFP doc. Ing. Jan Siegl, CSc., na přelomu
tisíciletí. Byly zkoumány plazmově nane- cioval a řídil prof. Ing. Ivan Nedbal, CSc.
sené nástřiky připravené unikátním vodou Tomu se podařilo vyřešit celou řadu dětstabilizovaným plazmovým hořákem vyvi- ských nemocí nového způsobu zkoušení,
nutým právě na ÚFP. Získané výsledky měly standardizovat rozměr zkušebních vzorků
široký zahraniční ohlas a vedly ke spolupráci a v neposlední řadě navrhnout mechanics celou řadou pracovišť. Uveďme například kou část zařízení, která je v nezměněné
University of Sherbrooke a firmu Tekna podobě používána dodnes. Systém SF-test
Plasma Systems (obojí Quebec, Kanada), se po několika pilotních studiích, zahrnukde jsme řešili nástřiky wolframu; s Uni- jících mimo jiné vliv balotinování na únaversity West (Trolhättan, Švédsko) probíhá vovou životnost duralových těles, zařadil
výzkum tepelných bariér pro letecké motory; do stálého repertoáru experimentálních
možnosti opravy ocelových konstrukcí metod Katedry materiálů. Vlastní princip
nástřiky niklu jsou zkoumány společně zařízení spočívá v rezonančním ohybovém
s University of New York at Stony Brook zatěžování vetknutých nosníků, kde tuhost
(New York, USA); na výzkumu nástřiků pro zkušebního tělesa určuje rezonanční freklékařské aplikace spolupracujeme s Nana- venci jeho kmitání. Ta se u standartních
yang Technological University (Singapur). těles pohybuje typicky mezi 70 a 130 Hz,
V rámci uvedených projektů jsou prováděny což značně urychluje průběh zkoušky. Navíc
únavové zkoušky několika desítek až stovek je deformace tělesa největší právě na jeho
těles, což je zejména po časové stránce velmi povrchu, rezonanční frekvence tedy závisí
náročný úkol. Zatěžování servohydraulic- primárně na změnách v povrchové oblasti.
kými zkušebnímu stroji je zejména pro Právě rezonanční frekvence, respektive její
výzkum vysokocyklové únavy neúnosně vývoj v průběhu únavového života jsou hlavzdlouhavé, běžně používané zkoušky ním výstupem zkoušky a slouží i k jejímu
ohybem za rotace zase používají geometrii ukončení. V posledních letech byla zkouška
tělesa nevhodnou pro mnoho metod žáro- doplněna měřením a záznamem celé řady
vého stříkání. Naštěstí je na Katedře mate- dalších veličin. Pomocí digitální korelace
riálů k dispozici speciální rezonanční úna- obrazu lze již v průběhu zkoušky získat převové zařízení pro testování vlivu povrchové hled o počtu, délce a lokalizaci únavových
úpravy na únavové vlastnosti.
trhlin. Projevy změn v materiálu zkoumaného vzorku je možno sledovat v záznamu
SF-test a další experimenty
tlumení vzorku, jeho teploty, magnetických
První pokusy s rezonančním únavovým vlastností atd. Údaje získané při zkoušce
strojkem provedl na Katedře materiálů pak umožňují kvantifikovat vliv povrchové
v 70. letech minulého století doc. Ing. Vla- úpravy jak na celkovou délku únavového
dislav Oliva, CSc. Následoval systematický života, tak i na jeho jednotlivé části, tj. dobu
vývoj rezonančního zařízení pro únavové potřebnou ke vzniku únavové trhliny a čas
zkoušky pod označením SF-test, který ini- potřebný k jejímu šíření.

[3]

[4]

fakulty a ústavy

Další charakterizace těles se žárovými
nástřiky poskytuje údaje k vysvětlení jejich
únavového chování. Katedra materiálů
za tímto účelem disponuje celou řadou běžných i speciálních experimentálních technik. Provádíme měření modulu pružnosti
nástřiků čtyřbodovým ohybem, měření
lokálních mechanických vlastností pomocí
instrumentované indentace či na speciálně
vyvinutém profilometru s řízenou teplotou vzorku stanovujeme chování těles při
teplotním zatížení. U tuzemských a zahraničních partnerů lze pak realizovat měření
zbytkových pnutí rentgenovou a neutronovou difrakcí, zkoumání krystalové orientace pomocí metody EBSD (electron
backscattered diffraction), zkoušky otěru
atd. Nesmíme zapomenout ani na fraktografickou analýzu, mikromorfologie lomu
tělesa se žárovým nástřikem totiž v sobě
skrývá důležité informace o způsobu porušování. Přestože příprava žárových nástřiků
na Katedře materiálů neprobíhá, podílejí se
naši studenti a vědečtí pracovníci na vývoji
žárových nástřiků v laboratořích partnerských organizací v rámci výzkumných
projektů. Katedra materiálů je aktivní i při
vývoji nových materiálů pro žárové nanášení, například prášků pro přípravu intermetalických nástřiků.
Uvedené metody poskytují velké množství experimentálních dat, jejichž analýza
umožňuje formulovat principy únavového
chování konkrétních typů nástřiků a navrhnout optimální způsob nanášení z hlediska
únavové životnosti. Pro obecné porozumění
vlivu žárových nástřiků na únavové chování
těles je však třeba ještě mnoho experimentů,
trpělivosti a vědeckého štěstí.

Ing. Ondřej Kovářík, Ph.D.,
Katedra materiálů FJFI
[ Foto: archiv Katedry materiálů a ÚFP ]

[5]

↖↖[3] Sférický prášek korundu pro žárové nanášení. [4] Částice ytriem stabilizovaného oxidu zirkoničitého po dopadu na ocelový substrát.
[5] Lomová plocha nástřiku oxidem chromitým. (snímky z řádkovacího elektronového mikroskopu)
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↙↙ Optická sestava
pro topografické měření
deformovetelného zrcadla
(holografická interferometrie –
živé proužky)

