
   

 

ZÁPIS Z TŘETÍHO ZASEDÁNÍ KULATÝ STŮL 

Termín:  27. 6. 2018, 13:30-16:30 

Místo:  Ústav letecké dopravy Fakulty dopravní ČVUT v Praze,  

Horská 3, 128 03  Praha – Nové Město 

 

Přítomní: AERO Vodochody AEROSPACE a.s. – Lucie Sýkorová 

ATG s.r.o. – Marie Netušilová 

LOM PRAHA s.p. – Kristýna Cábocká, Andrea Košíková 

Řízení letového provozu České republiky s.p. – Hana Coufalová 

Zodiac Galleys Europe s.r.o. – Michal Batko, Martin Miletinský 

Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice – Vladimír Němec 

Fakulta dopravní ČVUT v Praze – Jakub Kraus 

Fakulta strojní ČVUT v Praze – Robert Theiner 

VŠO – Lubomír Janko 

SČLP – Markéta Čermáková, Vojtěch Malý 

Czech Invest – Pavlína Zapletalová 

AirZone.tv – Miroslav Oros 

 

1. Představení Ústavu letecké dopravy Fakulty dopravní ČVUT v Praze 

Jako první vystoupil pan doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D., vedoucí Ústavu letecké dopravu Fakulty 

dopravní na ČVUT v Praze. Ten všechny přítomné uvítal na půdě Fakulty dopravní a představil 

obory, které tento Ústav nabízí svým studentům.  

V rámci bakalářských studijních programů nabízí Ústav studium ve 3 oborech, kterými jsou: 

- Letecká doprava 

- Profesionální pilot 

- Technologie údržby letadel 

V navazujícím magisterském studiu pak škola nabízí studium v oboru Provoz a řízení letecké 

dopravy. 

Škola se věnuje i vlastnímu výzkumu, za zmínku stojí především: 

- Aviation Safety – INBAS a SISel 

- Aviation Security – metodiky pohotovostních plánů 

- Modelování kapacity letišť – měření a zpracování 

- Multilaterace a ADS-B 

- GNSS a jeho rušení 

- Konceptuální modely pro popis expertních znalostí 

- Testování a simulace lidského faktoru v letectví se zaměřením na stres a únavu 

 Podrobnější informace o ÚLD FD ČVUT v Praze naleznete v přiložené prezentaci. 

2. Novinky o spolupráci s univerzitami, dokumenty k BP a DP 

- Formulář pro zadání bakalářských a diplomových prací 

- Seznam společných požadavků 5 univerzit 

- Není nadále nutné vyplňovat 5 různých dokumentů 



   

 
- Urychluje proces zadání práce 

- Šablona smlouva řešící citlivá data 

- Šablona smlouvy mezi všemi třemi stranami (student, univerzita a firma) pro 

všechny členy SČLP 

- Vytvořena právním oddělením GE Aviation a advokátní kanceláří AK Houfek 

 Oba dokumenty je možné stáhnout z: 

 www.sclp.cz/tiskove_centrum/ke_stazeni/ 

 www.sclp.cz/en/press-centre/download/ 

 

3. Diskuze na téma: Státní financování studia leteckých oborů 

V dalším bodu programu se jako první ujal slova pan Němec z UPCE. Ten všechny přítomné 

uvedl do problematiky státního financování vysokých škol. Vysvětlil, že každé fakultě jsou 

přidělovány koeficienty ekonomické náročnosti, na jejichž základě jsou stanovovány rozpočty 

univerzit. Aktuálně je tato částka zafixovaná a při zavádění nového oboru nedochází 

k přehodnocení tohoto koeficientu a tak je prakticky nemožné rozvíjet obory, které školy 

vyučují. Aktuální koeficient Dopravní fakulty na UPCE je 1,65, Fakulty dopravní na ČVUT 2,25. 

Některé umělecké fakulty přitom dosahují na koeficient až kolem 6-7. Pan Němec zdůraznil, 

že aktuální finanční podpora ze strany státu je naprosto nedostatečná a vyzval tak Svazové 

firmy k vytvoření tlaku na nově vznikající vládu, s tím, že firmy potřebují, aby se úroveň 

technických oborů na vysokých školách zvedla, k čemuž je potřeba jejich lepší financování. 

