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Fakulta elektrotechnická je na špici excelentního výzkumu na 

ČVUT 

Praha, 21. listopadu 2016 – Expertní panely Rady vlády pro výzkum, vývoj, 

inovace (RVVI) vybraly ve II. pilíři Hodnocení výsledků výzkumných organizací 

RVVI 2015 celkem 276 nejlepších výsledků českého výzkumu za období 2010-

2014. V prestižním seznamu má ČVUT v Praze 32 výsledků, z toho 14 publikací 

čí patentů pochází z Fakulty elektrotechnické. 

Kritériem hodnocení ve II. pilíři je excelence výsledku. Ten se posuzuje u 

publikačních výsledků jejich ohlasem a u výsledků aplikačních průmyslovým 

dopadem. Optimálním kandidátem tedy může být např. vynález chráněný 

mezinárodním licencovaným patentem nebo vysoce citovaný článek, jehož autor či 

autoři získali další ocenění. Některé výsledky vědců z Fakulty elektrotechnické 

ČVUT mají atributy dokonce obou příkladů současně. 

„Jak Fakulta elektrotechnická, tak celé ČVUT dosáhlo lepšího výsledku s 

publikacemi, kde má menší podíl, tedy s takovými, které jsou výsledkem spoluprací 

s jinými výzkumnými organizacemi.“, říká k úspěchu děkan fakulty, prof. Pavel Ripka 

a dodává: „ Jedním z výsledků je mezinárodní patent, jehož licenci se nám podařilo 

prodat německému telekomunikačnímu operátorovi.“ 

Do prestižního seznamu bylo také zařazeno 8 publikací z Fakulty jaderné a fyzikálně 

inženýrské, 3 publikace z Fakulty stavební, po 2 publikacích mají Fakulta strojní, 

Fakulta biomedicínského inženýrství a Ústav technické a experimentální fyziky. S 

jednou publikací přispěla k úspěchu ČVUT také Fakulta dopravní. 

 Další informace o výsledcích excelentního výzkumu na Fakultě elektrotechnické 

ČVUT v Praze jsou k dispozici na stránce: 

http://www.fel.cvut.cz/cz/aktuality/excelentni-vysledky-vyzkumu 

Kontakt pro média: 

Ing. Libuše Petržílková  

PR manažerka a tisková mluvčí 

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická 

tel.: 224 355 620 

http://www.fel.cvut.cz/cz/aktuality/excelentni-vysledky-vyzkumu
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mobil: 731 077 387 

 
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v 

Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně 

inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na 

něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2016/17 nabízí ČVUT svým studentům 123 studijních 

programů a v rámci nich 464 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery 

se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům 

trhu. V roce 2015 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více 

než 4200 světových univerzit, ve skupině univerzit na 451 – 460. místě. V oblasti „Civil and Structural 

Engineering" bylo ČVUT hodnoceno na 51. – 100. místě, v oblasti  „Mechanical Engineering“ na 101. 

– 150. místě, v oblasti  „Computer Science and Information Systems" a „Electrical Engineering“ na 151. 

– 200. místě, a stejně tak i v oblastech „Mathematics“ a „Physics and Astronomy“. 