Prokázat existenci axionů…
[ Přesná mechanika a optika na Ústavu přístrojové a řídicí techniky FS ]
Obor přesné mechaniky a optiky
má na ČVUT dlouholetou
tradici. Byl založen v roce 1951
prof. Hajnem v rámci tehdejší
Katedry obráběcích strojů Fakulty
strojního inženýrství s hlavním
zaměřením na konstrukci
mechanických a optických měřicích
přístrojů, zejména pro letecký
a vojenský průmysl. Ačkoliv
většina mechanických přístrojů
byla s nástupem mikroelektroniky
nahrazena jejich elektrickými
variantami, tak zásadní otázky
konstrukce přesných mechanických
systémů (jako jsou malé rozměry
jejich funkčních částí, dlouhodobá
stabilita polohy, velikost kroku
a přesnost polohování) představují
stále konstrukční a technologické
výzvy.
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Současná přesná mechanika pracuje Mikrotechnologie
s nejmenšími rozměry součástek v rozsahu
Každý konstruktér, který navrhuje
stovek až desetin mikrometru s požadavky konstrukční řešení nějakého technického
na polohování od jednotek mikrometrů systému, musí vědět, jak řešení realizovat
po zlomky nanometrů a dlouhodobou sta- a vyrobit. V přesné mechanice se potýbilitou v mikrometrové oblasti, a to i u velmi káme s výrobou velmi přesných součástek
velkých zařízení. Odtud se odvíjí celá řada s celkovými rozměry v řádech stovek militémat s otázkami technologickými – jak metrů na jedné straně, a malými detaily
vyrábět funkční prvky s tak malými roz- o rozměrech v desítkách mikrometrů
měry a detaily a jak s nimi manipulovat, ale na straně druhé. Proto jsme se v našem
i konstrukčními – jak velmi přesně polo- výzkumu zaměřili na elektroerozivní
hovat i velké předměty a jak je zafixovat technologii (EDM), která umožňuje velmi
v nastavené poloze, aby byly odolné proti přesně obrábět elektricky vodivé materiály.
vibracím, změnám teplot, zatížení a dalším Navíc je díky velmi malé hloubce tepelně
vnějším vlivům. Řešení těchto otázek často ovlivněné vrstvy materiálu možné vytvávede k mezioborové spolupráci, kdy je třeba řet na obrobku i velmi malé detaily. Náš
navrhnout rozsáhlejší měřicí nebo technický výzkum se zaměřil na možnosti obrábění
systém a vyřešit uvedené problémy. Akade- odolných materiálů, například molybdenu
mičtí pracovníci odboru přesné mechaniky s velmi malými rozměry obráběných dílů.
a optiky tak často řeší úkoly v rámci spolu- V současné době jsme schopni realizopráce s ústavy Akademie věd České repub- vat objemové mikrostruktury s nejmenliky, partnerskými univerzitami, komerč- šími detaily o rozměru 12 mikrometrů.
ními firmami i s mezinárodními institucemi Takové součástky nacházejí uplatnění jako
v celé řadě oblastí vědy a techniky.
difrakční clony, trysky, vodítka, ionizační

fakulty a ústavy

Měření dvojlomu vakua

mřížky či přesně definované defekty pro
tribologické i jiné testování.

Zrcadlo pro adaptivní optiku

Přesná mechanika je nutnou součástí všech
optických systémů, kde je pro jejich funkčnost
vyžadována přesnost výroby a polohování
na úrovni použité vlnové délky, pro nejpřesnější optiku ještě mnohem menší. Proto se
klasická optika vyrábí dostatečně tuhá, aby
deformace optického prvku, daná jeho upnutím a dalšími externími vlivy, nezhoršovala její
geometrickou přesnost. Tento klasický přístup
k optickým prvkům je v současné době nahrazován využitím deformovatelných optických
členů, kdy je možné významně snížit hmotnost optiky a zvýšit kvalitu přenosu optického
signálu kompenzací externích vlivů aktivním
řízením tvaru funkční optické plochy. Tyto
vlastnosti nových aktivních optických prvků
jsou zajímavé jak pro komerční aplikace, tak
pro vědecké využití. Odbor spolupracuje
na vývoji kompozitního velkoprůměrového
zrcadla, které dokáže korigovat tvar vlnoplochy změnou geometrie odrazné plochy. Vlastní
zrcadlící plocha je nanesena na flexibilní jádro
zrcadla z uhlíkového kompozitu. Deformace je
pak docílena souvislou piezokeramickou vrstvou nanesenou na zadní stranu kompozitního
jádra zrcadla a je ovládána strukturou 64 elektrod. Tato sendvičová struktura umožňuje prohýbat zrcadlo do požadovaného tvaru, který
může být i poměrně komplexní. Deformace
zrcadla byla ve fázi návrhu a testování měřena
holograficky. Pro potřeby řízení v reálném čase
je použito Shack-Hartmannova senzoru.

[1]
[2]

↖↖[1] Molybdenová ionizační mřížka
s šířkou detailů 60 μm. [2] Detail čelistí
mikromanipulátoru

↘↘ Projekt OSQAR
realizovaný v CERN dosáhl
nejlepších výsledků
ze všech projektů, které se
hledáním axionů obdobnými
optickými metodami
zabývají.
↙↙ Vakuový laserový rezonátor pro experimenty v CERN při testování v laboratořích
FS ČVUT

