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Anotace 

Ve studii se analyzují potřeby, možnosti a způsoby spolupráce technické university 
s praxí (průmyslem) z hlediska uplatnění absolventů strukturovaných studijních 
program). Rámec studie formují dominantní složky poslání technické university, které též 
spoluurčují její strategické cíle a ovlivňují její identitu: 

o Poskytování universitního vzdělání v oboru působnosti školy.  
o Vědecká / výzkumná práce. 
o Aktivní začlenění školy do daného regionu.  

 Studie se podrobněji zabývá relací praxe s oblastí strukturovaného studia, stručněji s 
oblastmi vědecké činnosti a celoživotního vzdělání.  Interpretace poznatků je provedena 
na příkladu ČVUT v Praze, Fakulty dopravní s těmito hlavními závěry: 

o Student má nejdůležitější znalosti a návyky pro praxi získat již v bakalářském 
studijním stupni. 

o U absolventů bakalářského studia je „poptávka ze strany odběratelů“ po 
znalostech, umožňujících rychlou adaptaci na  praxi nejvýraznější. 

o Nedílnou součástí „prakticky orientovaných znalostí“ je osvojení si komunikace 
v týmu, jazykové schopnosti a znalosti práce s výpočetní technikou. 

o Z možných forem získávání prakticky orientovaných znalostí a dovedností se ve 
strukturovaném studiu jeví nejvhodnější projektově orientované studium, 
kombinované s omezeným přímým začleněním vybraných „prakticky 
orientovaných“ předmětů do výuky.     

 

Klíčová slova:  
Strukturované studium, technická universita, projektově orientované studium, uplatnění 
absolventů, praxe, celoživotní vzdělávání, efektivita studia 
 

1. Charakteristika problémové situace 
Počátek diskusí o významu vztahu technické university a praxe zpravidla časově 

předchází samotnému založení university2.  Diskuse pak pokračují víceméně trvale, odrážejí 
měnící se společenské prostředí a jeho požadavky, regionální změny, rozvoj vědy, techniky a 
úrovně vzdělanosti, demografický vývoj i vnitřní vývoj university. Období dynamických 
změn obvykle iniciují prohloubení diskusí na toto téma.  

V současnosti je společenský vývoj nesporně rychlý, někdy bývá charakterizován  též 
jako turbulentní. Namátkou lze jmenovat různorodé akcelerující  procesy s chaotickými 
komponentami: Globalizaci3, evropskou integraci, regionalizaci, vědecký rozvoj... University 
na to reagují změnami náplně i formy studia. Činí tak proto, že jsou zodpovědné za 
harmonické začlenění svých absolventů do praxe. Pociťují s rostoucí naléhavostí i 
pragmatický a zároveň etický požadavek „ být dobrým občanem4“ daného regionu, 
                                                           
1 doc. Ing. Zdeněk Votruba, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Konviktská 20, 110 00 Praha 1 – Staré 
město, elektronická pošta: votruba@fd.cvut.cz; zdevo@ieee.org 
2 Lze to doložit i na založení ČVUT. V  reskriptu císaře Leopolda I. z roku 1707, jenž byl odezvou na žádost Ch. 
J. Willenberga z roku 1905 o zřízení inženýrského studia v Čechách, se na prvním místě uvádí potřeba praxe – 
konkrétně potřeba vzdělaných fortifikačních inženýrů. 
3 jež v dopravě a spojích má planetární charakter a která je integrálním projevem „houstnutí prostoru a času“[1] 
4 V češtině se pojem „občanství“ spojuje dosud spíše s fyzickými osobami, zatímco v zahraničí se běžně pojem  



reflektovat jeho potřeby a účinně napomáhat v oblastech rozvoje lidských zdrojů
5, vědy a 

výzkumu i působit jako integrální centrum vzdělanosti.  Je tedy o čem diskutovat.  
Z možných problémových okruhů se věnuji třem:  
o vazbě na praxi6 u presenčních výukových programů 
o výzkumu podle požadavků praxe 
o celoživotnímu vzdělání. 

Diskusi konkrétně zaměřuji na situaci ČVUT v Praze, Fakulty dopravní (dále FD). Jsem 
však přesvědčen, že mnohé poznatky a přístupy mají širší platnost. 
 
2. Vazba studia a praxe u presenčních výukových programů 

Presenční výukové programy představují u „kamenných“ technických universit nadále, 
přes relativní nárůst kombinované formy studia i celoživotního vzdělávání, nejrozsáhlejší 
vzdělávací oblast7. Do studijního procesu vstupují v tomto typu studia většinou mladí lidé 
bezprostředně, nebo krátce po absolvování střední školy. Znalosti a dovednosti potřebné 
pro začlenění do praxe mají proto spíše jen náhodně nebo výjimečně8. Poněkud lépe jsou 
na tom v tomto směru absolventi učňovských oborů s maturitou, nebo těch průmyslovek, 
kde je praxi tradičně věnována větší pozornost. Tito studenti však tvoří menšinu9. Výrazné 
většině studentů nezbytné znalosti a dovednosti pro začlenění do praxe chybí.  

Je namístě připomenout fakt možná samozřejmý, ale někdy opomíjený: Část znalostí a 
návyků potřebných pro praxi má sociální a humanitní charakter. Jde například o: 

o komunikaci v pracovním nebo projekčním týmu,  
o znalosti jazyků  
o znalosti základů práce s výpočetní technikou, 
o flexibilitu,   
o adaptabilitu na odlišný pracovní režim, oproti škole striktněji řízený jak v čase, 

tak v organizačních strukturách10. 
 
2.1. Potřeba praxe 

V období 1996 – 2002 jsem se osobně účastnil z pozice vedoucího katedry nebo 
pedagogického proděkana FD alespoň dvou desítek rozhovorů s „odběrateli“, tedy 
s představiteli podniků a organizací, do nichž naši absolventi nastupují do pracovního 
poměru11.   

                                                                                                                                                                                     
“good citizenship“ vztahuje i k osobám právnickým, firmám, společnostem, školám a pod. a je jedním z jejich 
 přirozených a důležitých cílů. 
5 tedy i celoživotního vzdělávání 
6 Pojem praxe je používán ve dvou odlišných sémantických významech: 

(1.) Praxe jako obecný pojem zahrnující produkční ( i řídicí) lidskou činnost: průmysl, zemědělství, 
dopravu, služby, řízení, správu… 

(2.) Praxe jako působení studentů v produkční činnosti, jako součást nebo doplněk výuky. 
Jelikož z kontextu je konkrétní význam jasný, není rozlišení významů v textu prováděno.  
7 Evidentně tomu tak bude i v dohledné budoucnosti, a to navzdory existující demografické situaci v ČR. 
Evropské analýzy z posledních deseti let totiž nastolují naléhavý požadavek, aby cca polovina nastupující 
populace absolvovala alespoň bakalářský stupeň vysokoškolského studia. 
8 ( Z prázdninových brigád nebo z vedlejší výdělečné činnosti) 
9 Význam této menšiny studentů je však značný, neboť tvoří jakási „kondenzační jádra“ při získávání  
potřebných znalostí a návyků pro praxi. Znalosti tohoto typu se totiž velmi rychle a účinně získávají spíše 
napodobením, než běžnými typy výuky.  
10 (jež mají často výraznější hierarchické rysy) 
11 Výsledky těchto rozhovorů jsem bohužel systematicky nevyhodnocoval. Rozhovory totiž probíhaly při 
různých příležitostech a jejich majoritní náplní nebyla specifikace požadavků na absolventy fakulty. Často se 
jednalo o předávání výsledků výzkumných prací, jež si podniky na fakultě objednaly, někdy též o presentace 
podniků a pod. (Rozhovory jsem nevedl s  úmyslem zpracovat tuto problémovou studii.)  



Z toho pouze dva představitelé se vyjádřili v tom smyslu, že u absolventů nepožadují 
znalosti, potřebné pro začlenění do praxe. Požadovali kvalitní teoretickou přípravu12 s tím, že 
v jejich podnicích si pracovníky pro potřeby praxe doškolí sami. Jednalo se v obou případech 
o představitele velkých nadnárodních korporací, které jsou vybaveny vlastními rozsáhlými 
vzdělávacími systémy. Shodně zdůraznili, že jejich zaměstnanci si krom praktických znalostí 
musí osvojit též „podnikovou kulturu“ nebo „podnikové komunikační prostředí“. Z další 
diskuse však vyplynulo, že u nastupujících pracovníků – absolventů technické university 
zcela samozřejmě požadují schopnosti komunikace v pracovním týmu13, znalosti a dovednosti 
práce na projektech i v laboratoři a pokročilou „počítačovou gramotnost“.  

Všichni ostatní představitelé podniků požadavek na alespoň základní seznámení 
absolventů s praxí měli za samozřejmý jak v bakalářském, tak v magisterském stupni studia14. 
Relativní váhu „prakticky orientovaných znalostí a dovedností“ vzhledem k celku studia na 
jednotlivých stupních strukturovaného studia odhaduji na základě výsledků těchto diskusí, 
výsledků evropských studií [4] a zkušenosti v souladu s  tab. 1. 

