
Z á p i s    č. 2 
ze zasedání Grémia děkana, konaného 11. 5. 2020 (on-line)  

Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Na úvod děkan přivítal nové členy Grémia děkana:  
Ing. Jan Kočí, Ph.D. (zástupce proděkanky pro ped. činnost pro studium v zahraničí) 
Ing. Jakub Holan (předseda studentské komory AS FSv) 
 

1. Kontrola zápisu č.1/2020 – bez připomínek 
 

2. Informace děkana z KR 
• řešení provozu fakulty v období od 18. 6. 2020 – bude ukončena platnost Příkazu rektora č. 10/2020 a bude 

vydán Příkaz děkana 
• probíhá diskuse o metodice rozepisování finančních prostředků na vědu (poměr stabilizační a nárůstové části, 

poměr výsledků základního a aplikovaného výzkumu v rámci hodnocení) 
• Výroční zpráva ČVUT 2019 – bude předložena AS 
• Kariérní řád ČVUT – návrh bude předložen ke schválení AS 
• platba za studium v cizím jazyce – diskutuje se možnost symbolické částky za studium 

 
Další informace děkana: 

• poděkování všem pracovníkům fakulty za zvládnutí mimořádných opatření 
• rozdělování provozních zdrojů katedrám – schváleno AS FSv 

- rozděluje se zhruba stejná částka jako v roce 2019 
- prostředky na pedagogickou činnost se rozdělují na úrovni ČVUT stejným způsobem jako v loňském roce 
- nárůst odvodu na mimonormativ ČVUT odpovídá nárůstu prostředků ČVUT (cca 6 %) 
- v rámci rozpisu ČVUT je zahrnut i příspěvek na spoluúčast ČVUT na rekonstrukci budovy B FSv (20 mil. z 
celkové výše 90 mil. Kč) 
 

3. Pedagogická činnost 
Prod. Pešková podala následující informace: 
• TERMÍNY 

- 17. 2. 2020 – 24. 5. 2020  výuka LS 2019/20 (on-line) 
- 25. 5. 2020 –5.7.2020   kontaktní bloková výuka vybraných předmětů (viz web), 

mohou probíhat též výuky v terénu skupiny max po 15 studentech 
- 24. 5. 2020  odevzdání DP i BP v IS KOS 
-     výtisky práce odevzdává student až u obhajoby 
- 25. 5. 2020 – 5. 7. 2020  zkouškové období 

 
Mimořádně lze vypisovat opravné termíny zkoušek též v období mimo vyhlášené zkouškové období letního 
semestru,  
a to od 31. 8. 2020 do 18. 9. 2020 (není třeba žádat děkana).  
 
13. 5. 2020 (st)    výuka probíhá jako pátek lichý 
 
Podrobněji viz https://www.fsv.cvut.cz/student/cal1920.pdf 
 

• KONTAKTNÍ BLOKOVÁ VÝUKA  
/včetně výuk v terénu/ 
 
Student se nemusí kontaktní blokové výuky účastnit, pokud k tomu prokáže závažné důvody.  
Situaci bude řešit s děkanem prostřednictvím studijního oddělení.  
 
Vyučující, odpovědný za realizaci kontaktní výuky, zajistí vedení seznamu osob, které se kontaktní výuky 
účastnily ve skupině; seznam bude uchován po dobu 60 dní od ukončení nouzového stavu. 

 
• ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ LETNÍHO SEMESTRU AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020 

 
Opatření ke snížení rizika nákazy koronavirem: 
 
Nyní (11. 5. 2020) platí 
Příkaz rektora č. 9/2020 ve znění pozdějších dodatků 
Opatření děkana č. 10/2020 ve znění pozdějších dodatků 
Dojde-li ke změnám v legislativě, budete informováni. 
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V průběhu zkouškového období může dojít ke změnám nutných hygienických opatření. 
 