Zcela samostatnou kapitolu výzkumné
činnosti odboru přesné mechaniky a optiky
představuje vývoj specializovaných optomechanických systémů, které slouží jako podpora základního a aplikovaného výzkumu.
Asi nejvýznamnějším příkladem takového
řešení je zapojení v projektu OSQAR realizovaného v CERN. Projekt OSQAR je zaměřen
na studium vakua v silném magnetickém
poli a hledání nových částic mimo rámec
Standardního modelu, které by mohly představovat částice temné hmoty. K tomu využíváme největší dostupné supravodivé magnety LHC v CERN, vysoce výkonné laserové zdroje a citlivé detektory. Spolupráce
na tomto projektu začala již v roce 2006.
Do korporace projektu jsou zapojena pracoviště z Francie, Švýcarska, Polska a České
republiky. Zastoupení pracovišť z České
republiky na projektu je v současné době
zcela klíčové, protože právě úkolem odboru
přesné mechaniky a optiky FS ČVUT, spolu
s kolegy z TUL v Liberci, je příprava experimentálního zařízení pro měření dvojlomu
vakua a přítomnosti axionů v intenzivním
magnetickém poli LHC magnetu a provádění experimentů. Každoročně tak modifikujeme a testujeme optomechanické části
experimentu, které jsou pak na čtyřtýdenní
měřicí kampaň převezeny do CERN, kde
pracovníci odboru i naši doktorandi realizují jednotlivá měření. Doposud se sice
nikomu na světě nepodařilo prokázat existenci axionů, nicméně výsledky měření realizovaného v loňském roce opět posunuly
hodnotu dosaženého exlusion limitu, takže
projekt OSQAR dosáhl nejlepších výsledků
ze všech projektů, které se hledáním axionů
obdobnými optickými metodami zabývají.
V současné době rozšiřujeme experiment
i o měření dalších teoretických částic, konkrétně chameleonů, kde má náš experiment,
podle předběžných odhadů, potenciál
opět překonat nejlepší doposud dosažené
výsledky.
Neustále se zmenšující rozměry přístrojových systémů a zvyšující se požadavky
na jejich přesnost dávají perspektivu k uplatnění přesné mechaniky a optiky v řadě
nových aplikací. Uvedené příklady zaměření výzkumu odboru přesné mechaniky
a optiky na Fakultě strojní ČVUT v Praze
ukazují široké uplatnění oboru.
Doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D., Fakulta strojní
[ Ilustrace: archiv pracoviště ]
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#Skripta ve formátu EED
[ Zpřístupnění studijních materiálů studentům se specifickými potřebami ]
Připadá vám formát tohoto článku poněkud nezvyklý? Studentům, kteří využívají digitalizační služby střediska
ELSA ČVUT, je naopak důvěrně známý. Zpřístupnění studijních materiálů studentům se specifickými potřebami
neznamená jen převedení textu do elektronické podoby, ale má svá pravidla a specifika. Jednou z forem
zpřístupnění je elektronický editovatelný dokument.
#Kdo, co a proč potřebuje
zpřístupnit?

zovky, Braillský řádek apod.). Tyto požadavky zace v úpravě formátu, doplnění navigačních
splňuje tzv. elektronický editovatelný doku- symbolů a přepisu matematických výrazů –
Na ČVUT, obdobně jako na ostat- ment (zkráceně EED). Rámcová podoba to je ta lepší varianta. Mnohdy je však k disních vysokých školách, studují i studenti takového dokumentu je specifikována v Pravi- pozici jen papírový výtisk starých skript. Pak
se specifickými potřebami, kterým jejich dlech pro poskytování příspěvku a dotací přichází na řadu zdlouhavá série skenování,
hendikep objektivně komplikuje nebo veřejným vysokým školám [4, str. 48–49]. rozeznání textu pomocí OCR a mravenčí
dokonce znemožňuje průchod studiem Ve středisku ELSA byla tato podoba ještě více práce oprav a úprav.
běžnou formou. Zpřístupnění studia těmto upřesněna s ohledem na technickou povahu
Pravým oříškem je úprava matematicstudentům zajišťuje na ČVUT středisko skript ČVUT obsahujících matematické kých výrazů. Pro nevidomého uživatele se
ELSA. Obecným principem je přizpůsobení výrazy, grafy a schémata jako hlavní nositele matematika převádí do lineární podoby.
informace. Pravidla pro úpravu jsou dána V ELSE využíváme zdrojového kódu LaTeX,
formy, nikoliv obsahu.
Jednou ze zásadních překážek je ne- metodikami [1, 2, 3], které vznikly v rámci a to jasně specifikované a vybrané příkazy
možnost používat běžné studijní materiály. ESF projektu ExpIn [6].
dle pravidel Blind Friendly LaTeX (zkráceně
To platí zvláště pro studenty se zrakovým
Obsahová stránka přizpůsobeného studi- BFL, příručka [3]). Pro ostatní se matemapostižením nebo závažnou formou dyslexie. jního materiálu zůstává plně zachována, ale tika převádí do grafické, ale stále editovatelné
K překonání této překážky přitom mnohdy formátu by se i autor divil.
podoby, např. pomocí editoru MathType [6].
stačí dodat studentovi literaturu ve formátu,
Pro ilustraci: veškeré nadpisy jsou uvoVýsledné dokumenty neslouží jen studenkterý umožňuje kompenzaci jeho nevýhod. zené mřížkou # a zapsané stylem Nadpis tovi, který si je vyžádal. Jsou katalogizovány,
Nevidomému, který ke čtení na PC používá (bez ohledu na vizuální podobu), čísla rovnic přístupné prostřednictvím střediska
hlasovou syntézu, pomůže jasná navigace jsou vždy před rovnicí a uvozena hvězdičkou, ELSA v knihovně s chráněným přístupem.
v dokumentu, linearizovaný zápis vzorců, či grafické prvky jsou uvozené zavináčem @ V budoucnu budou tituly dohledatelné
možnost rozčlenit si text a vzorce na menší a ukončené ampersandem & atp.
i v katalogu Ústřední knihovny ČVUT.
logické celky. Dyslektikovi mnohdy stačí
Důležité je zmínit, že formát EED studijmožnost změnit si písmo, podbarvit text, ní materiály sice zpřístupní, ale práci s nimi #Spolupráce se studenty
zvětšit rozestupy.
zvláště neusnadní. Ta vyžaduje příslušnou
Převod textů do formátu EED je umožněn
časovou kompenzaci, a to jak krátkodobou díky intenzivní spolupráci se studenty
#Přizpůsobení studijních
(např. při písemce), tak dlouhodobou (např. ČVUT (i jiných škol), kteří tvoří tým extermateriálů – formát EED
prodloužením doby studia).
ních „digitalizátorů“. Právě pro ně jsou
Cílem je poskytnout studentovi studivytvořeny zmíněné příručky, které specifijní materiály v takové formě, která obsa- #Digitalizace ve středisku ELSA
kují postup převodu, definují praviPřevedení skript do formátu EED dla zápisu a podobu finálního dokumentu.
huje prvky pro zpřehlednění a zvýraznění
struktury dokumentu a navíc umožňuje vyžaduje pečlivou a často časově náročnou Nezbytnými vlastnostmi digitalizátorů jsou
výše zmíněnou editaci textu a použití práci. Poskytne-li autor zdrojový text (např. nejen pečlivost a podrobná znalost pravidel,
kompenzačních pomůcek (odečítač obra- ve formátu DOC, RTF, TEX), spočívá digitali- ale i jistá dávka kreativity.