 
Stupeň studia Bakalářský Magisterský Doktorský 
Váha prakticky orientovaných znalostí a dovedností 0,4 0,3 0,15 
 
Tab. 1.Relativní váha praktických znalostí v jednotlivých stupních strukturovaného studia. 
 

„Poptávku ze strany odběratelů“ po získání znalostí a dovedností pro praxi během 
bakalářského nebo magisterského studia na technické universitě tedy lze považovat za 
existující a podstatnou. 

 
2.2. Možnosti, jak zařadit osvojení znalostí a dovedností pro potřeby praxe do 
výukového procesu 

Existuje několik možných přístupů k danému problému. Některé z nich mají charakter 
víceméně universální, jiné jsou vhodné pro vybrané obory studia. Možná a mnohdy efektivní 
je i kombinace více přístupů. 

a)  Přímé začlenění praktického výcviku do běžných studijních plánů. 
Jde o „nekompromisní“ přístup.  
Při širším chápání výuky „znalostí pro praxi“ musíme konstatovat, že se do jisté míry 

uplatňuje vždy. Do studijních plánů technických universit se zařazuje výuka cizích jazyků, 
výuka práce s počítači i výuka vybraných humanitních předmětů (např. rétorika, komunikace 
v týmu). Cílem je osvojení si schopnosti komunikace v (mezinárodním) pracovním prostředí  
a úspěšná existence v sociálním prostředí.  

Důsledné  a úplné zařazení praktického výcviku do studijních plánů však předpokládá, 
že universita má ve svém vlastnictví nebo alespoň na smluvním základě k disposici příslušnou 
výcvikovou resp. provozní základnu. Osvojení praxe je pak hodnoceno standardním 
způsobem (kredity, zápočty, klasifikované zápočty, zkoušky). Tento přístup je velmi náročný 
na zdroje (včetně času). Předpokládá proto zpravidla jednak finanční spoluúčast studentů na 
pokrytí nákladů na studium, jednak i určitou redukci teoretické části studia oproti 
srovnatelným oborům (např. v rámci téhož studijního programu). Proto se používá 
v omezeném rozsahu, zpravidla jen v těch případech, kdy je příslušnými předpisy praktický 

                                                           
12 V diskusi odezněla i parafráze na klasický výrok: „Znalost dobré, `fungující` teorie je velmi praktická věc“. 
13 (a to v angličtině a dvou dalších jazycích) 
14 U absolventů doktorského studia není podle závěrů z těchto  rozhovorů požadavek příliš významný. Zde je 
jednoznačný důraz kladen na kreativitu. Nicméně, absolvování doktorského programu předpokládá jednak 
vysoký stupeň inteligence a flexibility, jednak není bez dosažení magisterského stupně možné. 



výcvik explicitně požadován15.  
b)  Prázdninové praxe. 
Jedná se o poměrně nenáročný přístup z hlediska zdrojů školy. V minulosti byl hojně 

používán. Prázdninová praxe byla  ve studijních plánech explicitně zařazována a hodnocena 
(např. zápočty, kredity).  

Prakticky obtížně řešitelným problémem v současnosti je zajištění kvalitní a vzájemně 
srovnatelné úrovně praxe pro všechny studenty daného ročníku16. Firmy / organizace, které 
jsou aktivní v oboru, jenž by mohl být pro studenty přínosem, nepovažují za nikterak výhodné 
zaměstnat studenty o prázdninách na praxi o délce tří až čtyř týdnů. Typicky 1 – 2 týdny totiž 
trvá adaptační fáze. I potom lze stěží zaměstnat studenty na kvalifikovanější práci. To je pro 
tento přístup významnou kontraindikací. Pracovní výkony studentů v době prázdnin, zejména 
u vědomí zpravidla minimální (nebo nulové) odměny, nejsou nikterak komerčně zajímavé. 
Stabilní zaměstnanci podniků jsou si toho vědomi a studenty spíše demotivují.  
Nezanedbatelné je i zvýšené riziko úrazů, vyplývající z nutně krátkého zácviku. To jsou 
hlavní důvody, proč se tento způsob získávání praktických návyků spíše omezuje. 

Spornou variantou tohoto přístupu  je ponechat na studentech, aby si praxi vyhledali 
sami. Škola v takovém případě požaduje pouze doklad o realizované praxi. Výsledky jsou pak 
značně heterogenní. Někteří studenti preferují výši výdělku bez ohledu na věcnou náplň 
praxe. Mnohdy je absolvování praxe formální či neprůkazné. 

 Přínosná bývá naproti tomu téměř vždy praxe v zahraničí. Je tomu tak i v případě, kdy 
student nekoná kvalifikovanější práci ve svém oboru. Cenné mohou být získané znalosti 
cizího jazyka a místního prostředí. Proto považuji programy, jako je např. U.S. program 
“Work and Travel“ za velmi užitečné. Stěží však lze zajistit návaznost takových praxí na 
studijní programy. 

c)  Dlouhodobý pracovní poměr nebo podnikatelská aktivita. 
Je známým faktem, že nikoliv zanedbatelná část studentů presenční formy studia je 

současně zaměstnána na částečný pracovní poměr17. Další část studentů podniká v různých 
oblastech, nejčastěji v informatice nebo ve službách.  

Relace studium : zaměstnání / podnikání je v úhrnu podle mého názoru ambivalentní. 
 Z hlediska získávání prakticky orientovaných znalostí a dovedností je jednoznačně 

přínosem. 
 Vzhledem k ostatním komponentám studia se jedná o souběžné, konkurující si 

procesy, kde s vysokou pravděpodobností dochází ke konfliktům. Řešení těchto konfliktů 
vede často k prioritám pracovních / podnikatelských aktivit vůči studiu. Není divu. Činnosti 
v zaměstnání resp. podnikání se měří v hodinách či dnech, zatímco „časovou jednotkou“ při 
studiu je týden až semestr. Studijní záležitosti lze tedy zdánlivě bez problémů odkládat. Navíc 
ekonomické postavení mnoha studentů je takové, že samo jejich studium je podmíněno 
výdělkem ze zaměstnání resp. podnikání18. Není proto reálné studentům v těchto aktivitách 
bránit. Nežádoucím, nicméně přirozeným důsledkem zaměstnaneckých / podnikatelských 
aktivit studentů je bohužel zhoršování jejich studijních výsledků, časté prodlužování studia, 
přerušování studia i vyšší „studijní úmrtnost“.   

                                                           
15 Na Fakultě dopravní ČVUT se takto realizuje studium bakalářského oboru „Profesionální pilot“ v rámci 
studijního programu „Dopravní technologie a spoje“. 
16 Menší problémy v tomto směru mají malé regionální university. 
17 Jeho rozsah kupodivu někdy odpovídá i plnému pracovnímu úvazku. 
18 Úroveň stipendií zpravidla nezajistí studentovi ani existenční minimum. Přitom studující mladý člověk 
požaduje životní úroveň alespoň takovou, jako mají jeho zaměstnaní, nestudující vrstevníci. Celkové stárnutí 
populace postupně vede k tomu, že část rodičů se v době studia dětí ocitá již za vrcholem své pracovní 
výkonnosti. Tomu odpovídá nižší odměna v zaměstnání, někdy i nezaměstnanost (Na FD lze identifikovat na 
pracovišti Děčín). Půjčky na studium, které by zajistily studentovi slušnou životní úroveň (případně i úhradu 
školného) a splácely se dlouhodobě po nástupu absolventa do praxe jsou dosud fakticky nefunkční.  



Ze zkušenosti se zdá, že přiměřenou pragmatickou reakcí na pracovní nebo 
podnikatelské aktivity studentů ze strany školy je považovat tyto aktivity za soukromou 
záležitost studentů, nebránit v nich, ale ani je nepodporovat. Není znám korektní 
institucionální způsob, jak zaměstnaneckou / podnikatelskou činnost studentů provázat se 
studijními programy. Jsem přesvědčen, že to není nutné ani potřebné, protože zaměstnaní 
resp. podnikající studenti sami, zejména ti schopnější z nich, individuálně a úspěšně 
vyhledávají případné synergické efekty studijních a pracovních procesů a účinně z nich těží. 

d) Projektově orientované studium 
Jedná se o přístup, který na základě teoretických analýz i existujících zkušeností 

považuji za vhodný pro poměrně rozsáhlou skupinu studijních programů na technických 
universitách v presenční formě studia, a to na úrovni bakalářské, magisterské i doktorské.  

Projektově orientované studium se vyznačuje tím, že významná a déletrvající (více 
než dva semestry) část studia probíhá v rámci řešení reálných projektů. Projekty jsou na 
technických universitách zpravidla zaměřeny na řešení konkrétních technických, ekonomicko 
– technických nebo socio - technických úloh. Projekty jsou vedeny vedoucími projektů, kteří 
mohou působit též v externích společnostech nebo v orgánech státní správy. V takových  
případech mají vedoucí projektů statut externích učitelů. Po stránce výukové jsou vedoucí 
projektu řízeni vedoucími příslušných kateder / ústavů dané university. 

 Této formě studia na Fakultě dopravní ČVUT je věnována následující, poměrně 
rozsáhlá třetí kapitola. 