Dle pana Němce je toto zřejmě jediná možná cesta ke zlepšení. 

Na pana Němce navázal pan Theiner z Fakulty strojní ČVUT v Praze, který přítomné obeznámil 

se skutečností, že na jejich Fakultě je pouze 35-38% rozpočtu financováno za pomoci státního 

financování, konkrétně na Ústavu letadlového techniky je to jen 7% na studenta z celkového 

rozpočtu. I on tedy požádal firmy o zatlačení na MŠMT k přehodnocení koeficientů na 

technické vzdělávání.  

Pan Němec na toto reagoval a znovu zdůraznil, že tento tlak musí přijít ze strany průmyslu, 

protože ten má více možností k utváření tlaku na stát. V žádném případě by nemělo dojít ke 

snižování kvality vzdělávání. 

Padla tedy otázka, jak by měl návrh ze strany Svazu vypadat? 

UPCE – Možnost čerpat z dotací pro „Společensky zvlášť potřebné obory“ – mohl by zjistit 

více informací, jakým způsobem bychom měli lobovat u MŠMT pro získání větších finančních 

prostředků. 

FS ČVUT – komunikovat s členy Svazu na možnostech přímé podpory z řad členů pro potřeby 

různých oborů různou formou – uvolňování pedagogů (svých zaměstnanců) pro výuku 

odborných předmětů.  

UPCE – Problém, protože kvůli kvalifikacím je třeba dokazovat, že vyučující je v pracovně-

právním vztahu s univerzitou.  

FS ČVUT – není neřešitelný problém – fakulta by zaplatila, firma by pak nějakým způsobem 

refundovala tuto částku. 

VŠO – Janko – pokračovat v přímé podpoře cestou přidělování peněz na vzdělávání. 

Doporučuje alespoň zjistit od příslušných lidí z MŠMT, jakým způsobem bude probíhat 

vyhodnocování potřeb škol na financování (při nových akreditacích už chybí kolonka pro 

posouzení koeficientů ekonomické náročnosti). 



   

 
ŘLP – Velký problém v uvolňování zaměstnanců k výuce není ve financích jako spíše v časové 

náročnosti – nemohou si dovolit zaměstnance postrádat.  

LOM PRAHA s.p. – neví, jak je to řešeno ani po stránce časové ani finanční 

Theiner – převést tuto debatu spíše na klasické zasedání, aby se k tomu vyjadřovali majitelé a 

ředitelé firem. 

Zodiac – nevědí o tom, že by někdo z firmy vyučoval na univerzitě 

Aero – taky lidé argumentují spíše časem, než problémy s financemi, neví o tom, že by nějaká 

takováto spolupráce probíhala. 

Závěr – je potřeba, aby firmy více podporovali vzdělávání mimo jiné i tím, že by uvolňoval své 

zaměstnance k výuce a případně ji i financoval. 

FD ČVUT – návrh – navázat jednotnou spolupráci s konkrétní firmou – škola bude dodávat 

firmě absolventy, firma škole vyučující. 

UPCE – firmy by mohly dát nějaké benefity lidem, kteří s univerzitami spolupracují – aby si 

zaměstnanci například nemuseli brát dovolenou na to, aby se šli posadit ke státnicím apod. 

ŘLP – využívají lidí, kteří jsou opravdu srdcaři, není úplně možné je nějak zvýhodňovat. 

VŠO – Je potřeba, aby škola nespolupracovala jen s odborníky, ale hlavně jejich 

zaměstnavateli – aby si tito odborníci nemuseli brát čas na výuku z osobního volna – 

v minulosti se podařilo, bylo by super, kdyby se na to navázalo.  

UPCE – nevylučovat z toho stát, přesunout na něj informaci o tom, že aktuální financování je 

neúnosné. Náklady by se neměli přesouvat na studenty, ale na stát.  