↖ @Příklad adaptace matematického vzorce
pro nevidomého uživatele: původní vzorec,
jeho přepis dle BFL, zobrazení přepisu
v bodovém písmu&
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↖ @Práce s EED pomocí
odečítače ClaroRead, který
vyslovované slovo podbarvuje&

PROJEKTy

Máte pocit, že je zbytečné, aby se úprava
textu dle daných pravidel prováděla tak
říkajíc „ručně“? Že by měl jít celý proces zautomatizovat – naučit počítač dělat tyto úpravy
a jeho výsledky pak jen kontrolovat? Dokonce
vás napadá, jak to udělat? Výborně! Takový
přístup je jedině vítaný, středisko je otevřené
spolupráci se studenty, kteří by mohli přispět
k digitalizaci v rámci svých bakalářských
a diplomových prací. Rádi pomůžeme
školitelům při zadávání témat tohoto typu
a s případnými konzultacemi. V případě
zájmu o spolupráci se obracejte na vedoucí
střediska Mgr. Barboru Čalkovskou
(calkovska@elsa.cvut.cz).
RNDr. Wanda Gonzúrová
Ing. Pavel Hrabák, ELSA
[ Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT ]

#Reference
[1] W. Gonzúrová a P. Hrabák, Postup
převodu studijních materiálů do formátu
EED, Praha: Středisko ELSA, ČVUT, 2015.
Dostupné online: http://www.elsa.cvut.cz/
media/files/Postup_Verze_I.pdf
[2] W. Gonzúrová a P. Hrabák, Pravidla pro
převod studijních materiálů do formátu
EED I a EED II, Praha: Středisko ELSA,
ČVUT, 2015. Dostupné online: http://www.
elsa.cvut.cz/media/files/EED_Verze_I.pdf
[3] W. Gonzúrová a P. Hrabák, Příručka
pro přepis matematického textu pomocí
Blind Friendly LaTeX (BFL), Praha:
Středisko ELSA, ČVUT, 2015. Dostupné
online: http://www.elsa.cvut.cz/media/files/
BFL_Verze_I.pdf
[4] Pravidla pro poskytování příspěvku
a dotací veřejným vysokým školám, č.j.
MSMT-2067/2015-1, Praha, MŠMT, 2015.
Dostupné online: http://www.msmt.cz/
vzdelavani/vysoke-skolstvi/pravidla-proposkytovani-prispevku-a-dotaci-verejnymvysokym-2
[5] ExpIn - Síť expertních pracovišť
k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání,
ESF OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0010. http://
www2.teiresias.muni.cz/expin/cz
[6] MathType: http://www.dessci.com/en/
products/mathtype/

Středisko ELSA
pomáhá zpřístupnit studium
Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA zajišťuje
přístupnost studia na ČVUT pro studenty a uchazeče o studium se
specifickými potřebami, které vyplývají z jejich zrakového, sluchového,
nebo pohybového postižení. Dále středisko poskytuje služby pro
studenty a zájemce o studium se specifickými poruchami učení,
s psychickým nebo se závažným somatickým onemocněním a jiným
typem znevýhodnění.

Pro studenty s hendikepy nabízíme:

– zpřístupňování studijní literatury, včetně adaptace odborné symboliky a převodu studijních materiálů do hmatové podoby
– vizualizační a zapisovatelský servis a také servis tlumočnický studentům se
sluchovým postižením
– studijní asistenci, osobní asistenci a nácvik prostorové orientace
– úpravu formy a průběhu studia včetně režimových opatření (např. prodloužení časového limitu pro vypracování testů)
– nácvik studijních a pracovních strategií (pokud objektivně existuje potřeba
jejich doplnění) a v případě potřeby také individuální výuku
– dostupnost technických prostředků zohledňujících typ zdravotního znevýhodnění, včetně možnosti zápůjček vybraných zařízení

Kde nás najdete?

Pracoviště Dejvice
Bechyňova 3, 166 29 Praha 6 - Dejvice (Studentský dům, prostory CIPS)
Telefon: (+420) 224 358 463
Pracoviště Trojanova
Trojanova 13, 120 00 Praha 2 (budova FJFI, katedra matematiky)
Telefon: (+420) 224 358 543
e-mail: stredisko@elsa.cvut.cz
↘ Více na http://www.elsa.cvut.cz/
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Kam s ním?
Do repozitáře!
[ Otevřený přístup k vědecko-výzkumným informacím a jeho výhody ]
Součástí informačního systému ČVUT je komponenta Věda, výzkum,
vnější styky (VVVS), kterou mimo jiné využívají autoři ČVUT pro
evidenci publikovaných výsledků vědy a výzkumu, neboť komponenta
slouží i k odesílání výsledků do Rejstříku informací o výsledcích (RIV)
a k hodnocení vědecko-výzkumné činnosti školy. V rámci řešení
institucionálního projektu ČVUT byla komponenta rozšířena o možnost
vkládání plného textu. Při realizaci byl kladen důraz na maximální využití
již jednou vložených dat.

↘ Více na
http://knihovna.cvut.cz/veda/
http://hdl.handle.net/10467/61082
nebo se můžete obrátit na:
Helena.Kovarikova@cvut.cz
Lenka.Nemeckova@cvut.cz
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Vložení plného textu článku do komponenty a jeho zpřístupnění prostřednictvím repozitáře
leží výhradně na rozhodnutí autora – on podepsal smlouvu s vydavatelem a nejlépe ví, k čemu
se zavázal v rámci řešení svého projektu. Podle zjištěných možností nastaví autor ve formuláři
VVVS práva přístupu k plnému textu.
Někteří vydavatelé umožňují ukládat do repozitáře preprint (verze článku před recenzním
řízením) nebo postprint (verze článku se zapracovanými úpravami, které vznikly na základě
recenzního řízení), popř. vydavatelskou verzi (nejčastěji PDF soubor s finálním formátováním
článku od vydavatele). Zároveň si kladou i některé další podmínky jako např. povinnost uvést
jednoznačný identifikátor DOI nebo link na vydavatelskou verzi. O přidělení DOI pro díla
publikovaná ČVUT lze požádat Ústřední knihovnu ČVUT.
Jaký postoj zaujímají vydavatelé k uložení článku v repozitáři, je možné zjistit v registru
Sherpa/RoMEO (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/). Pomocí barevného označení poskytuje
informace o přístupu vydavatelů k otázce auto-archivace vědeckých článků. Barvy indikují,
jestli vydavatel auto-archivaci povoluje, nebo ji povoluje s určitým omezením, nebo ji neumožňuje vůbec.
Při vkládání publikačního výstupu do komponenty VVVS je třeba věnovat pozornost
nastavení přístupových práv a vyplnění dalších polí formuláře.
Po nastavení práv přístupu (není přístupný nikomu; přístupný po vypršení zadané lhůty
– vázáno na pole zveřejnit až po datu; přístupný uživatelům z ČVUT po přihlášení; přístupný
všem – Open Access), vložení odpovídající verze plného textu (preprint, postprint, vydavatelská verze), vyjednání souhlasu spoluautorů se zveřejněním a vyplnění dalších polí formuláře
je záznam, včetně plného textu, vyexportován z komponenty VVVS do repozitáře Digitální
knihovna ČVUT.
Repozitář je prostředím, které umožňuje ukládání, prezentaci a archivaci záznamů i plných
textů do struktury (komunity, podkomunity, kolekce) odpovídající organizační struktuře
univerzity (fakulty, katedry, ústavy). Zpřístupňuje plné texty v požadovaném režimu zveřejnění individuálně nastaveném pro každý jednotlivý článek. Při budování repozitáře byl
zohledněn požadavek Evropské komise a byla vytvořena speciální kolekce OpenAIRE pro
ukládání publikačních výsledků vzniklých v rámci řešení projektů 7. RP a následujících projektů z Horizont 2020.
Helena Kováříková, ÚK ČVUT
Šimon Nešvera, VIC ČVUT