 
3. Projektově orientované studium na ČVUT, Fakult ě dopravní 

V akademickém roce 1993 / 4 na základě úspěšné akreditace byla zahájena výuka na 
nově zřízené Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického v Praze (dále též FD)19. 

Magisterské (inženýrské) studium na této fakultě bylo od samého počátku ve všech  
studijních oborech koncipováno jako projektově orientované. Zakladatelé fakulty 
předpokládali, že se tak vhodně20 naplní požadavky, vyplývající z systémového chápání 
dopravy a telekomunikací a z požadovaných “znalostí a profesionálního uplatnění” 
absolventů. 

Myšlenkový základ těchto úvah lze v komprimované formě vysledovat z “Tezí o 
dopravě jako samostatném vědním oboru” [5], jež stojí zato ocitovat: 

“Dopravou se rozumí soubor procesů, které vedou k cílenému přemisťování osob, materiálů, 
energie a informací v prostoru a čase. Doprava jako samostatný vědní a technický obor se rozvíjí 
v interakci s dalšími obory, v nichž na předním místě musíme jmenovat oblasti, rozvíjené na ostatních 
fakultách ČVUT: 

� Technika a technologie výstavby dopravních cest a telekomunikačních systémů, 
� Technika a technologie tvorby dopravních prostředků a telekomunikačních zařízení 
� Technicko-ekonomické aspekty provozování a údržby dopravních cest, provozování a 

údržba dopravních prostředků. 
Doprava je však ve své podstatě fenomén interakce člověka s technickým artefaktem, interakce 

člověka a lidské společnosti s technologickou infrastrukturou rozšiřující dimenzi lidského bytí 
v časoprostorovém smyslu. Základní metodologii dopravy jako svébytného inženýrského oboru je 
systémový způsob nazírání na obecnosti ve vztazích mezi dopravními cestami, dopravními prostředky 
a vzájemně provázanými provozními systémy. Avšak nejvýraznější skutečností, která posouvá studijní 
obor dopravy z oblasti mezioborových studijních disciplín do oblasti samostatného inženýrského a 
doktorandského studia, je úloha vyplývající z uplatnění dopravní inženýrské informatiky a jejích využití 
v produkčních ekonomických modelech chování a její aplikace v tvorbě efektivně fungujících 
dopravních systémů v území, v návaznosti na ekonomické, ekologické i kulturní aktivity člověka.  

                                                           
19 Fakticky se jednalo o znovuzřízení. V roce 1952 totiž existovala na ČVUT fakulta železniční jako předstupeň 
připravované Vysoké školy železniční, později Vysoké školy dopravní. Sídlem této vysoké školy se stala 
postupně od roku 1960 Žilina.  
Vnějším faktorem, který inicioval zřízení FD bylo rozdělení bývalé ČSFR v roce 1993.  
20 blízko optima 



Zejména ekonomové jsou schopni dobře identifikovat význam dopravy jako systému významně 
přispívajícímu k životaschopnosti a perspektivy ekonomiky regionů i větších územních celků. 
V ekologii je identifikace dopadu dopravy jako význačného civilizačního faktoru na životní prostředí 
dostatečně průkazná. 

Založením fakulty dopravní vyjádřilo vedení ČVUT svoji vůli nezaostávat za vyspělými 
světovými univerzitami a reflektovat do svých vědeckopedagogických cílů nejen rozvoj technologií a 
techniky, ale také rozvíjet obory přesahující svými inženýrskými metodami rozsáhlé oblasti lidské 
činnosti a jejich systémové uspořádanosti jak v prostoru, tak i v čase. Současný proces “globalisace” 
světových telekomunikací a dopravních systémů takové přístupy nutně vyžaduje. V praktických 
aplikacích se to projevuje ve zdokonalování grafikonů v železniční dopravě a v systémové výstavbě 
kombinovaných druhů dopravy s ohledem na ekologické dopady. 

Nerespektování tohoto vývoje by ve svých důsledcích vedlo k zaostávání služeb a 
podnikatelských aktivit silně závislých na rozvoji dopravy, jejích informačních systémů, ale také 
závislých na rozvoji služeb poskytovaných moderními telekomunikacemi.” 

V pokročilejší a teoretičtější formě lze tyto teze nalézt rozpracované např. v [2].  
Strategické rozhodnutí zvolit projektově orientovanou formu studia jako vhodnou pro 

dosažení daných cílů předpokládá úspěšné vyřešení některých konflikt ů. Na tomto místě 
zmíním jako příklad konflikt mezi hloubkou a podrobností znalostí a technických dovedností, 
které student získá při řešení konkrétního projektu a nutnou úrovní základních systémových 
znalostí oboru jako celku. Úspěšné řešení (tohoto i dalších) konfliktů rozhodne21 o celkovém 
výsledku implementace strukturovaného studia přinejmenším ve stejné míře, jako procesní 
potenciál22, který tato forma studia přináší. Proto v dalším odstavci presentuji alespoň na 
základní rozlišovací úrovni SWOT analýzu23 projektově orientovaného studia (dále též ve 
zkratce POS) na technické universitě. Následuje diskuse některých konfliktů. 

  
3.1.   SWOT analýza  projektově orientovaného studia  
 

S (strengths – přednosti) 
 

I. Student si osvojí základy celku oboru na základě kombinace procesního a poznatkového 
přístupu. 

II.  Do značné hloubky zvládne dílčí oblast, zpracovávanou v projektu, a to jak v úrovni 
poznatků a znalostí, tak zejména procesů, i co se týče praktických dovedností. 

III.  Osvojí si přístupy, nezbytné při reálné inženýrské práci, včetně schopnosti “dotažení 
problému do konce24”. 

IV.  Naučí se týmové práci a komunikaci v pracovním (výzkumném, projekčním) kolektivu. 
V. Seznámí se s prostředím, v němž bude pravděpodobně po absolvování university 

působit. 
VI.  Znalosti, získané při práci na projektu jsou výhodou pro ty studenty, kteří budou 

pokračovat v doktorské úrovni studia. 
 

W  (weaknesses – slabiny) 
 

I. Čas věnovaný projektu nedovolí do potřebné hloubky probrat důležitá témata při 

                                                           
21 a to dynamicky, v časové, prostorové i zdrojové dimensi 
22 podprostor stavového prostoru, který danému systému studia náleží 
23 SWOT (strengths – silné stránky, weaknesses, opportunities - příležitosti, threats – hrozby) analýza se používá 
jako elementární nástroj při studiu “měkkých” – “soft”, špatně strukturovaných systémů. Obecně je známá např. 
v ekonomii a finančnictví při analýze portfolia. 
Z typografických důvodů nezachovávám pro tuto analýzu typickou kvadrantovou formu. 
24 Tento aspekt považuji za zvlášť pozoruhodný, neboť standardní způsoby studia uvedenou schopnost zpravidla 
nerozvíjejí. 



limitovaném rozsahu / době studia. 
II.  Čas věnovaný projektu prodlužuje potřebnou dobu studia. 

III.  POS je individuální, tedy náročné na čas pedagogů. 
IV.   V důsledku II. a III. je POS náročné i co se týče požadavků na zdroje školy. 
V. V počátečních fázích studia nemá ještě student základní předpoklady pro práci na 

projektu a mnohdy ještě není pro tento typ studia dostatečně mentálně vyspělý. 
VI.  Pokud projekty probíhají v prostředí university, jsou náročné na kvalitu i rozsah 

vybavení laboratoří. 
VII.  Projekt přináší očekávané výsledky až tehdy, kdy se stane “vícegeneračním”, t. zn. 

pokud na něm pracují studenti více ročníků, s různou úrovní znalostí a dovedností.  
 

O (opportunities – příležitosti) 
 

I. Účast ve výzkumu resp. přímé zapojení externích podniků a organizací do práce 
v projektech:  

(i.) Práce studentů v projektech lze synergicky využít ve výzkumné činnosti školy 
i v jejich ekonomických aktivitách25. V případě externí spolupráce přispívá k 
prohloubení vzájemného poznání školy a podniku / organizace,  

(ii.) upřesní “poptávku” po absolventech  a tím i jejich profil,  
(iii.)  zajistí podnikům a organizacím “řízený přísun” absolventů, kteří jsou 

seznámeni s jejich vnitřním prostředím a podnikovou kulturou,  
(iv.) umožní těmto podnikům a organizacím aktivně působit na volbu témat a 

zaměření projektů 
(v.) zkrátí adaptační fázi absolventů při nástupu do zaměstnání.   

II.  Diplomní práce studenta, za předpokladu že vychází z aktivit v projektu, je potenciálně 
kvalitnější a často přímo využitelná. 

III.  Při práci v projektech se u studentů projeví efekt spontánního “selflearningu”, 
přirozeného učení a sebevzdělávání napodobením (nebo alternativně “odstrašením” na 
základě provedené analýzy chyb). Tento efekt zpravidla vzniká v týmech, kde 
spolupracují různě pokročilí studenti a kde existuje motivující pracovní prostředí a 
nezbytný prvek tvůrčí hravosti.  

