
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-
TECHNOLOGICKÁ V PRAZE 

NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO STUDIUM NEJEN CHEMIE 



VŠCHT Praha 
je jednou z 

26 veřejných 
vysokých 
škol v ČR

VŠCHT patří 
do skupiny 

malých 
vysokých 

škol

VŠCHT Praha 
je obecně 
uznávána 
jako VŠ s 
nejvyšší 
kvalitou 
výuky i 

výzkumu

VŠCHT Praha 
je typickou 
výzkumnou 
univerzitou

*****

VŠCHT Praha 
je největší 

univerzitou 
soustředící se 
na technickou 

chemii ve 
střední 
Evropě



Z historie VŠCHT

1707   Česká stavovská inženýrská škola 

1807   Královské české stavovské technické učiliště, první
vysokoškolská přednáška z technické chemie 

1952   Samostatná Vysoká škola chemicko-technologická
v Praze 

1920   Vysoká škola chemicko-technologického         
inženýrství při ČVUT



Vladimír Prelog (1906-1998), 
profesor ETH Curych, v r. 1975 
získal Nobelovu cenu za 
chemii. Zabýval se 
stereochemii organických 
molekul a jejich reakcemi

Otto Wichterle (1913-1998), 
makromolekulární chemik, 
významný vědec, vynálezce, 
pedagog (silon, hydrogely a 
pružné kontaktní čočky) 

Rudolf Zahradník (1928), 
fyzikální chemik, zakladatel 
československé kvantové 
chemie. V letech 1993-
2001 předseda Akademie 
věd ČR

Slavní absolventi VŠCHT Praha

http://www.vscht.cz/uspesni
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75 ; 5,9%

Příspěvek A+K Příspěvek ostatní
VVI (vč. smluvního výzkumu), bez spolupříjemců Vzdělávání (dotace tuzemské, zahraniční)
Operační programy Ostatní zdroje
Zapojení rezerv (FPP, nerozdělený zisk) SÚZ

ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2016

Běžné prostředky - celkem 1.267 mil. Kč



Fakulta 
chemické 

technologie

Fakulta 
technologie 

ochrany 
prostředí

Fakulta 
potravinářské 

a 
biochemické 
technologie

Fakulta 
chemicko-
inženýrská

VŠCHT Praha =



Zaměstnanci, studenti, absolventi

Akademičtí pracovníci: ~ 800

Ne-akademičtí pracovníci: ~ 380

Bakaláři: ~ 2300

Magistři:                                 ~ 900

Doktorandi: ~ 500/750

Bc. absolventi: ~ 500

Ing. absolventi: ~ 450

Ph.D. absolventi: ~ 100



Co lze na VŠCHT studovat?



Vzdělání 
prostřednictvím 
vědy a výzkumu 

…

… ve spolupráci  
s průmyslem



Bakalářské studium
(3 roky)

Magisterské studium
(2 roky)

Doktorské 
studium
(4 roky)

Bc.

Ing.

Ph.D.



Zaměstnavatelé u absolventů 
VŠCHT Praha oceňují

• Komplexní znalosti oboru podpořené společným technicko-přírodovědným
základem 

• Praktické dovednosti z laboratoří – vysoký počet laboratoří, výzkumná 
bakalářská i diplomová práce

http://www.uncfsu.edu/chemistry

• Flexibilitu

• Nápaditost

• Komunikační zkušenosti 

• Inženýrské myšlení

• Samostatné řešení problémů



• VŠCHT Praha umožnuje všem studentům bakalářských, 

magisterských i doktorských studijních programů získat 

během svého studia mezinárodní zkušenosti

• Více než 35 projektů HORIZON 2020 & FP7

Mezinárodní spolupráce a výměny



Univerzitní centrum VŠCHT-Unipetrol Litvínov

Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

• Zahájení výuky 

v r. 2015 

• 70 studentů

http://www.google.cat/url?sa=i&rct=j&q=univerzitn%C3%AD+centrum+unipetrol&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPHH7MLsmckCFYnsFAodhYsNYA&url=http://www.unipetrol.cz/cs/ONas/VyborProAudit/Stranky/IVAN-KOCARNIK.aspx&bvm=bv.107763241,d.d24&psig=AFQjCNFPPnCjmOnhIYXaZKIkkGbo-rJhYg&ust=1447931808012156
http://www.vscht.cz/popularizace/media/tiskove-zpravy/5325/tisk-unipetrol
http://www.google.cat/url?sa=i&rct=j&q=technopark+kralupy&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJP6xcD9mckCFcO1FAod51YEZQ&url=http://www.kralupskyzpravodaj.cz/2015/04/24/realizacni-faze-projektu-technopark-kralupy-byla-ukoncena/&bvm=bv.107763241,d.d24&psig=AFQjCNHYi9edTrn07RvTfuds_sbx_GWHnA&ust=1447936318208642
http://www.google.cat/url?sa=i&rct=j&q=technopark+kralupy&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNuiv6H_mckCFYOzFAod3WENZQ&url=http://www.technopark-kralupy.cz/informacni-servis/tiskove-zpravy/20631&bvm=bv.107763241,d.d24&psig=AFQjCNHYi9edTrn07RvTfuds_sbx_GWHnA&ust=1447936318208642
http://foto.mapy.cz/original?id=1400
http://www.kralupynadvltavou.info/fotogalerie/akce-v-kralupech/dny-kralup-2015/technopark-6.-.html


CÍLE  A  VIZE  2017

 Implementace novely zákona o VŠ – vnitřní legislativa, vnitřní 
hodnocení, institucionální akreditace

 Získání „nových“ finančních zdrojů pro rozvoj infrastruktury, lidských 
zdrojů a zajištění provozu 
– OP VVV, OP PIK, OP PPL, programové financování MŠMT 2018+, 
HORIZON 2020, smluvní výzkum

 Vítězné náměstí 

 Rozšíření prostorů VŠCHT Praha – uvolnění pronájmu ČVUT, Generel 
rozvoje



http://www.vscht.cz/