studenti

Jak se točí ČVUToviny
Před pár dny vyšel první díl ČVUTovin – nového projektu z dílny Audiovizuálního centra studentů ČVUT
a odboru PR a marketingu Rektorátu ČVUT, který má napomoci propagaci akcí a zajímavých událostí
na fakultách a celkově na ČVUT. Zprávy z univerzitního světa jsou určeny nejen studentům a zaměstnancům,
ale rovněž široké veřejnosti. Jaké bylo natáčení prvního dílu, jsme se zeptali Pavla Bakovského
z Audiovizuálního centra studentů ČVUT, z. s.
Natáčení jsme si všichni užili a probíhalo
výborně. Náš štáb aktuálně čítá přibližně
deset lidí - od moderátorek, přes reportéry
až po střihače a grafiky. Pořizování záběrů
probíhalo v televizním studiu na Katedře
radioelektroniky Fakulty elektrotechnické
ČVUT. Jelikož se v našem případě jednalo
o zcela novou a unikátní zkušenost, nechybělo mnoho přeřeků a nepovedených záběrů.

Proč jste se pustili do tohoto projektu?
Důvodem je především nízká informovanost. Mezi fakultami a jejich pracovišti
v rámci ČVUT a také mezi širokou veřejností. Tímto projektem bychom chtěli dát
prostor všem členům akademické obce
informovat ostatní o zajímavých akcích
či událostech. Chtěli bychom přinášet
atraktivní či důležité informace, aby se
o nich mohl každý dozvědět. Našim cílem
je neformální, avšak reprezentativní zpravodajství.

Jde všechno podle vašich představ,
táží. Rovněž nám všichni mohou na náš mail
s nimiž jste se do projektu na začátku
zasílat upozornění na zajímavé akce a události
nového roku vrhli?
konané v rámci ČVUT, případně nám zasílat
Největším problémem se ukázala celková již vlastní natočený materiál.
časová organizace a plánování celého projektu.
Jelikož jsme všichni studenti a chodíme tudíž Budou ČVUToviny jen na YouTube?
do školy, je velmi obtížné domluvit se na terVšechny díly budou zveřejněny na oficiálmínu, který by vyhovoval všem. Prodlou- ním kanálu Youtube ČVUT. Počítáme s tím,
žením jedné části se automaticky prodlouží že budou rovněž publikovány prostřednictvím
tvorba celého dílu a naruší se tak celkový všech informačních a sociálních médií AVC
harmonogram. V prvním díle nám nejvíce ČVUT. V úvahu připadá i zřízení specialičasu zabralo vytvoření studia a úvodního intra. zované webové stránky, kde by byly veškeré
Tento problém tak v dalších dílech odpadá. důležité informace o ČVUTovinách a rovněž
Obtížná je také komunikace se samotnými archiv všech dílů.
fakultami. Ze všech osmi nám poslaly informace a materiály pouze tři.
(red)
[ Foto: AVC ČVUT ]
Mohou se do vysílání zapojit i další
studenti?
↘↘Více na
Určitě! Jsme rádi za každou pomocnou
www.youtube.com/CVUTPraha
ruku. Hledáme především lidi, které baví vše www.youtube.com/studioavc
kolem videa, postprocesu, grafiky a repor- Kontakt: cvutoviny@avc-cvut.cz
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FBMI v novém
Vzhledem k rychle se zvyšujícímu počtu studentů na Fakultě biomedicínského
inženýrství ČVUT, nebyla stávající budova na náměstí Sítná již schopna uspokojit
zejména výukové potřeby fakulty. Nové prostory, které fakulta získala rekonstrukcí budovy bývalých lidických kasáren na Kladně, dávají od začátku letního
semestru perfektní zázemí studentům bakalářských oborů studijního programu
Specializace ve zdravotnictví a programu Ochrana obyvatelstva.
Stalo se tak díky městu Kladno, které získalo dotaci na rekonstrukci kasáren
a nechalo ze svého rozpočtu přistavět dvě nové posluchárny, každou pro 175 studentů.
Celková plocha rekonstruované budovy je 4 841 m2. Náklady se vyšplhaly na
64,6 milionu korun. Způsobilé výdaje na projekt „Revitalizace brownfieldu –
Kasárna Kladno“, tedy cena za rekonstrukci stávající budovy, činila 42,4 milionu
korun. Z toho dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy pokryla
85 procent těchto nákladů. Zcela nové přednáškové sály město stavělo za vlastní
peníze. Do rekonstrukce i nové výstavby tak Kladno investovalo ze svých vlastních
prostředků 28,5 milionu korun.
Fakulta vybavila získané místnosti nábytkem, zařízením a přístroji. Pro výuku jsou
vybudovány dvě nové fyzioterapeutické učebny, počítačové učebny, laboratoř
anatomie a fyziologie, laboratoř řízení krizových situací, učebny ošetřovatelství
s jednotkou anesteziologicko-resuscitační péče a první pomoci s lůžkem vybaveným jednotkou intenzivní péče apod. Dokončuje se nová učebna, ve které bude
umístěn sanitní vůz, v němž se budou při praktické výuce připravovat na své
budoucí povolání zdravotničtí záchranáři.



Prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., děkan FBMI
[ Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT ]
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Vylepšení Strahova
Strahov se konečně dočkal. Na konci února začala revitalizace
kolejí ČVUT, tzv. pražského Silicon Hill, která se bude týkat obvodové
konstrukce (střecha, okna, fasáda) všech bloků s výjimkou
bloku 8, 11 a 12. Hotovo by mělo být v září 2015.
Díky rekonstrukci se tak výrazně zlepší nejen nynější nepříliš lichotivý vzhled kolejí
postavených před půl stoletím, které byly využívány jako zázemí pro cvičence Spartakiády (netěsnící okna s opadaným lakem a další známky „stáří“ dokládají i fotografie
pořízené před začátkem stavebních úprav), ale především energetické vlastnosti objektu
a uživatelský komfort. „Zateplení je spojeno i s výraznou vizuální obnovou bloků,“ říká
Ing. David Holý ze Správy účelových zařízení ČVUT.
Fasády devíti bloků budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem
Baumit. Finální povrchová úprava je tvořena omítkou na silikonové bázi. Struktura finální omítky je kombinací standardní stáčené struktury, zrno 1,5 mm, a části
tvořené pomocí technologie „na hřeben“. Okna jsou navržena plastová s izolačními dvojskly se základními tepelně technickými parametry dle doporučení
energetického auditu Uw, resp Ud =1,2 W/m 2K. Vstupní dveře do jednotlivých
bloků jsou v hliníkovém provedení shodných tepelně technických parametrů.
Celková plocha zateplované konstrukce (obvodové zdivo) je 30 553 m2, plocha zateplované konstrukce (výplně) je 9 873 m2, plocha zateplované konstrukce (střecha, podlaha,
strop) je 10 894 m2. Rekonstrukce se tak týká 51 321 m2!
Zateplení kolejí, kde bydlí více než 4 500 studentů, je realizováno díky grantu v rámci
operačního programu Životní prostředí (spolufinancováno Evropskou unií).
(red)
[ Foto: Ing. David Holý, SÚZ ]
↘ Více o probíhající rekonstrukci na
https://www.suz.cvut.cz/koleje/koleje-strahov/rekonstrukce
a https://www.siliconhill.cz/rekonstrukce-faq

↘↘ Sklepní prostory
v 1. a 2. podzemním
podlaží po bývalé kotelně
byly řadu let bez využití.
Celková užitková plocha
nových laboratoří je 715 m2,
obestavěný prostor 3 933 m3.
Náklady na stavbu
činily 27,6 mil. Kč.
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Optické a laserové laboratoře Trojanova
Nové laboratorní prostory získala Fakulta
jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT rekonstrukcí bývalé kotelny objektu v Trojanově
ulici. Díky této rekonstrukci se rozšíří
výukové a výzkumné možnosti zde sídlících kateder.
Katedra fyzikální elektroniky využije prostory pro řešení grantů v oblasti pevnolátkových a vláknových laserů, nelineární optiky,
laserových senzorů, nových laserových
aktivních materiálů pro použití v aplikacích,
např. v medicíně, metrologii apod. Před-

pokládá se zde také umístění femtosekundového laseru s diagnostickým vybavením.
V laboratoři bude i pracoviště Katedry inženýrství pevných látek pro přípravu a charakterizaci tenkých filmů a pokrytí pro fotoniku, optoelektroniku, sensoriku pomocí
metod vakuové a plazmové depozice.
K charakterizaci fyzikálních a fyzikálně-chemických parametrů studovaných struktur
budou využity metody optické a laserové
reﬂektometrie, UV-VIS-NIR spektroskopie
a mikroskopové techniky.

Katedra materiálů využije prostory pro
umístění řádkovacích elektronových
mikroskopů s příslušenstvím. Nezbytnou
součástí laboratoře řádkovací elektronové
mikroskopie je dostatečně velké technické
zázemí pro přípravu vzorků – světelný
stereomikroskop, ultrazvuková pračka,
napařovačka (naprašovačka), zařízení pro
iontové leptání atd.
Doc. Ing. Miroslav Čech, CSc., FJFI
[ Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT ]
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Lékaři na technice
Spojení naší technické univerzity s lékařskou vědou není doménou jen současných moderních oborů
a excelentních týmů na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT (jimž je věnováno hlavní téma tohoto
vydání Pražské techniky). Lékaři k ní patřili i v minulých stoletích.
Na pražské polytechnice, České vysoké a zasloužil se o přiřazení českých názvů
škole technické i na ČVUT vyučovali příro- hmyzu k latinským. Absolventem lékařské
dovědné obory převážně absolventi lékařské fakulty byl i rektor ČVŠT z let 1898/1899
a filozofické fakulty pražské univerzity. a 1903/1904 MUDr. Alfréd Slavík (1847 až
Od roku 1849 se přírodopis i pro studenty 1907), profesor geologie a mineralogie.
medicíny přednášel na filozofické fakultě.
Nejvíce se lékaři, veterináři a farmaceuti
Absolventi s titulem MUDr. se často nevě- uplatňovali v zemědělsko-technickém odděnovali jen lékařství, ale i přírodním vědám. lení pražské polytechniky, od roku 1907
Pedagogické uplatnění nacházeli i na praž- na zemědělském odboru ČVŠT a od roku
ské polytechnice, kde byla roku 1812 zřízena 1920 na Vysoké škole zemědělského a lespolnohospodářská stolice. Přírodovědné ního inženýrství (VŠZLI) ČVUT. Za vznik
obory zaměřené na zemědělství (zoologie, samostatného zemědělského odboru neúbotanika, mineralogie) se vyučovaly od spěšně bojoval magistr farmacie prof. Dr.
40. let 19. století v rámci profesury polního Jan Baptista Lambl (1826–1909). V letech
hospodářství a přírodopisu a nauky o zboží. 1867–1881 byl mimořádným profesorem
zemědělství. Řádné profesury se dočkal až
Nejvíce se lékaři, veterináři
po čtrnácti letech a jeho přednášky zůstaly
a farmaceuti uplatňovali
po celou dobu jeho působení nepovinné.
v zemědělsko-technickém oddělení Samostatný zemědělský odbor vznikl až
V 1. polovině 19. stol. přednášel na poly- za jeho nástupce prof. Stoklasy. Lambl byl
technice přírodopis prof. MUDr. Jan Chris- autorem řady učebnic o zemědělství. Roku
tian Mikan (1769–1844). Magistr farmacie 1870 se zasloužil o zřízení pomologické staJosef Jan Steinmann (1779–1833) působil nice a výzkumného ústavu v Troji. Velký
tamtéž v letech 1817–1833 jako profesor ohlas sklidila jeho depekorační teorie
chemie. Prof. MUDr. August Emanuel Reuss (úbytek dobytka v závislosti na vzrůstu oby(1811–1873) krátce suploval paleontologii, vatelstva). Byl prvním českým agronomem
geologii a mineralogii. Prvním řádným pro- evropského významu.
fesorem přírodovědy se stal roku 1854
Mezi významné profesory VŠZLI patřil
prof. MUDr. František Antonín Nickerl MUDr., MVDr. Theodor Kašpárek (1864 až
(1813–1871). Přednášel botaniku, zoologii 1930). Byl řádným profesorem zootechniky,
a mineralogii, zabýval se ale především ento- morfologie a patologie zvířat domácích
mologií. Kromě pedagogické činnosti spra- a přednostou Ústavu zvěrolékařského. Předvoval přírodopisné sbírky Pražského muzea nášel i porodnictví a hygienu domácích zvířat.
↙↙ Pracovna Ústavu pro zemědělskou bakteriologii
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Učil také na lékařské fakultě univerzity, byl
členem zemské zdravotní rady, stálým soudním znalcem lékařským a zvěrolékařským.
V letech 1908/1909 a 1911/1912 byl děkanem
zemědělského odboru a v akademickém roce
1913/1914 rektorem ČVŠT.