 
T  (threats – hrozby) 

 
I. Nepodaří se motivovat pedagogy, nebo jejich motivace s časem poklesne pod prahovou 

hodnotu, nezbytnou pro tuto formu výuky26. 
II.  Nezíská se (nebo dynamicky zanikne) spolupráce externích subjektů a organizací s 

universitou. 
III.  Nebudou k disposici potřebné zdroje. 
IV.  Externí učitelé, působící v projektech, budou preferovat zájmy a hlediska svých 

hlavních zaměstnavatelů nad potřebami výuky. Tím ohrozí “tržní neutralitu” university. 
V. Narazí se na infrastrukturní (např. legislativní) bariéry. 

 
 
                                                           
25 V současném školském argotu se zde používá nepříliš vhodný termín ”doplňková činnost”. Tato činnost však 
v existující hospodářské situaci universit mnohdy podmiňuje zlepšení existenčního postavení studentů i učitelů a 
rovněž tak zlepšení laboratorního resp. přístrojového vybavení. Umožňuje též zaměstnání studentů na 
problematice s přímou vazbou na studium ( synergický faktor). Jde tedy o „doplněk“ velmi podstatný. 
26 Práce v projektech a jejich vedení nikdy nemají rutinní charakter. 



3.2.  Diskuse některých konflikt ů: 
Konflikty existují v principu mezi libovolnými dvojicemi S – W a O – T. Jejich možné 

negativní důsledky vyplývají též z nevyužití příležitostí nebo nedostatečné eliminace hrozeb. 
1) Konflikt mezi požadovanými znalostmi celku oboru a detailními znalostmi dílčí části 

oboru, získanými v projektu u absolventů (”whole – part tension”). Tento konflikt je 
pro POS typický. Musí být dynamicky řešen. Řešení jsou možná a dostupná. Některé 
možné přístupy uvádíme v odstavcích, týkajících se implementace POS na FD. Další 
prostředky k zvládnutí tohoto konfliktu dává zavedení POS v prostředí 
strukturovaného studia (SS). O tom více v odstavci 3.5. této práce. Neúspěšné řešení 
tohoto konfliktu vede na jedné straně k povrchnosti vzdělání absolventů, na druhé 
straně k jejich přílišné specializaci (“fachidiocii”) . Obojí je nepřijatelné. 

2) Konflikt vyvolaný většími nároky na čas pedagogů v kontextu s omezenými zdroji se 
zdá být podstatný spíše na zahraničních universitách, kde je cena práce pedagoga 
vysoká. V našich současných podmínkách většina externích učitelů působí na 
universitách dominantně z jiných důvodů, než ekonomických. Nicméně ekonomická 
hlediska někdy nutí vedoucí kateder, aby řízením projektů pověřovali magistry / 
inženýry kteří jsou zároveň řádnými studenty doktorského studia, a to v rámci jejich 
povinné pedagogické praxe. To je málokdy vhodné řešení, protože i velmi nadaný, 
kreativní a pracovitý doktorand nemá potřebné praktické zkušenosti a návyky pro tuto 
činnost. 

3)  Nedostatek zdrojů je významnou kontraindikací pro tuto formu studia. POS totiž 
předpokládá individuální přístup ke studentům. Nelze tedy nepřiměřeně “zvyšovat 
produktivitu studia” prací ve velkých kolektivech, metodami písemného nebo 
elektronického styku studenta a učitele, zkracováním “kontaktních hodin”  a pod27.  
Konflikt lze eliminovat např. tím, že externí subjekty, participující na POS se zároveň 
stanou alternativními zdroji školy. To je možné tehdy, když je projekt zaměřen na 
problematiku, jejíž řešení je pro externí subjekt zajímavé a přínosné, nebo v případech, 
kdy je pro něj důležitá právě tato forma studia28. Primárním systémovým řešením 
konfliktu je  samozřejmě přiměřené zajištění zdrojů se strany státu nebo regionu 
s vědomím, že tento typ studia přináší novou kvalitu. 

4) Konflikty způsobuje též nevhodná struktura projektů, která není v  souladu se 
zaměřením celku studia. Eliminace tohoto typu konfliktů je dlouhodobá a lze k ní 
přistupovat na základě řešení systémové úlohy o přípustné neregularitě rozhraní. 

5) Specifickým případem předešlého konfliktu je rozpor mezi žádoucí náplní projektu 
z hlediska zaměření výuky oboru a potřebou získat pro školu “doplňkové” zdroje. 
Tento konflikt je v podmínkách nedostatečného financování školy řešitelný obtížně a 
dlouhodobě. Zkušenosti FD nicméně ukazují, že v delším časovém horizontu lze 
nalézt vyhovující dynamickou rovnováhu.   

 
3.4.  Průběh zavádění projektově orientovaného studia na FD a získané zkušenosti. 

Projekty na FD jsou od počátku určeny pro II. etapu magisterského studia, tedy třetí až 
pátý ročník (pátý až desátý semestr) podle doporučeného časového plánu studia. Fakticky 
k tomu přistupuje i jedenáctý semestr, který je věnován semináři k diplomní práci a 
vlastnímu zpracování diplomní práce. Ta je v rozhodující většině případů vyústěním 
studentovy aktivity v projektu. 

 
 Týdenní hodinové dotace (THD) projektu se vyvíjely podle tab. 2. 
 

                                                           
27 To je ostatně též v rozporu s posláním “výzkumné university”. 
28 Třeba z důvodu zkrácení adaptační fáze nově přijatého zaměstnance – absolventa této formy studia. 



Akad. rok 1995-6 2000-2001 

semestr THD zakončení THD zakončení 

5. 0 + 4 zápočet 0 + 2 zápočet 

6. 0 + 4 zápočet 0 + 4 zápočet 

7. 0 + 6 zápočet 0 + 4 zápočet 

8. 0 + 6 zápočet 0 + 4 zápočet 

9. 0 + 10 zápočet 0 + 10 zápočet 

10. 0 + 10 zápočet, dipl. p. 0 + 10 zápočet 

11. - - 0 + 30 zápočet, dipl. p. 

  
Tab. 2. Vývoj týdenní hodinové dotace projektů (včetně diplomní práce) na FD. 

 
Z toho je patrné, že celková hodinová týdenní dotace projektů (včetně diplomní práce 

a semináře k diplomní práci) za doporučenou dobu studia na FD se zvýšila ze 40 hod. 
v akademickém roce 1995 – 6 na 64 hod v roce 2000 – 2001. Rozhodující při tom bylo 
prodloužení doporučeného časového plánu studia o 1 semestr. Zároveň je  nápadný posun 
“těžiště” projektů blíže ke konci studia a s tím související povlovnější nárůst THD 
projektů. To je odrazem získané zkušenosti. Studenti potřebují delší adaptační fázi na 
projektový způsob studia. 

V akademickém roce 1997-829  existovalo na FD celkem 55 projektů, z toho 15 ve 
studijním oboru “Dopravní infrastruktura v území”, 26 v oboru “Management a 
ekonomika dopravy a telekomunikací” (včetně “Provozu a ekonomiky letecké dopravy”) a 
14 v oboru “Automatizace v dopravě a telekomunikacích”.  Počet studentů na projekt 
značně kolísal. Od jednoho (u končících projektů) do 28 (provoz letecké dopravy). 

V akademickém roce 2000-2001 bylo na FD při podstatně vyšším celkovém počtu 
studentů aktivních celkem  97 projektů, z toho 30 ve studijním oboru “Dopravní 
infrastruktura v území”, 45 v oboru “Management a ekonomika dopravy a 
telekomunikací”, 22 v oboru “Automatizace v dopravě a telekomunikacích” a 2 v oboru 
“Provoz a řízení letecké dopravy”.  Počet studentů na projekt značně kolísal. Od jednoho 
(u končících projektů) do 51 (letecký provoz). 

Stávající zkušenosti lze po zobecnění vyjádřit těmito tezemi30: 
a) O úspěšnosti projektu dominantně rozhoduje osobnost vedoucího projektu a 

podpora, kterou projektu věnuje vedoucí příslušné katedry. 
b) Krátkodobé projekty (cca 3 roky) se  zpravidla neosvědčují. 
c) Přiměřený počet studentů v projektu je typicky 2 – 5 na ročník (celkově tedy 7 – 18 

na projekt) 
d) Pokud projekt vede externí pedagog, je účelné, aby s ním spolupracoval alespoň 

dílčím způsobem interní pracovník nebo doktorand příslušné katedry. 
e) Experimentální zavedení multioborových projektů v roce 2000 signalizuje příznivé 

výsledky. 

                                                           
29 kdy vzhledem k náběhu studia došlo poprvé k relativně homogennímu naplnění všech ročníků, v nichž jsou 
zastoupeny projekty 
30 Předkládané teze je nutno chápat jako výsledky procesu výrazné homogenizace a generalizace (shlukování a 
kvalitativního hodnocení). Míra heterogenity a neurčitosti je totiž značná, proto lze nalézt v individuálních  
případech i protichůdné výsledky. 



