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Zápis z prvního zasedání Kulatý stůl 

Místo a čas konání: 7. 12. 2017 10:00-13:00 

   Ústav letadlové techniky FS ČVUT (Karlovo nám. 13, Praha 2) 

Seznam účastníků: 

SČLP Vojtěch Malý 

ÚLT FS ČVUT Robert Theiner 

LÚ FSI VUT Robert Popela 
Centrum pokročilých 
leteckých technologií Tomáš Vampola 

Aero Vodochody Zdenka Nováková 

 Lucie Sýkorová 

LOM Praha Kristýna Cábocká 

GE Aviation Ondřej Koukol  

 Věra Prokešová 

 Lucia Bauer 

Ray Service Martina Bartošíková 

ATG Marie Netušilová 

Řízení letového provozu ČR Hana Coufalová 

 Renáta Cvrčková 

Czech Invest Erik Bolebruch 
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PREZENTACE UNIVERZITNÍCH CELKŮ 

1) Ústav letadlové techniky FS ČVUT 

• Nabízí magisterské a doktorandské studium, vychovává cca 20-25 inženýrů ročně 

• Zakázky z leteckého i neleteckého průmyslu zajišťují potřebný kontakt s průmyslem a 

finance, hlavními partnery jsou: 

 GE Aviation – viz Centrum pokročilých leteckých technologií 

 Aero Vodochody – centrum kompetence 

 VZLU – spolupráce na výzkumu a měřeních 

 Bobcat – experimenty, vývojová zařízení 

 A další firmy – vývoj ultralehkých letounů 

• Novinky 

 Výměnné studium ve Francii i mimo klasické bilaterální dohody 

 Propagace GE vedla ke zvýšení počtu studentů se zaměřením na letecké motory 

 Nový předmět na bakalářském studiu: letadlová technika (povinně volitelný ve 

3. ročníku) 

 Příprava na výuku v angličtině 

2) Centrum pokročilých leteckých technologií 

• Centrum excelence založené na FS ČVUT v roce 2016  

• Má za úkol posílit výzkum v letectví a sloužit jako platforma ke komunikaci s 

průmyslovými partnery (v současnosti 1 hlavní partner – GE Aviation) 

• Separátnost od ústavů umožnuje koncentraci expertů z celé univerzity 

• Řeší predikci chování leteckých motorů za pomoci simulačních (matematických) modelů 

a následné ověření experimenty 

• Hlavními současnými projekty jsou 

 Schválení projektu centra 

 Experimentální létající laboratoř 

 Nový doktorský studijní program (akreditace příští rok) 

3) Letecký ústav FSI VUT 

• Nabízí magisterské a doktorandské studium jak v českém, tak anglickém jazyce, 

vychovává cca 15-20 inženýrů ročně 

• Ústav financován z 25% studiem, z 50% výzkumnými projekty a z 25% komerčními 

projekty (kontraktační výzkum) 

• Hlavní partneři: 

 Aircraft Industries – vývoj letounu L410 NG 

 Evektor – vývoj letounu EV55 Outback 

 Spartan – přistávací raketové zařízení modulu na Měsíc/Mars 

 ESA – tepelný spínač 

 HPH – vysokovýkonný kluzák 

 TL Ultralight – stavebnice 4 místného letounu 

• Pořádané a plánované studentské soutěže: 
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 Všechny soutěže s náklady do 5 dolarů a s nízkou časovou náročností naláká 

také bakaláře a vzbudí v nich zájem o letectví 

 GE Aviation challenge – návrh a výroba dmychadlového pohonu + představení 

firmy 

 Zodiac aerospace challenge – návrh sandwichového panelu (z papíru a 

herkulesu) + exkurze do firmy (70 studentů) 

 Plánovaná pro Škodovku – vnější aerodynamika 

• Vize: 5 letý studijní program, který bude obsahovat letecké předměty v bakalářském 

studiu místo těch irelevantních, nyní má problém s akreditací 

 

