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TISKOVÁ ZPRÁVA 
REKTORÁT ČVUT 
JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ 1580/3, 160 00 PRAHA 6 
V PRAZE 26. 11. 2021 
 
KONTAKT PRO MÉDIA | ANDREA VONDRÁKOVÁ 
ANDREA.VONDRAKOVA@CVUT.CZ, 605 76 35 06  
	
	
Dva projekty z	ČVUT získaly prestižní podporu z výzvy Junior 
Star  
 

Projekty Junior Star podpořené Grantovou agenturou České republiky 
mají za cíl podpořit nejlepší začínající vědce do 8 let po získání titulu 
Ph.D. Umožní jim jednak věnovat se vlastním vědeckým tématům, ale 
také založit vlastní výzkumnou skupinu a podpořit excelenci. V letošní 
výzvě bylo ve všech vědních oborech v celé ČR podpořeno pouze 16 
projektů z celkem 315 podaných návrhů. Z toho byly podpořeny dva 
projekty z	ČVUT v Praze, konkrétně z	Fakulty elektrotechnické a 
Fakulty dopravní.    
 
Příjemcem této prestižní podpory z	Fakulty dopravní ČVUT je Ing. Tomáš 
Fíla, Ph.D., z Ústavu mechaniky a materiálů. Jeho projekt je zaměřen na 
využití rychlého zábleskového RTG zobrazování pro popis chování 
materiálů při rázovém zatížení. Rozpočet grantu s více než 20 miliony Kč 
umožní rozšíření výzkumné infrastruktury laboratoře DynLab, kterou Dr. 
Fíla vede, a vytvoření silné výzkumné skupiny mladých pracovníků 
Ústavu mechaniky a materiálů věnující se tomuto perspektivnímu 
tématu. 
 
„Jsem hrdý, že jsme uspěli v konkurenci více než 300 přihlášených 
projektů a jsme mezi 16 podpořenými návrhy. Pětiletý grant nám umožní 
rozšířit výzkumnou infrastrukturu naší laboratoře DynLab a vytvořit 
silnou výzkumnou skupinu v perspektivní oblasti výzkumu chování 
materiálů,“ říká Ing. Tomáš Fíla, Ph.D., z	Fakulty dopravní ČVUT.  	 
 
Své projekty základního výzkumu, od kterých se očekává, že budou mít 
nezanedbatelný vědecký dopad ve světovém měřítku, bude moci díky 
grantu během následujících pěti let financovat i výzkumnice z Fakulty 
elektrotechnické ČVUT, RNDr. Zuzana Kúkelová, Ph.D., s projektem Nová 
generace algoritmů pro řešení problémů geometrie kamer. Z šestnácti 
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vybraných vysoce výběrových projektů pouze jeden, Dr. Zuzany 
Kúkelové, spadá do oblasti informatiky. 

Dr. Zuzana Kúkelová působí na katedře kybernetiky ve Skupině 
vizuálního rozpoznávání, kterou vede prof. Jiří Matas. Na Fakultě 
elektrotechnické ČVUT tak budou působit již tři nositelé tohoto 
prestižního ocenění. V roce 2020 se je podařilo získat doktoru Giorgiosu 
Toliasovi (rovněž ze Skupiny vizuálního rozpoznávání katedry 
kybernetiky) a doc. Miloslavu Čapkovi z katedry elektromagnetického 
pole.  

Polovina podpořených projektů bude řešena od příštího roku na 
Akademii věd České republiky, tři projekty na Masarykově univerzitě v 
Brně a dva na ČVUT v Praze. Po jednom projektu pak na České 
zemědělské univerzitě v Praze, Jihočeské univerzitě v Českých 
Budějovicích a na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. 

Další informace o grantech JUNIOR STAR od GA ČR najdete 
prostřednictvím odkazu https://gacr.cz/prestizni-granty-junior-star-
ziska-16-zacinajicich-vedcu/ 

 
České vysoké učení technické v Praze	patří k největším a nejstarším technickým vysokým 
školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených 
technických vysokých škol.	V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, 
elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského 
inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 
2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z	toho 94 
v	cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v	oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích 
jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle 
výsledků takzvaného škálování všech výzkumných organizací dle Metodiky 2017+, které schválila 
na konci března 2021 Rada pro výzkum, vývoj a inovace, bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti 
technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné 
době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1673 
univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 403. 
místě a	na 12. pozici v	regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“.	 V	rámci 
hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v	oblasti 
„Engineering – Mechanical“ na 201. – 250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. 
V	oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 254. příčce. V 
oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 201. – 250. místě, v	oblasti „Material 
Sciences“ na 301. až 350. místě, v	oblasti „Mathematics“ na 351. až 400. místě a v	oblasti 
„Engineering and Technology“ je ČVUT na 221. místě. Více na www.cvut.cz.   

 

 
 
 
 