 
Tyto zkušenosti nelze považovat za překvapivé. Dominantní vliv osobnosti pedagoga 

je při individuálních formách studia obecně známý. Podpora příslušné katedry je 
důležitější, než podpora se strany fakulty nebo university. Při krátkodobých projektech 
nedojde k efektu  ”selflearningu” a téměř vše tedy záleží jen na vedoucím projektu. Při 
malém počtu studentů v projektu nedochází k týmové spolupráci. Je –li počet studentů 
příliš velký, je výsledek podobný a práce v projektu získává objektivně charakter 
tradičních forem studia, i když se specifickým zaměřením. Spolupráce interního pedagoga 
umožní eliminovat neúměrné prosazování zájmů a “podnikové kultury” hlavního 
zaměstnavatele externího vedoucího projektu. Má též pozitivní vliv z hlediska 
organizačního. Multioborové projekty dále posilují charakter týmové práce projektu o 
mezioborovou dimenzi. Takové projekty jsou krom toho ze své podstaty větší a 
dlouhodobější. 

Specifickým problémem je vazba projektu s povinně volitelnými předměty. Zde se 
optimum dosud hledá. Zpočátku vazba neexistovala. Studenti si volili povinně volitelné 
předměty podle svého zájmu. Omezeni bylo a je  nabídkou. Toto omezení je ovšem 
minimální, protože student může volit i z nabídky jiných fakult resp. universit. Další 
omezení je kompetitivního charakteru. Přednost volby mají studenti s lepším prospěchem. 
Povinně volitelné předměty, na něž se přihlásí málo studentů se z přirozených důvodů 
efektivity výuky v daném akademickém roce neotvírají. Za této situace vedoucí projektů 
věcně argumentovali, že je žádoucí, aby alespoň zčásti mohli ovlivnit výběr povinně 
volitelných předmětů. Argument byl přijat, neboť bylo zřejmé, že splnění návrhu může 
přispět k řešení konfliktu ”whole – part tension” a zvýšit efektivitu studia. Vedoucí 
projektů získali oprávnění předepsat studentům daného projektu absolvování nejvýše dvou 
vybraných povinně volitelných předmětů. Prozatímní zkušenosti s touto dílčí změnou 
systémových pravidel jsou příznivé, existují však indicie, že někteří vedoucí kateder 
využívají této změny pravidel pro nedosti zdůvodněné zvyšování pedagogických výkonů 
katedry31. 

V celkové bilanci jsou dosavadní zkušenosti s POS výrazně pozitivní. Lze to 
doložit příznivým přijetím jak u studentů, tak u jejich “odběratelů”, i u spolupracujících 
subjektů. Absolventi fakulty, kteří pracují v podnicích i státní správě, hodnotí tento typ 
studia jednoznačně velmi příznivě32. Neměli a nemají problémy s nalezením vhodného 
zaměstnání. Jejich profesní kariéra je ve velké většině  úspěšná a rychlá. I co se týče vyšší 
ekonomické náročnosti POS se katedrám i fakultě jako celku postupně daří kompenzovat 
tuto nevýhodu přínosy z jiných zdrojů, většinou přímo nebo nepřímo souvisejících s POS. 
A to navzdory skutečnosti, že na úrovni ČVUT se nepodařilo zohlednit vyšší nákladnost 
tohoto typu studia ve změně pravidel rozdělování dotace mezi jednotlivé fakulty.  

Lze tedy konstatovat, že projektově orientované studium se již stalo výraznou 
komponentou identity Fakulty dopravní ČVUT.   

 
3.5.  Projektově orientované studium v kontextu strukturovaného studia (SS x POS) 

Boloňská a Pražské deklarace [3] odrážejí rostoucí uvědomění evropských zemí, že 
vzdělání jejich obyvatel spolu s rozvojem vědy a kultury jsou hlavními kompetitivními 
přednostmi Evropy v turbulentním světě 21. století, kde se dramaticky projevuje 
systémový efekt “houstnutí prostoru a času” při limitovaných zdrojích. Možným 
přístupem k zefektivnění, demokratizaci a propojitelnosti vysokoškolského vzdělání je 

                                                           
31 Povinně volitelný předmět, který je vázán na projekt, lze jen obtížně neotevřít pro malý zájem studentů. Zájem 
studentů lze naopak “povzbudit” právě provázáním na projekty, jež daná katedra vede. 
32 V této souvislosti je však nutno připomenout, že zatím, vzhledem k “mládí” fakulty, je časový odstup 
absolventů jen cca čtyři roky, což není ještě dostatečné pro definitivní závěry. 



forma strukturovaného studia (SS). K relativně rychlé implementaci SS se přihlásilo též 
ČVUT v Praze. Postupné zavedení této formy studia na základě udělené akreditace  
MŠMT ČR připravuje od akademického roku 2002 –3 i FD. Děje se tak se zachováním, 
spíše s posílením projektové orientace studia. 

Teoreticky je zavedení strukturované formy studia analyzováno např. v [6]  
 

3.6.   Závěry pro koncipování strukturovaného studia s projektovou orientací 
 Získané zkušenosti s POS a teoretická analýza SS dovolují navrhnout model studia, 
v němž lze dosáhnout propojení silných procesů obou (pod)systémů a tím dosáhnout jediné 
systémové identity.  Vlastní konstrukce modelu vychází z provedené analýzy, [6]  není však  
náplní této práce. Uvádím proto formou tezí hlavní implementační závěry: 
Strukturované studium má charakter, vycházející ze strategického pojetí ČVUT jako celku:  
 
B. Bakalářský stupeň studia v délce 4 let se člení na dvě etapy. Týdenní hodinová dotace 
činí v obou etapách 26 hodin.  
B.1. v délce 2 let má převážně průpravný a iniciační charakter. V této etapě se též 

vyrovnávají diference mezi studenty z různých středních škol. Značná pozornost je věnována 
jazykům a informatickým dovednostem. V této etapě nejsou do studia zařazeny projekty. 

B.2. v délce rovněž 2 let. Zde student získává znalost oboru a potřebné (v oblasti dopravy 
a spojů podstatné) systémové znalosti. Prakticky orientované znalosti získávají studenti 
v největší míře prací v projektech. Studium je projektově orientované, týdenní hodinová 
dotace projektu činí v pátém a šestém semestru po 2 hodinách, v sedmém semestru 6 hodin a 
v osmém semestru 10 hodin (zde je projekt propojen s vypracováním bakalářské práce). 
Existuje slabé propojení projektů a povinně volitelných předmětů. 

 
M . Magisterský stupeň studia je koncipován v délce 1,5 – 2 let.  Týdenní hodinová dotace 

činí rovněž 26 hodin. Jde o typ výzkumného (”research”) magistra / inženýra. Po celou dobu 
studia jsou zařazeny projekty. Studium je rovněž rozčleněno do 2. etap. 

M.1. v délce 1 – 1,5 roku. Studijně výzkumná etapa s podílem projektů: 1.semestr: 2 hod., 
2.semestr 3: hod. (u studentů, kteří plánují magisterské studium na 1,5 roku: 8 hod.), 
3.semestr :  8 hodin. I zde existuje slabé propojení projektů a povinně volitelných předmětů. 

M.2. Výzkumná etapa v délce 1 semestru.. Práci na projektu (včetně diplomní práce) je 
věnována plná týdenní hodinová dotace, tj. 26 hodin. 

 
D. Doktorský stupeň studia v nominální délce 3 let s ( víceméně tradičním) ideálním33  

členěním: 2 roky vědecké přípravy (etapa D.1.) + 1 rok disertační práce (etapa D.2.). 
V prvním a druhém roce studia jsou doktorandi aktivně zapojeni do práce v projektech (např. 
v roli zástupce vedoucího projektu). 

 
Propojení projektů: Předpokládá se, že typicky 3/4 všech projektů budou probíhat za 

účasti studentů bakalářského i magisterského stupně; typicky 1/2 z úhrnného počtu projektů 
se budou účastnit i studenti doktorandského studia. Lze očekávat, že se tak posílí efekt 
řízeného „selflearningu“, jenž se uplatňuje i v současném „dlouhém“ (též „tunelovém“) 
magisterském studiu. 

Multioborové zaměření: podíl projektů s tímto zaměřením se zvýší na 1/3, cílově 1/2. 
Konkrétní ukázky doporučených studijních plánů jsou uvedeny v tab. 3. (bakalář pro obor 

Automatizace a informatika) a  tab. 4. (magistr / inženýr pro obor Informatika v dopravě) 

                                                           
33 Doktorské studium u více než 50% studentů trvá déle než doporučené 3 roky. 



1. semestr B.1.    