DISKUZE – ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

1) Zveřejňování závěrečných prací, citlivá data 

• Práce musí být zveřejněna do tří let (tento požadavek na odklad se posílá na 

ministerstvo školství) i přesto, že obsahuje data, které si firma přeje utajit 

• Prvotní je maximální snaha, aby práce neobsahovala tajná data 

• Řešení odkladem zveřejnění práce o tři roky není preferována 

• Řešení 

 Vytvoření smlouvy mezi firmou, univerzitou a studentem (vychází z požadavků 

firmy i daného zákoníku, obsahuje mimo jiné závazek společnosti poskytnout 

studentovi data) 

 Před zveřejněním je práce firmou zrevidována a citlivá data jsou použita pouze u 

obhajoby, kde všichni účastníci podepíší dohodu o mlčenlivosti 

• Smlouva mezi GE Aviation a FS ČVUT může sloužit jako šablona pro použití na jiných 

univerzitách i pro jiné firmy – nutné získat povolení od děkanátu FS ČVUT 

2) Témata závěrečných prací 

• Zadání prací z firem kvalitativně neodpovídají - vedoucí práce na univerzitě musí 

náročnost práce kvalifikovat a poslat zpětnou vazbu firmě, tím vzniká dlouhotrvající 

iterační proces 

 Pouze univerzita zná možnosti studentů, proto musí tato kvalifikace zůstat její 

zodpovědností 

 Nutný je tedy delší čas na přípravu témat -> univerzita musí včas informovat o 

termínu zveřejnění témat prací 

 Termín zveřejnění je každý rok stejný a známý – svaz bude jednotně připomínat 

• Termín pro dodání témat (nikoliv konkrétních) je přelom března a února – nutné pro 

sdílení na přednáškách a dalších akcích 

• Témata bakalářských prací musejí být dostatečně lákavá, protože zaujmou více studentů 

než den otevřených dveří (funguje oborový den, kde se atraktivní témata prezentují) 

3) Obecné  

• Bakalářské práce by měly umožňovat navazující spolupráci 

• Princip získání studenta na stáž a poté s ním domlouvat téma práce individuálně vede 

k odtržení studenta od studia (student není v kontaktu s vedoucím) 

• Firmy nevědí, v jakém formátu mají zadávat závěrečné práce 
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 Svaz v první fázi zajistí seznam požadavků (šablon) univerzit pro zadávání prací a 

v druhé fázi se pokusí o sjednocení 

• Firmy očekávají konečnou průmyslovou aplikaci jako výstup studentských prací a nejeví 

zájem o studenta - je nereálné, aby student vytvořil finální výrobek, tudíž tento koncept 

postrádá smysl 

 

DALŠÍ NÁVRHY A POSTŘEHY 

• Studenti na magisterském studiu jsou rozebráni již ve třetím ročníku bakalářského studia (např. 

kvůli prázdninovým stážím) 

• Velcí hráči (Škoda, Siemens…) používají dravý marketing již na bakaláře – letecký průmysl musí 

konkurovat 

• Návrh: karierní den pro letecký průmysl 

 Termín před prázdninami – únor, březen 

 Cílit na bakaláře 

 Je nutné, aby se účastnili technici, kteří rozumí tématům zadávaných prací 

 Podpořit přednáškami ve výuce, sdílení přes školní mail a další kanály (Youtube, FB) – 

inspirace zde: http://lajkni.me/ 

• Tým Chicken wings na VUT 

 Účastní se soutěže Air Cargo Challenge 

 Spolupráce napříč bakaláři a magistry je nejúčinnější prostředek, jak nalákat studenty na 

letecký obor 

 Problém velkých částek nutných ke sponzoringu by mohl zaštítit SČLP (může vést 

k odosobnění sponzorů, dobrý je např. sponzoring formou technologie) 

 

 

ZÁVĚR – ÚKOLY PRO SČLP 

• Vytvořit dokument pro zahraniční studenty nabízející stáže v letectví v anglickém jazyce 

• Zajistit univerzální šablonu smlouvy řešící problematiku závěrečných prací obsahujících citlivá 

data pro ostatní firmy a univerzity 

• Vytvořit seznam požadavků (šablon) univerzit pro zadávání závěrečných prací a pokusit se o 

jejich sjednocení 

• Vytvořit seznam kontaktních osob na univerzitách pro zadávání prací společně s termíny jejich 

zveřejnění 

• Prodiskutovat návrh na Karierní den leteckého průmyslu a možnosti sponzoringu studentských 

soutěží 