FD ČVUT – šli by druhou cestou, protože na stát budou tlačit všechny obory – lidi chybí úplně 

všude. Navíc je toto běh na dlouho trať, řešení s financování z řad firem by mohlo být 

rychlejší. Navíc by tak stát viděl, že podniky studenty opravdu potřebují a bylo by možné to 

využít jako jeden z argumentů.  

ŘLP – firma si bude raději vychovávat jednoho konkrétního studenta, než aby plošně 

investovala do studia – financovala by studenty i pro jiné firmy.  

FD ČVUT – „Výchova studenta pro konkrétní podnik“ – škola se dohodne s firmou, že firma 

potřebuje 2 odborníky na to a to – škola je schopná projektovou výukou omezit počet 

studentů pro daný projekt – 3 studenty – navrhne program studia a přijme na něj vybrané 

studenty, které tak vychová konkrétní odborníky. 

Otázka, zda jsou praxe potom financovány nebo ne – není jasné, u některých firem by to 

studenti ani nepotřebovali (ŘLP) 

 

Závěrem -SČLP seskupí informace o financování členských univerzit jako podklad 

k dalšímu vyjednávání 

 - SČLP sežene informace o novém systému přerozdělování státních financí 

 -SČLP zajistí diskuzi na téma uvolňování zaměstnanců firem na výuku 

 

 

4. Prezentace zástupců univerzit na téma: Profil studenta 

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice 

- Zavádění leteckých oborů 

o 2017 se univerzita rozhodla podstoupit institucionální akreditaci 

o DFJP zpracovala žádost ve vědním oboru Doprava 

o 17. 7. na programu rady NAU se dozvědí, zda jim akreditace bude udělena 

o Letecké profese jsou regulované – je potřeba certifikátů pro výcvik techniků a 

pilotů – certifikáty už mají – základ 



   

 
o Studie „Svět v roce 2050“ 

 Dojde ke změně věkové struktury cestujících 

 Bude problém s dostatečným počtem kvalifikovaného personálu 

 Největším problémem bude nedostatečná kapacita letišť 

 Vlak bude preferovaným dopravním prostředkem do 800km 

 Nejrychlejší růst letecké dopravy bude v Číně, Indii, Rusku, Brazílii a 

Mexiku 

 Budeme vědět konečnou zásobu ropy na planetě 

o Vývoj počtu 15-ti letých osob v ČR – oproti přelomu 80/90 let klesl na polovinu 

o Infrastruktura 

 Lze očekávat, že počet cestujících přesáhne 16 miliard 

 Nebude možné budovat infrastrukturu bez účasti státu 

 Růst investic do bezpečnosti 

o Technologie  

 Snížení hmotnosti letadel 

 Změna vnitřního uspořádání sedadel – demografie 

 Snížení technického života letadel 

 Zavedení technologií virtuální reality umožní odstranění oken 

Fakulta dopravní ČVUT v Praze 

- Bakalářské studium – Obor Technologie údržby letadel 

o Znalosti z oblasti leteckých konstrukcí, systémů letadel, pohonných jednotek 

- Obor Profesionální pilot 

o Po studiu jdou ihned do aerolinek  

- Provoz a řízení letecké dopravy 

o Po studiu můžou nastoupit do leteckých podniků – má dobrý všeobecný přehled, 

ale není schopný řídit skupinu odborníků  

- Magisterské studium „Provoz a řízení letecké dopravy“ 

o Studenti už jsou profilovaní, stávají se odborníky, jsou schopní přijít do podniku a 

řídit lidi, kteří přišli bez specifické znalosti 

o Otázka na firmy, zda nutně potřebují inženýry? Aktuálně neuznávají bakaláře, ale 

ti už přitom odborníky jsou. 