Povinné předměty Kód předmětu 
Počet 
hodin 

Počet 
kreditů 

Ukončení 

Algebra a teorie grafů K611ATG 2 + 2 5 z, zk 
Geometrie K611GM 2 + 2 5 z, zk 
Matematická analýza 1 K611MTA1 2 + 3 6 z, zk 
Základy dopravního inženýrství K612ZDIR 2 + 2 5 z, zk 
Textové editory a tabulkové 

kalkulátory 
K614TET 0 + 2 3 kz 

Technická dokumentace K618TECD 2 + 1 3 kz 
Jazyk – angličtina 1 

nebo 
Jazyk – němčina 1 

nebo 
Jazyk – francouzština 1 

nebo 
Jazyk – ruština 1 

K615JA1 
nebo 

K615JN1 
nebo 

K615JF1 
nebo 

K615JR1 

0 + 2 2 z 

Tělesná výchova 1 K615TV1 0 + 2 1 z 

Počet hodin týdn ě  26  (10+16) 
Počet kredit ů  30   

2. semestr     

Povinné předměty Kód předmětu 
Počet 
hodin 

Počet 
kreditů 

Ukončení 

Fyzika 1 K611F1 2 + 2 5 z, zk 
Matematická analýza 2 K611MTA2 2 + 2 4 z, zk 
Makroekonomická teorie K613MT 2 + 0 3 zk 
Úvod do dopravní a manipulační 

techniky 
K616UDM 2 + 0 3 zk 

Kovy a kovové materiály K618KKM 2 + 1 3 z, zk 
Statika K618S 2 + 1 4 z, zk 
Konstruování s podporou počítačů 1 

(základy AutoCADu) 
K614KP1 0 + 2 3 kz 

Základy práva K619ZKP 2 + 0 2 kz 
Jazyk – angličtina 2 

nebo 
Jazyk – němčina 2 

nebo 
Jazyk – francouzština 2 

nebo 
Jazyk – ruština 2 

K615JA2 
nebo 

K615JN2 
nebo 

K615JF2 
nebo 

K615JR2 

0 + 2 2 z 

Tělesná výchova 2 K615TV2 0 + 2 1 z 

Počet hodin týdn ě  26  (14+12) 
Počet kredit ů  30   

 



3. semestr     

Povinné předměty Kód předmětu 
Počet 
hodin 

Počet 
kreditů 

Ukončení 

Fyzika 2 K611F2 2 + 2 5 z, zk 
Železniční tratě a stanice K612ZTS 2 + 2 5 z, zk 
Mikroekonomie K613MI 2 + 1 3 z, zk 
Kinematika a dynamika K618KD 2 + 1 4 z, zk 
Speciální materiály a technologie K618SMT 2 + 1 3 z, zk 
Dopravní a spojové právo K619DSP 2 + 0 2 zk 
Služby internetu a tvorba WWW 

stránek 
K614SIW 0 + 2 3 kz 

Základy elektrotechniky K620ZET 2 + 1 3 kz 
Jazyk – angličtina 3 

nebo 
Jazyk – němčina 3 

nebo 
Jazyk – francouzština 3 

nebo 
Jazyk – ruština 3 

K615JA3 
nebo 

K615JN3 
nebo 

K615JF3 
nebo 

K615JR3 

0 + 2 2 z 

Počet hodin týdn ě  26  (14+12) 
Počet kredit ů  30   

4. semestr     

Povinné předměty Kód předmětu 
Počet 
hodin 

Počet 
kreditů 

Ukončení 

Diferenční a diferenciální rovnice K611DADR 2 + 1 3 z, zk 
Úvod do zabezpečovací a spojové 

techniky 
K614UZS 2 + 1 4 z, zk 

Dopravní prostředky K616DPP 2 + 0 3 zk 
Pružnost a pevnost K618PP 2 + 2 4 z, zk 
Základy elektroniky K620ZEN 2 + 1 4 z, zk 
Pravděpodobnost K611PST 2 + 1 3 kz 
Projektování komunikací K612PK 1 + 2 3 kz 
Úvod do programování K614UP 0 + 2 3 kz 
Technologie a společnost K615TSP 1 + 0 1 kz 
Jazyk – angličtina 4 

nebo 
Jazyk – němčina 4 

nebo 
Jazyk – francouzština 4 

nebo 
Jazyk – ruština 4 

K615JA4 
nebo 

K615JN4 
nebo 

K615JF4 
nebo 

K615JR4 

0 + 2 2 z, zk 

Počet hodin týdn ě  26  (14+12) 
Počet kredit ů  30   

 
 



5. semestr – obor AI B.2.    

Povinné předměty Kód předmětu 
Počet 
hodin 

Počet 
kreditů 

Ukončení 

Matematická statistika K611MST 1 + 1 2 z, zk 
Telekomunikace K614TK 2 + 1 4 z, zk 
Základy teorie dopravy K617ZTD 2 + 1 4 z, zk 
Provozní ekonomie K619PE 2 + 1 3 z, zk 
Bezpečnost a spolehlivost systémů K620BSS 2 + 0 3 zk 
Systémová analýza K620SA 2 + 1 4 z, zk 
Přesnost měření a zpracování dat K611PMZD 1 + 1 2 kz 
Sítě a síťové operační systémy K614SOS 0 + 2 2 kz 
Jazyk – angličtina 5 

nebo 
Jazyk – němčina 5 

nebo 
Jazyk – francouzština 5 

nebo 
Jazyk – ruština 5 

K615JA5 
nebo 

K615JN5 
nebo 

K615JF5 
nebo 

K615JR5 

0 + 2 2 z 

Povinně volitelný předmět 1 K6**Y1** 2 + 0 2 kz 
Projekt 5 K6**X15 0 + 2 2 z 

Počet hodin týdn ě  26  (14+12) 
Počet kredit ů  30   

6. semestr – obor AI     

Povinné předměty Kód předmětu 
Počet 
hodin 

Počet 
kreditů 

Ukončení 

Modelování systémů a procesů K611MSAP 2 + 1 4 z, zk 
Informační systémy K614IS 2 + 0 4 zk 
Telekomunikační systémy K614TKMS 3 + 1 4 z, zk 
Ekonomie firmy K619EFI 2 + 1 3 z, zk 
Optimalizační modelování K620OM 2 + 1 3 z, zk 
Databázové a prezentační systémy K614DPS 0 + 2 2 kz 
Železniční zabezpečovací technika K620ZT 2 + 1 4 kz 
Jazyk – angličtina 6 

nebo 
Jazyk – němčina 6 

nebo 
Jazyk – francouzština 6 

nebo 
Jazyk – ruština 6 

K615JA6 
nebo 

K615JN6 
nebo 

K615JF6 
nebo 

K615JR6 

0 + 2 2 z 

Povinně volitelný předmět 2 K6**Y1** 2 + 0 2 kz 
Projekt 6 K6**X16 0 + 2 2 z 

Počet hodin týdn ě  26  (15+11) 
Počet kredit ů  30   

 

 

 

    



7. semestr – obor AI     

Povinné předměty Kód předmětu 
Počet 
hodin 

Počet 
kreditů 

Ukončení 

Technologie dopravy K617TEC 2 + 1 4 z, zk 
Robotika v dopravě K614RD 2 + 0 3 zk 
Řídící systémy silniční dopravy K620RSD 2 + 1 3 z, zk 
Systémy řízení dopravních prostředků K620SRDP 2 + 0 3 zk 
Železniční zabezpečovací systémy K620ZS 2 + 0 3 zk 
Informatické praktikum 1 K614IP1 0 + 2 2 z 
Jazyk – angličtina 7 

nebo 
Jazyk – němčina 7 

nebo 
Jazyk – francouzština 7 

nebo 
Jazyk – ruština 7 

K615JA7 
nebo 

K615JN7 
nebo 

K615JF7 
nebo 

K615JR7 

0 + 2 2 z 

Povinně volitelný předmět 3 K6**Y1** 2 + 0 2 kz 
Povinně volitelný předmět 4 K6**Y1** 2 + 0 2 kz 
Projekt 7 K6**X17 0 + 6 6 z 

Počet hodin týdn ě  26  (14+12) 
Počet kredit ů  30   

8. semestr – obor AI     

Povinné předměty Kód předmětu 
Počet 
hodin 

Počet 
kreditů 

Ukončení 

Informační systémy v dopravě K614ISVD 2 + 0 4 zk 
Logistika K617LOG 2 + 1 4 z, zk 
Telematika K620TM 2 + 1 4 z, zk 
Informatické praktikum 2 K614IP2 0 + 2 2 kz 
Jazyk – angličtina 8 

nebo 
Jazyk – němčina 8 

nebo 
Jazyk – francouzština 8 

nebo 
Jazyk – ruština 8 

K615JA8 
nebo 

K615JN8 
nebo 

K615JF8 
nebo 

K615JR8 

0 + 2 2 z, zk 

Povinně volitelný předmět 5 K6**Y1** 2 + 0 2 kz 
Povinně volitelný předmět 6 K6**Y1** 2 + 0 2 kz 
Projekt 8 K6**X18 0 + 10 10 z 

Počet hodin týdn ě  26  (10+16) 
Počet kredit ů  30   

 
Tab. 3. Ukázka studijního plánu ve strukturovaném studiu: bakalář obor AI. Projekty jsou 
zvýrazněny  šedým odstínem příslušného řádku 



1. semestr – obor ID M.1.    

