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Appian Group, a dal�í. V�echny tyto pojmy průmyslového 
světa spolupracují se �kolou dlouhodobě a inspirují 
k mnohým koncepčním krokům. �Mo�nost spolupracovat 
s velkými chemickými firmami, mo�nost sdílet navzájem 
výsledky i informace, kam se výzkum, vývoj a vzdělávání 
budou ubírat, je pro �kolu velmi důle�itá. Partneři často 
přispěli i k přípravě některých studijních programů. Na-
příklad program Syntéza a výroba léčiv by nevznikl bez 
podpory Zentivy, jiné studijní programy byly připravovány 
ve spolupráci s Unipetrolem�, podotýká k tomu rektor 
Rů�ička. 

 
Pří�tí vedení �koly čekají nové výzvy 

 
Nové vedení �koly musí předev�ím stabilizovat čers-

tvě restrukturalizovaný systém studijních programů � ba-
kalářských a magisterských, které jsou stále je�tě ve vývo-
ji. V�CHT Praha by také měla i nadále mít ambici udr�et 
své prioritní postavení mezi českými vysokými �kolami, 
ale nejen to, měla by stoupat i na �ebříčku evropských 
�kol. Podstatné je i výrazněj�í otevření se světu.  Ka�dým 
rokem vyjí�dí sedmdesát a� osmdesát studentů v rámci 
výměnných programů LLP/Erasmus a je�tě o zhruba dva-
cet více jich přijí�dí, výzvou je ale získání více studentů 
z mimoevropských zemí, zejména z jihovýchodní Asie. 

Bude zajímavé sledovat, zdali se pří�tí vedení �koly 
odhodlá ke sní�ení počtu studijních programů a oborů. 
K tomu prof. Rů�ička podotýká: �Dosavadní míra specia-
lizace je a� zbytečně �iroká. V tomto názoru mne utvrdila 
nedávná náv�těva tří �pičkových univerzit světové úrovně 
v Ji�ní Koreji a na Tchaj-wanu, kde usilují právě o vyso-
kou univerzalitu. U nás učíme a� enormní mno�ství před-
mětů, výuka je příli� atomizována. Oborů by mělo být mé-
ně. A úzká specializace by měla být pěstována a� v doktor-
ském studijním programu.� Analogická inspirace ve světě 
by mohla o�ivit i úvahy o reorganizaci �koly. Čtyři fakul-
ty, třicet ústavů � dříve kateder, to není efektivní struktura 
pro �kolu, která má čtyři tisíce studentů. Struktura �koly by 
měla být mnohem jednodu��í, slo�ena z men�ího počtu 
vět�ích celků. I to bude zajímavé sledovat. 

A jaké jsou pří�tí plány rektora Vlastimila Rů�ičky? 
�Tradice V�CHT Praha, a vlastně v�ech českých vysokých 
�kol, je trochu jiná, ne� je obvyklé v zahraničí. Akademičtí 
funkcionáři se tu po ukončení svého funkčního období 
zpravidla vracejí ke své původní pedagogické a vědecké 
práci. Současné vedení bude předávat �kolu v dobré kondi-
ci, nemám proto ze svého mo�ného setrvání zde obavy. 
Předpokládám, �e nový rektor nebo rektorka a nové vedení 
přijdou se svými představami o dal�ím rozvoji �koly a jsem 
přesvědčen, �e to budou představy správné. Pova�uji proto 
za korektní nesvazovat nové vedení �ádnými svými komen-
táři a plánuji, co lze s nadsázkou nazvat bobříkem mlčení. 
A s optimistickým očekáváním se tě�ím na věci pří�tí�. 

připravil Daniel Sobotka  
Oddělení vnitřní a vněj�í komunikace V�CHT Praha 

V�CHT PRAHA BILANCUJE 
 
�ebříček kvality veřejných vysokých �kol v České 

republice sestavil začátkem června deník MF Dnes. Vy-
cházel přitom z kritérií mezinárodní skupiny Internatio-
nal Ranking Expert Group, jaká pro obdobné posuzová-
ní platí ve světě. O pořadí rozhodovala úspě�nost vědec-
kého bádání na té které �kole vyjádřená počtem publika-
cí v presti�ních odborných časopisech, které byly zahr-
nuty do respektované světové databáze ISI Web of 
Knowledge. Mezi jedenadvaceti posuzovanými �kolami 
nejlépe obstála Vysoká �kola chemicko-technologická 
v Praze, která dosáhla koeficientu 72. Univerzita Karlo-
va, druhá v pořadí, měla koeficient 53, třetí Veterinární 
a farmaceutická univerzita v Brně 39, vět�ina �kol (od 5. 
místa �ebříčku) se pohybovala pod 20 body. 

Na konci tohoto roku uzavře profesor Vlastimil Rů-
�ička své druhé funkční období, tedy celkem �est let ve 
funkci rektora. Vysoká �kola chemicko-technologická 
v Praze pro�la za toto období dynamickými změnami. Ny-
ní bilancuje a na budoucnost zdá se být dobře připravena. 

Nejvýrazněji se V�CHT Praha proměnila v oblasti 
vzdělávání. Z pětiletých in�enýrských studijních programů 
je dnes tříleté bakalářské a na ně navazující dvouleté 
magisterské studium. �kola ne�la jednoduchou cestou, 
kterou zvolily některé jiné vysoké �koly, kdy� pětiletý 
program jednodu�e rozdělily na tři plus dva roky. Na 
V�CHT Praha to byla velmi zásadní změna, spojená s úpl-
nou restrukturalizací studijních programů. Rektor Vlasti-
mil Rů�ička k tomu říká: �Osobně se domnívám, �e to byla 
proměna potřebná a u�itečná. Reagovali jsme tím na ros-
toucí zájem mladé generace po vysoko�kolském vzdělání 
i na politiku Ministerstva �kolství, mláde�e a tělovýchovy 
zvý�it podíl terciárně vzdělaných lidí. Věřím, �e také prů-
mysl bude pro uplatnění bakalářů nabízet stále více mo�-
ností uplatnění.�. Do jaké míry tato změna �kole prospěla, 
uká�e ov�em a� budoucnost. V minulém akademickém 
roce 2006/7 poprvé skončil třetí rok bakalářských progra-
mů a v září byli poprvé přijímáni studenti do navazujících 
magisterských programů. 

 
Komunikace, marketing a inspirace  
ve spolupráci s průmyslovou sférou 

 
Současné vedení �koly věnuje velkou pozornost pro-

pagaci, ofenzivnímu marketingu, public relations. Díky 
tomu se podařilo získat víc zájemců o studium. Před třemi 
lety se ke studiu přihlásil téměř dvojnásobný počet uchaze-
čů ne� rok před tím, a �kola také přijala podstatně víc stu-
dentů. Od té doby zvý�ený zájem o studium trvá. V�CHT 
Praha byla mezi prvními vysokými �kolami u nás, které 
začaly dbát na svůj obraz u veřejnosti. 

Pozoruhodná je partnerská struktura podniků, od 
nich� V�CHT Praha získává výraznou podporu: Uni-
petrol, Zentiva, Preciosa, Procter & Gamble, dříve také 
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