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Akademický senát ČVUT v Praze schválil nový způsob 
rozdělování prostředků ČVUT na vědeckou a výzkum-
nou činnost svých pracovníků a studentů. Prostředky, 
které byly až dosud rozdělovány mezi pracoviště 
ČVUT stejným způsobem, jako je MŠMT rozděluje 
mezi jednotlivé univerzity v ČR, kde velký význam 
má počet habilitovaných akademických pracovníků 
a studentů, budou od příštího roku rozdělovány podle 
motivačních a výkonových kritérií, zčásti v souladu 
s připravovanou vládní reformou vědy a výzkumu 
v České republice. 

Z celkového objemu finančních prostředků uni-
verzity určených na výzkum, na kterém se podílejí 
studenti, bude od roku 2009 vyčleněna část na moti-
vační program pro zaměstnance a studenty za pres-
tižní, mezinárodně uznávané publikace hodnocené 
podle mezinárodních bibliografických standardů 
typu WebOfScience. Tyto prostředky půjdou přímo 
nejlepším pracovníkům – špičkovým výzkumníkům 
– napříč univerzitou. Další části budou rozděleny 
podle grantového výkonu pracovišť (získané granty 
z externích zdrojů na vědu a výzkum), aplikačního 
výkonu každého z pracovišť (zejména výnosy patentů, 
licenčních smluv, výzkumu a vývoje ve spolupráci 
s průmyslem apod. ve smyslu inovativních odborných 
prací s průmyslovými partnery) a podle připravované 
metodiky Rady vlády pro výzkum a vývoj. Poslední 
část prostředků bude tak jako dosud určena na Interní 
grantovou soutěž ČVUT pro doktorandy na podporu 
jejich výzkumu v rámci disertačních prací a na pre-
zentaci výsledků. Výsledky všech těchto hodnocení 
budou veřejně dostupné v rámci univerzity. 

Reforma financování uvnitř ČVUT bude „nabíhat” 
po dobu dvou let. V roce 2009 bude dle nové metodiky 
rozdělena více než polovina finančních prostředků, 
zbytek bude financován ještě dle předchozích kri-

térií. Nový způsob financování bude plně uplatněn 
od roku 2010.

Již v červnu 2008 byla spuštěna první etapa – mo-
tivační program pro zaměstnance a studenty, v rámci 
něhož budou ohodnoceny prestižní mezinárodní 
publikace vědeckých výsledků ČVUT za rok 2007. 
Na tento program rektor univerzity, prof. Ing. Václav 
Havlíček, CSc., vyčlenil přes 6 milionů korun.

„Jedná se o první část vnitřní reformy podpory vědy 
a výzkumu na ČVUT, od níž očekáváme podstatně lepší 
využití tradičně silného potenciálu ČVUT v této oblasti. 
k tomuto kroku jsme přistoupili částečně také v  souvislosti 
s připravovanou reformou na úrovni České republiky. 
ČVUT je dnes mezinárodní univerzitou s 10 % zahranič-
ních studentů a je v globální soutěži s prestižními zejména 
evropskými a americkými univerzitami jak ve výuce stu-
dentů, tak ve vědě a výzkumu. Hodnocení naší práce podle 
výkonu a mezinárodních kritérií nám umožní srovnávat 
se s nejlepšími technickými univerzitami ve světě,” uvedl 
Jaroslav Kuba, prorektor ČVUT.

ČVUT je dlouhodobě motorem technologického 
výzkumu a vývoje nejmodernějších technologií v této 
zemi. Důkazem toho je například Centrum Josefa 
Božka zaměřené na automobilový průmysl spolupra-
cující s řadou mezinárodních firem automobilového 
průmyslu, robotické centrum nebo centra R&D přímo 
na ČVUT, jako Ericsson a Vodafone v mobilních ko-
munikacích. Škola také spolupracuje s velkou řadou 
globálních hráčů, jako jsou ABB, Bosch, Daimler, GE, 
Hitachi, Honeywell, McKinsey, Rockwell, Siemens, 
Skanska, Škoda-Volkswagen a Toyota.
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