Povinné předměty Kód předmětu 
Počet 
hodin 

Počet 
kreditů 

Ukončení 

Funkce komplexní proměnné K611FKP 1 + 1  z, zk 
Matematické algoritmy K611MA 2 + 0  zk 
Operační výzkum K611OV 2 + 0  zk 
Systémové inženýrství K614SI 2 + 1  z, zk 
Spolehlivost v dopravě K616SVD 2 + 0  zk 
Signály a kódy K620SK 2 + 1  z, zk 
Informační technologie pro řízení projektů K614ITP 0 + 2  z 
Dopravní psychologie K615DPS 2 + 0  z 
Jazyk – angličtina 1 

nebo 
Jazyk – němčina 1 

nebo 
Jazyk – francouzština 1 

nebo 
Jazyk – ruština 1 

K615JA1 
nebo 

K615JN1 
nebo 

K615JF1 
nebo 

K615JR1 

0 + 2  z 

Povinně volitelný předmět 1 K6**Y2** 2 + 0  kz 
Povinně volitelný předmět 2 K6**Y2** 2 + 0  kz 
Projekt 1 K6**X21 0 + 2  z 

Počet hodin týdn ě  26  (17+9) 
Počet kredit ů  30   

2. semestr – obor ID     

Povinné předměty Kód předmětu 
Počet 
hodin 

Počet 
kreditů 

Ukončení 

Teorie hromadné obsluhy K611THO 2 + 0  zk 
Telekomunikační služby a multimédia K614TSM 1 + 0  zk 
Management a komunikace v týmu K619MKT 2 + 1  z, zk 
Citlivost soustav K620CS 2 + 0  zk 
Inteligentní dopravní systémy K620ITS 2 + 0  zk 
Teorie regulace a řízení K620TRR 2 + 1  z, zk 
Tvorba znalostních bází firmy K614TZB 0 + 2  kz 
Signálové procesory K611SP 2 + 0  kz 
Jazyk – angličtina 2 

nebo 
Jazyk – němčina 2 

nebo 
Jazyk – francouzština 2 

nebo 
Jazyk – ruština 2 

K615JA2 
nebo 

K615JN2 
nebo 

K615JF2 
nebo 

K615JR2 

0 + 2  zk 

Povinně volitelný předmět 3 K6**Y2** 2 + 0  kz 
Povinně volitelný předmět 4 K6**Y2** 2 + 0  kz 
Projekt 2 K6**X22 0 + 3  z 

Počet hodin týdn ě  26  (17+9) 
Počet kredit ů  30   

 

 

    



3. semestr – obor ID     

Povinné předměty Kód předmětu 
Počet 
hodin 

Počet 
kreditů 

Ukončení 

Modely transportních procesů K614MTP 2 + 0  zk 
Technická fyzika v dopravě K618TFD 2 + 0  zk 
Hybridní a neurčité systémy K620HNS 2 + 0  zk 
Spolehlivostní inženýrství a bezpečnost 

systémů 
K620SIBS 2 + 0  zk 

Systémová strategie dopravy K620SSDO 2 + 0  zk 
Telematické soustavy K620TMS 2 + 0  zk 

Povinně volitelný předmět 5 K6**Y2** 2 + 0  kz 
Povinně volitelný předmět 6 K6**Y2** 2 + 0  kz 
Povinně volitelný předmět 7 K6**Y2** 2 + 0  kz 
Projekt 3 K6**X23 0 + 8  z 

Počet hodin týdn ě  26  (18+8) 
Počet kredit ů  30   

 

 

4. semestr – obor ID M.2.    

Povinné předměty Kód předmětu 
Počet 
hodin 

Počet 
kreditů 

Ukončení 

Projekt a diplomová práce K6**X24 0 + 26 30 z 

Počet hodin týdn ě  26  (0+26) 
Počet kredit ů  30   

 
Tab.4  Ukázka studijního plánu ve strukturovaném studiu: Magistr obor ID. Projekty jsou 
zvýrazněny  šedým odstínem příslušného řádku. 
 

4. Výzkum podle požadavků praxe 
Výzkum je nedílnou součástí činnosti technické university. Cílově tvoří s výukou 

integrální proces. Do výzkumu se zapojují pokročilí studenti bakalářského stupně, (etapa 
B.2.), všichni studenti magisterského a doktorského stupně (etapy M.1. i M2., D.1. i D.2.). 
Z pragmatických důvodů se vědecká a výzkumná činnost člení na: 

a) Specifický34 výzkum, jehož proklamovaným hlavním cílem je rozvoj vybraných 
dlouhodobých programů a kultivace vědeckých škol. Zpravidla je podporován ze 
státních prostředků nebo prostředků nadnárodních vědeckých organizací. 

b) Orientovaný výzkum, zaměřený na problematiku, kterou specifikuje sponzorující 
organizace35.  

c) Výzkum, projekční a analytická činnost „na objednávku36“ vnějších subjektů.  
V konkrétním případě nemusí být začlenění jednoznačné. Např. mezi kategoriemi ad 

                                                           
34 (dříve též „nespecifikovaný“) 
35 Např.: Výzkumné záměry MŠMT, Granty GAČR, AV ČR, resortních ministerstev, granty EU a granty 
v podstatě libovolného financujícího subjektu, tuzemského nebo zahraničního. 
36 Zařazuje se zpravidla do tzv. „doplňkové činnosti“. 



b) a ad c) existuje prakticky plynulý přechod. 
Zatímco ve specifickém výzkumu jsou ze studentů aktivní hlavně doktorandi, 

zbývající typy výzkumu ( ad: b, c) jsou příležitostí i pro studenty nižších stupňů. 
 Vhodnou formu pro zapojení studentů do výzkumu představují právě projekty 

v projektově orientované formě studia (POS). V případě participace na činnostech ad c) 
získávají studenti i řadu poznatků z praxe. Kontakt se zadavatelem je totiž zpravidla velmi 
četný a někdy se část prací provádí na pracovišti zadavatele nebo „v terénu37“.  

Ekonomický přínos je nezanedbatelný pro všechny zúčastněné. V optimálním případě  
umožní i hůře situovaným studentům, aby se v plném rozsahu věnovali presenčnímu studiu a 
nemuseli značný čas a energii věnovat podpůrným (obvykle s předmětem studia příliš 
nesouvisejícím) ekonomickým aktivitám. 
 Dosud jsme diskutovali přímý přínos pro školu a studenty. Významný je však i přínos 
nepřímý. Tím, že se škola zapojuje do aktivit, které jsou důležité pro daný region nebo pro 
některé významné subjekty tohoto regionu, vzrůstá její „občanský rating“ a prohlubují se 
vazby na prostředí, v němž škola žije. To má zprostředkovaně i příznivý vliv na možnosti 
uplatnění absolventů. 

V případě FD se studenti jen jednoho ze studijních oborů
38 účastní v současnosti např. 

činností v rámci grantu OECD „Neuroinformatics“, dvou výzkumných záměrů MŠMT ČR, tří 
grantů MDS ČR, grantu firmy VW a cca 20 výzkumných, analytických a projekčních úkolů 
ročně, řešených na objednávku subjektů z praxe (AŽD, ČD, Škoda – Auto, VW (BRD), aj. 
Základem pro tuto činnost jsou laboratoře, jejichž budování bylo iniciováno z projektu 
MŠMT v nedávné minulosti39 a které se díky příjmům z výzkumné činnosti dále rozvíjejí. 
 

5. Celoživotní vzdělávání (CŽV) 
Má – li vysoká škola resp. fakulta realizovat úlohu „centra vzdělanosti“ v daném oboru i 

úspěšně sehrát roli „dobrého občana“ daného regionu, musí velkou pozornost věnovat 
celoživotnímu vzdělávání. Upevňuje tak pochopitelně i vztah s praxí přinejmenším dvěma 
cestami: 

a) Na školu se při CŽV ve zvýšené míře dostavují lidé aktivní v praxi. V diskusích i při 
výuce potřeby praxe vyjadřují a  mohou dávat i  podněty k upřesňování náplně studia. 
Tím, že detailně poznávají školu a její vědecký a výzkumný potenciál, ovlivňují i 
objednávku praxe na výzkum. Vznikající osobní kontakty mezi učiteli a studenty / 
absolventy CŽV napomáhají například při formování nových projektů v POS. 

b) Část výukových programů CŽV formulují jako zadavatelé podniky nebo správní 
orgány daného regionu. 

Přitom pro školu i učitele má CŽV i nepominutelný přímý ekonomický přínos a může být  
stabilizujícím faktorem v případě, že klesá počet studentů v ostatních typech studia. 
 I když v případě FD se s poklesem uchazečů o studium a studentů v ostatních typech 
studia nesetkáváme40 a podle provedených prognóz se v nejbližších letech tato situace 
nezmění, ostatní důvody jsou dostatečné proto, abychom tento typ studia rozvíjeli. 

V současnosti existují v rámci CŽV čtyři rozlišitelné typy výuky: 
o Jednosemestrální kursy pro středoškoláky, určené primárně pro doplnění nebo 

osvěžení středoškolských znalostí.  
o Jednosemestrální kurzy rozšiřující nebo specializační. 

                                                           
37 Např. dopravní analýzy, dopravní a telematické průzkumy a projekty, modely kombinovaných systémů, aj. 
38 Jedná se o obor „Automatizace a informatika“ 
39 Konkrétně projekt VS96038 . S odstupem času se ukazuje, že se jednalo o patrně nejefektivnější formu 
podpory vědy a výzkumu na vysoké škole v  polistopadovém období.  
40 Každoročně se k přijímacím zkouškám dostavuje několikanásobek počtu uchazečů o studium, oproti počtu, 
jenž může být na  fakultu reálně přijat. 



o Kurzy na objednávku. 
o Studium v rámci „Technologického institutu“ .  