Anatomie a fyziologie
domácích zvířat

Prof. MUDr. Alois Velich (1869–1952)
přednášel na pražské technice anatomii
a fyziologii domácích zvířat. Byl profesorem
všeobecné a zemědělské bakteriologie a přednostou Ústavu anatomie a fysiologie domácích zvířat a Ústavu bakteriologického. Pracoval jako ředitel Výzkumného ústavu pro
bakteriologii zemědělskou, byl členem Státní
zdravotní rady a Čs. akademie zemědělské.
V letech 1909/1910 a 1914/1915 byl děkanem
zemědělského odboru a roku 1918/1919 rektorem ČVŠT. Stal se i profesorem a v roce
1932/1933 děkanem na lékařské fakultě, kde
přednášel farmakologii a farmakognosii.
Roku 1907 byl zvolen poslancem Říšské rady
za Českou agrární stranu a v letech 1918 až
1920 za agrárníky poslancem Národního
shromáždění Československé republiky.
Prof. MUDr. Otakar Srdínko (1875 až
1930) byl na pražské univerzitě profesorem
histologie a embryologie, od roku 1918
děkanem lékařské fakulty a přednostou Histologicko-embryologického ústavu.
Na ČVŠT přednášel od roku 1908 mikro-

↙↙ Operační místnost Ústavu zvěrolékařského
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skopickou anatomii a vývoj zvířat domácích. Byl členem Královské české společnosti nauk a České akademie věd a umění.
Stal se i významným politikem – od roku
1918 členem Národního shromáždění
Československé republiky za agrárníky,
v letech 1925–1926 ministrem školství
a národní osvěty a 1926–1929 ministrem
zemědělství.
Ve 30. letech nastoupil po prof. Srdínkovi na VŠZLI MUDr. Vladimír Tůma
(1897–1945), docent mikroskopické anatomie a vývoje domácích zvířat. Na lékařské fakultě byl docentem histologie
a embryologie. Jako člen mezinárodní
organizace Association des Anatomistes
se zúčastňoval mezinárodních kongresů
a spolupracoval se zahraničními histologickými a anatomickými ústavy. Po okupaci naší země roku 1939 se zapojil
do odbojové činnosti. V únoru 1945 byl
zatčen gestapem a 19. 4. 1945 ve věznici
na Pankráci popraven.
Na VŠZLI se habilitovali i Jaroslav
Drbohlav (1893–1946), docent parazitologie a hygieny domácích zvířat, Antonín
Schönfeld (1869–1958), docent včelařství
a Otomar Völker (1871–1955), docent anatomie domácích zvířat. Jako soukromý
docent experimentální fyziky působil
na VŠZLI od roku 1937 PhDr. Jaroslav
Šafránek (1890–1957). Od roku 1946 byl
profesorem lékařské fakulty v Plzni, kde
založil fyzikální ústav. Věnoval se konstrukcím přístrojů využívaných nejen v lékařství.
Již v roce 1935 navrhl a zhotovil první fungující televizi v Československu.

Ústav zvěrolékařský na ČVUT

Profesor patologie, hygieny a porodnictví domácích zvířat na VŠZLI MVDr. Jan
Sigmund (1890–1940) sloužil jako zvěrolékař za 1. světové války a poté v československé armádě. Vedl Výzkumný ústav pro
plemennou biologii v Praze a v Kladrubech.
Jako odborník v podkovářství a nauce
o kopytech se zasloužil o záchranu mnoha
cenných koní a zejména o lepší zacházení
a odbornější přístup k léčeným zvířatům.
Po smrti prof. Kašpárka byl jmenován profesorem veterinárních oborů a přednostou
Ústavu zvěrolékařského na ČVUT. Roku
1935 byl zvolen děkanem zemědělského
a lesnického odboru. Napsal řadu odborných publikací, byl členem mnoha spolků
pro ochranu zvířat a předsedou odborné
komise Zoologické zahrady v Praze.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

↖ [1] prof. MUDr. Alois Velich
[2] prof. MUDr. František Antonín Nickerl
[3] prof. MUDr., PhDr. František Bílek
[4] doc. MUDr. Vladimír Tůma
[5] prof. MVDr. Jan Sigmund
[6] prof. Dr. Jan Baptista Lambl

Obecná zootechnika

K významným postavám zoologie patřil
PhDr., MUDr. František Bílek (1885–1972),
profesor obecné a speciální zootechniky
na VŠZLI. Od 30. let vedl Ústav obecné
a speciální zootechniky. I on byl jako jeho
kolega Jan Sigmund přednostou Výzkumného ústavu pro plemennou biologii. Byl
členem státního poradního sboru pro chov
koní, vedoucím státního hřebčína ve Slatiňanech a hipologického muzea tamtéž.
O chovu koní napsal vysokoškolskou učebnici Obecná zootechnika. Jeho velkým mezinárodním úspěchem bylo narození prvních
koní Převalského v pražské ZOO. Podílel se
rovněž na záchraně starokladrubských vraníků. Za své vědecké a pedagogické zásluhy
byl roku 1965 vyznamenán Řádem práce.