VŠO 

- Katedra letecké dopravy 

- Vzhledem k tomu, že jde o placenou školu, mají studenti ke studiu trošku jiný přístup 

- 4 programy – aktuálně probíhá akreditační proces: 

o Služby letecké dopravy v cestovním ruchu (Bc.) – provozně-ekonomický 

o Letový provoz (Bc.) – provozně-technický obor – možnost ucházet se o 

certifikované profese  

 Vnořena specializace Pilot 

o Management leteckých podniků (Mgr.) – provozně-ekonomický obor 

 2 větve: 

 Podniky v letecké dopravě 

 Podniky v leteckém průmyslu 

- Většina programů zaměřená provozně-ekonomicky, jeden zaměřen provozně-technicky 

Fakulta strojní ČVUT v Praze 



   

 
- Ústav letadlové techniky FS ČVUT v Praze 

- Charakteristika studijního programu „Letectví a kosmonautika“ 

o 4 semestrální 

o Navazuje na základní strojírenské, elektrotechnické, případně dopravní 

bakalářské obory 

o Možnost profilace po 1. semestru  

o 4 základní zaměření 

 Stavba letadel 

 Letecké motory 

 Kosmická technika 

 Bezpilotní prostředky 

o Možnost sestavení individuálních plánů s využitím dalších akreditovaných 

oborových předmětů mimo základní studijní plán. 

o Výuka významně projektově orientovaná s přímým propojením na řešení 

reálných úkolů a projektů z leteckého a kosmického průmyslu i výzkumu.  

Podrobnější informace o profilech absolventů jednotlivých škol naleznete v přiložených 

prezentacích 

5. Zpětná vazba firem na vzdělávání v leteckých oborech 

- ŘLP  

o Mezi absolventy se mísí lidé, kteří se o obor skutečně zajímají a kteří jsou skutečně 

kvalitními potenciálními zaměstnanci. Je jich však málo 

o Řídící pozice – posun v základním výcviku je jednodušší pro vysokoškoláky, než u lidí, 

kteří studium v oboru nemají  jsou schopní si věci pospojovat 

o Pohled z praxe na skladbu výuky – v kurzu na letový provoz je příliš aerodynamiky a 

konstrukce 

- ATG 

o Důležitý je zájem absolventů o obor – jak už bylo řečeno, ten, kdo se zajímá, je 

většinou kvalitním absolventem 

- LOM PRAHA 

o Technické obory – cení si znalosti problematiky, zájmu o letectví, teoretické přípravy 

a další 

o Co jim chybí – Znají spoustu vzorečků, neumí ale používat selský rozum, malé znalosti 

letecké legislativy (certifikace, údržba, provoz, spolehlivost…) 

o Nevidí rozdíly mezi školami, jen mezi jednotlivými studenty 

- Zodiac 

o Technické obory 

o Nejzajímavější jsou lidé, kteří přijdou s širokým záběrem a širokou vědomostí 

o Co chybí – znalost obecné angličtiny – obecně velký problém 

- AERO Vodochody  

o Rozdíly v individualitách, ne ve vysokých školách – důležitější zájem o obor 

o Nadřízení jsou spokojení se základními znalostmi, se kterými absolventi do firmy 

chodí 

o Problém – málo zkušeností – málo praxe během studia a angličtina 

o Dalším z problémů je znalost CATIA – spousta studentů přichází s tím, že jí někdy 

viděli 

6. Diskuze na téma: Proč firmy nechtějí bakaláře? 



   

 
- ATG – nemají problém s přijímáním bakalářů, nerozlišují mezi vzděláním, ale bakalář by měl 

mít více praxe než inženýr 

- FS ČVUT – Je to tím, že není možné do bakalářských předmětů dát ty, které by byly 

konkrétnější, a více připravili absolventy do praxe např. pro konstruování částí letadel apod. 

- Aero – lidé s bc. titulem se ani moc neozývají, většinou pouze Ing. 

- Mirek Oros – v inzerci na pracovní pozice většinou stojí, že chtějí Ing – bakaláři se tedy ani 

neozvou 

- Zodiac – Do inzerce se to vkládá proto, aby to nesnižovalo hodnotu pozice, v opačném 

případě by to demotivovalo Ing. se přihlásit 

- ŘLP – schopnost získat magisterský titul odráží také ambice jednotlivých uchazečů – je větší 

pravděpodobnost, že budou ambiciózní i v práci 

 

 