 
5.1.  Kurzy pro doplnění středoškolských znalostí 
Cílem těchto kurzů je v první řadě napomoci uchazečům o studium při přípravě na 

přijímací zkoušky na technickou vysokou školu. Mohou se jich též zúčastnit studenti prvního 
ročníku fakulty, dojdou – li k závěru, že jejich znalosti  ze střední školy mají vážnější mezery. 
Mohou je ale absolvovat též „lidé z praxe“ bez bližší specifikace. Konkrétně se jedná o kurzy 
středoškolské matematiky, středoškolské fyziky a kurzy základů práce s výpočetní technikou I 
a II.  

Význam kurzů s časem narůstá, neboť jsme svědky prohloubení rozdílů ve znalostech 
matematiky a zejména fyziky mezi absolventy jednotlivých středních škol. Úroveň znalostí 
absolventů překvapivě nesouvisí ani tak s typem školy41, jak se často traduje, je však pro 
danou konkrétní školu charakteristická42. Kurzy účinně napomohou tyto rozdíly snížit. 
Existence kurzů základů práce s výpočetní technikou je zdůvodněna patrně též  nevyrovnanou 
úrovní vybavení středních škol výpočetní technikou.  
 

5.2.  Kurzy rozšiřující / specializační 
V podmínkách FD se jedná o jednosemestrální kurzy „Ekonomika podniku“, „Marketing“ 

a „Management“. Existence je zdůvodněna složitostí dané problematiky při podnikání 
v oborech dopravy a spojů.  

Specializačně je zaměřen kurz „Spolehlivost software v dopravních systémech a 
programovací jazyk ADA“. Kurz je reakcí na podstatné změny v dopravní zabezpečovací 
technice, vyvolané rozvojem informatiky. Odborníci z praxe se v něm seznamují s novými 
přístupy k řešení dané problematiky, které výrazně mění priority i způsob myšlení v oboru. 

  
 5.3.  Kurzy na objednávku praxe 
Tento typ kurzů se „šije na míru“ potřebě zadavatele. Jedná se tedy o přímou reflexi 

požadavků praxe. V roce 2002 proběhl např. silně navštívený kurz „Nové trendy rozvoje 
telekomunikací“.  
 

5.4.  Studium v rámci „Technologického institutu“ 
Technologický institut představuje novou kvalitu v CŽV. Institut vznikl v roce 2001 na 

pracovišti FD „Ústav pro bakalářská studia“ v Děčíně. Jeho cíle stojí zato ocitovat z projektu: 
 „Vytvořit systém celoživotního vzdělávání, který bude pružně reagovat na potřeby trhu práce 
v regionu dlouhodobě postiženém vysokou nezaměstnaností a velmi nízkou úrovní vzdělanosti a 
kvalifikovanosti pracovní síly… Bude strukturován do čtyř úrovní: 

a) vzdělávací programy pro zaměstnance firem zaměřené jednak na specializované znalosti 
v oboru jejich hlavní činnosti, jednak na rozvoj managementu a lidských zdrojů obecně v rámci 
systému celoživotního vzdělávání, ovlivňující zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových 
podniků v regionu 

b) vzdělávací a rekvalifikační programy, dle potřeby včetně bilanční diagnostiky, podporující 
zaměstnanost a adaptibilitu pracovních sil pro:   

                                                           
41 Jde o členění na typy:  gymnasia / odborné střední školy (průmyslovky) / učňovská učiliště s maturitou. (Např. 
jsme zjistili, že během posledních tří let absolventi  jednoho pražského učňovského učiliště s maturitou z oboru 
telekomunikační techniky jsou na tom co se týče znalostí fyziky lépe, než mnozí absolventi gymnasií.) 
42 S překvapivě dobrou úrovní znalostí matematiky a fyziky se setkáváme u některých škol s významnějším 
zaměřením na jazyky. Na druhé straně absolventi některých soukromých středních škol, kde bychom očekávali 
individuální práci se studenty a tedy lepší úroveň znalostí, jsou na tom zejména co se týče znalostí fyziky velmi 
špatně. Soubory uchazečů o studium a studentů z jednotlivých středních škol však nejsou dostatečně 
reprezentativní, aby naše zjištění měla potřebnou statistickou významnost. Proto si nedovoluji pořadí škol 
z tohoto hlediska  uvádět. 



o nezaměstnané evidované úřady práce 
o pracovníky ohrožené nezaměstnaností pro nízkou nebo nevhodnou kvalifikaci 
o pracovníky, kteří potřebují být rychle přeškoleni na nové pracovní postupy a 

technologie 
c) profesní integrace   absolventů škol resp. jejich příprava na další vzdělávání 
d) zlepšení propojení středních a vysokých škol s požadavky trhu práce.“ 

 
Partnery projektu se staly tři významné podniky regionu, Městský úřad Děčín a  Úřad 

práce Děčín. 
Projekt vyústil v roce 2001 v založení „Technologického institutu“  v rámci FD,  

s přímou podporou „Kabelovny Děčín – Podmokly“ a.s., „Severočeské energetiky“ a.s. Děčín 
a „Alcan Děčín Extrusions“ s.r.o. 

V témž roce v zimním semestru se začalo vyučovat v čtyřsemestrálním studiu 
Technologického institutu. Studijní plány vznikaly v interakci se zúčastněnými podniky43. 
V současnosti probíhá třetí semestr prvního běhu a první semestr druhého běhu studia. 
Dosavadní zkušenosti jsou jednoznačně příznivé. 

FD hodlá činnosti v rámci technologického institutu dále rozšiřovat. Jednoznačně 
pozitivním faktorem je zde účinná podpora místních orgánů a podniků. Ukazuje se , že užší  
regionální zaměření CŽV, jen obtížně realizovatelné v hlavním městě44, nalézá v regionu 
města Děčína velmi dobré a účinné uplatnění. Velmi slibným se jeví možnost propojení 
projektů v rámci bakalářského (strukturovaného) studia s tímto typem CŽV. Realizaci lze 
očekávat v roce 2005, kdy strukturované bakalářské studium pokročí do třetího ročníku, 
v němž se začnou uplatňovat projekty. Pokud se do účasti v projektech podaří začlenit 
absolventy nebo studující Technologického institutu (CŽV), podaří se vazbu strukturovaného 
studia na praxi dále zlepšit. 
 

6. Závěry 
  Zavádění strukturovaného studia je motivováno řadou pohnutek. Jednou z nich, 
nikoliv nevýznamnou, je i předpokládaná lepší akceptace absolventů praxí. Má – li být tento 
předpoklad naplněn, je nutno již během výuky věnovat větší pozornost otázkám adaptibility 
studentů a absolventů na prostředí, s nímž se v praxi setkají.  

Protože není a priori jasné, po absolvování jakého stupně odejdou jednotliví studenti 
do praxe, je nutno těmto problémům věnovat největší pozornost již v základním, bakalářském 
stupni strukturovaného studia. U absolventů bakalářského studia je též „poptávka ze strany 
odběratelů“ po znalostech, umožňujících rychlou adaptaci na  praxi nejvýraznější. Nedílnou 
součástí „prakticky orientovaných znalostí“ je osvojení si komunikace v týmu, jazykové 
schopnosti a znalosti práce s výpočetní technikou. 

Z možných forem získávání prakticky orientovaných znalostí a dovedností se ve 
strukturovaném studiu na FD jeví nejvhodnější projektově orientované studium, kombinované 
s limitovaným přímým začleněním „prakticky orientované“ výuky do studijních plánů. 

Vyhlídky absolventů na zapojení do praxe se zlepší, účastní – li se jako studenti  
během studia výzkumných, projekčních nebo analytických prací na problematice, která je ve 
středu zájmu podniků / organizací, do nichž absolventi nastupují. To ovšem předpokládá 
aktivitu školy resp. fakulty v této oblasti, znamená to zabývat se nejen  vědeckou prací a 
základním výzkumem, ale též aplikovaným výzkumem „na objednávku“.  Získání takových 
objednávek samozřejmě předpokládá vysokou kompetenci školy v dané oblasti a aktivní účast 
na dění příslušného regionu45.  Zapojení studentů je usnadněno, pokud je výuka projektově 

                                                           
43 V každém semestru se vyučuje 6 – 7 předmětů. Výuka probíhá v odpoledních a večerních hodinách. Studující 
z podniků, zúčastněných na činnosti Technologického institutu mají přizpůsobenu pracovní dobu. 
44 („Regionem“ FD je, jak vyplývá jednoznačně z přehledu trvalých bydlišť studentů, celá ČR.) 
45 Tedy „otevřenost školy vůči regionu“ a vzájemné propojení nejdůležitějších, tzv. „silných“ procesů . Lze to 



orientovaná.    
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vystihnout v češtině trochu nezvykle větou: „Škola je ′dobrým občanem′ daného regionu.“ Jedním z velmi 
významných kroků, kterým škola svoje postavení v regionu posiluje, je též celoživotní vzdělávání. 