Přednášky o první pomoci

Lékaři a veterináři nepůsobili na ČVUT
jen v zemědělských oborech. MUDr. Duchoslav Panýrek (1867–1940), soukromý docent

nauky o první pomoci při úrazech a náhlých onemocněních, přednášel na Vysoké
škole speciálních nauk. Na této škole
působili i MUDr. Josef Šebor (1876 až
1940), docent soukromého pojišťování,
a MUDr. Vojtěch Vítek (1874–1942),
docent úrazového a pojišťovacího lékařství. Na Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství vyučoval prof.
MUDr. Emanuel Formánek (1869 až
1929) fysiologickou chemii a toxikologii.
Na vysoké škole architektury a pozemního stavitelství učil plastickou anatomii
prof. MUDr. Karel Weigner (1874 až
1937), od roku 1926 přednosta Anatomického ústavu a v roce 1936/37 rektor UK.
Na Vysoké škole strojního a elektrotechnického inženýrství přednášel prof.
MUDr. Julius Hanausek (1885–1951)
o ortopedických a fyzikálně terapeutických přístrojích.
Roku 1952 došlo k osamostatnění těch
fakult, na kterých absolventi lékařské
fakulty vyučovali (zemědělské inženýrství,
chemicko-technologické inženýrství).
Medicína se ve formě vědecko-technických projektů na ČVUT vrátila se vznikem Centra biomedicínského inženýrství
roku 1996, transformovaného roku 2002
na Ústav biomedicínského inženýrství,
z něhož se roku 2005 vytvořila Fakulta biomedicínského inženýrství.
PhDr. Eva Boháčová,
Mgr. Edita Jiříková, Archiv ČVUT
Prameny a literatura:
• Archiv ČVUT, Studijní programy
ČVŠT a ČVUT 1890–1950
• Archiv ČVUT, Osobní spisy profesorů
a docentů ČVUT
• Velflík, A. V., Dějiny technického učení
v Praze, díl 1,2, Praha 1906
• Brdlík, V., Studium zemědělství
na České vysoké škole technické
v Praze, Praha 1917
• Michálek, M., Zemědělští buditelé,
Praha 1937
• ČVUT v Praze 1938–1945, Praha 1948
• Kunc, J., Kdy zemřeli? 1937–1962,
Praha 1962
• Volf, M., Významní členové a spolupracovníci vlastenecko-hospodářské
společnosti v království českém,
Praha 1967
• Lomič, V., Dějiny ČVUT, 1. díl, sv. 1, 2,
Praha 1973
• Kafka, F., Petráň, J., Dějiny Univerzity
Karlovy 1348–1990, Praha 1998
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Vychází v Nakladatelství ČVUT
Nová skripta
Fakulta stavební

Hanáková, Alice; Dressel, Jürgen:
Deutsch im Bauwesen
Krejčiříková, Hana; Lidmila, Martin:
Železniční stavby 1
Ryjáček, Pavel: Ocelové mosty. Cvičení
Šafář, Roman: Betonové mosty 2 – cvičení.
Návrh předpjatého mostu podle Eurokódů

↖ Membránová architektura
Miloš Kopřiva,
Zdeněk Hirnšal,
Michal Netušil,
Henri Achten
1. vydání, 202 stran,
ISBN 978-80-01-05693-6

Fakulta strojní

Achtenová, Gabriela: Převodná ústrojí motorových
vozidel. Diferenciály a děliče motoru

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Balková Dvořáková, Ľubomíra: Lineární algebra 2

Fakulta biomedicínského inženýrství

Jelínek, Miroslav a kol.: Biofotonika

Přijďte se podívat na novinky
z produkce Nakladatelství ČVUT
prezentované na veletrhu
Svět knihy Praha 2015
14.–17. května
Stánek ČVUT (P 203) najdete tradičně
v pravém křídle Průmyslového paláce
holešovického Výstaviště.

K naplnění soudobých trendů dynamické a organické architektury
směřují určité stavební konstrukce a technologie. Inspirována vzory ze živé i neživé přírody mezi ně nepochybně patří také membránová architektura.
Publikace uvádí zásady prostorového navrhování membránových
konstrukcí, doplněné také o analýzy vybraných staveb, které
reprezentují uplatnění membránových materiálů v současném
stavebnictví. V českém prostředí se jedná o první ucelenou odbornou knihu, která se výhradně zabývá tímto specifickým oborem
architektury.
Navrhování nekonvenčního tvarosloví membránových konstrukcí
je v digitální době našeho věku nepoměrně snazší, než bývalo
dříve. Publikace zmiňuje i nástroje softwarové podpory určené
k navrhování membránových konstrukcí.

↖ Experimental physics with
polarized protons, neutrons
and deuterons
František Lehar,
Eugene A. Strokovsky,
Colin Wilkin
1. vydání, 220 stran,
ISBN 978-80-01-05692-9

Monografie poskytuje ucelený přehled experimentálních studií
polarizačních jevů v mikrosvětě. Publikace je jedinečná v tom, že
vychází z původních fyzikálních experimentálních výsledků a zkušeností jednoho z autorů (F. Lehara), které získal během téměř
padesáti let v předních světových laboratořích (Saclay, CERN, SÚJV
Dubna, PSI Villigen, Fermilab). Jedná se o aktuální problematiku
se značným významem pro realizaci polarizačních experimentů
na urychlovačích nabitých částic. Výsledky těchto experimentů
poskytují informace o spinové závislosti jaderných sil působících
mezi nukleony v atomových jádrech. Monografie v angličtině
je určena pro učitele a studenty přírodních věd se zaměřením
na jadernou a částicovou fyziku a pro experimentální fyziky, kteří
studují polarizační jevy pomocí urychlovačů nabitých částic.
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