Prosím o vstřícnost, operativnost a pochopení pro nestandardnost neplánovaných okolností. 
 
Vedení FSv bude postupovat tak, aby byl zajištěn pokud možno co nejstabilnější průběh zkouškového období. 
 
Zkoušky, které jsou vypsány jako distanční, proběhnou distančně. 

 
Ověřování znalostí studentů: 
 
Jak bude konkrétně probíhat zakončení předmětu  
(například video-hovor přes MS Teams nebo test v Moodle nebo nahrání zpracované práce, apod.)  
sdělí zkoušející studentům nejpozději do 15. 5. 2020. 
 
Způsob ověřování znalostí na FSv pro zápočty, klasifikované zápočty  
a zkoušky je popsán na dále. 
 
Zápočty a klasifikované zápočty: 
 
Ověřování znalostí studentů FSv formou zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu bude probíhat výhradně 
bezkontaktní formou (on-line). 
 
Způsoby realizace předmětových zkoušek: 
 
Distanční  bezkontaktní, on-line 
Kontaktní  student i vyučující jsou přítomni ve stejné místnosti 
 
Student má právo požádat děkana (prostřednictvím studijního oddělení) o individuální změnu způsobu zkoušení: 
Předmět je zkoušen distančně => student může požádat o kontaktní zkoušení. 
Předmět je zkoušen kontaktně => student může požádat o distanční zkoušení. 
 
Pokud bude žádosti vyhověno (student ji musí zdůvodnit), musí zkoušející umožnit studentovi individuální 
složení zkoušky jiným způsobem.  
Pokud nelze jiný způsob zkoušení realizovat během zkouškového období letního semestru, bude studentovi 
mimořádně prodloužen termín pro složení zkoušky do akademického roku 2020/2021. 
 
Distanční zkoušení: 
 
Na FSv bude maximální možný počet zkoušek probíhat distanční formou. 
 
Pomocný materiál pro distanční zkoušení je zveřejněn na webu FSv.  
https://www.fsv.cvut.cz/zamest/vyuka.php 
 
Primárně je materiál určen zkoušejícím.  
 
Studentům je důrazně doporučeno, aby se seznámili s kapitolou  
I. Základní informace a II. Technické aspekty. 
 
Podporované platformy pro distanční zkoušení: 
Moodle (koordinátor za FSv Ing. Petr Soukup, Ph.D.) 
MS Teams (koordinátor je hledán, kdo by chtěl pomoci, ať se mi ozve) 
Koordinátor FSv pro distanční zkoušení Ing. Martin Dočkal, Ph.D. 
Kontaktní zkoušení: 
 
Kontaktně je možné zkoušet jen předměty uvedené v opatření děkana č. 10/2020 ve znění pozdějších dodatků 
 
Kontaktní zkoušky jsou limitovány maximální skupinou 15 studentů. 
 
Předměty a místnosti jsou centrálně rozvrhovány.  
Pro kontaktní zkoušení je vymezen blok poslucháren v budově C.  
Nikde jinde nelze kontaktní zkoušení realizovat.  
(Problém není v kapacitách fakulty, ale v nutnosti regulovat větší setkávání studentů a pedagogů na FSv.) 
Předchozí rezervace (z března 2020) neplatí a je nutné je zrušit (zejména v posluchárnách budovy C). 
 
Omlouvám se studentům a zkoušejícím za změnu původně plánovaných termínů zkoušek a místností, kterou si 
vyžádala mimořádnost situace a potřeba vyhovět hygienickým opatřením.  
Nové termíny a prostory byly předány vedoucím příslušných kateder, jak nejrychleji to bylo možné po potvrzení 
možnosti zkoušet skupiny po 15 studentech za dodržení hygienických opatření. 
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V rámci rozpisu zaslaného katedrám je vymezený čas a prostor pro zkoušení, jak bude využit, je na zkoušejícím: 
 
Zkoušející zadá studentům písemku, vybere, studenti odejdou ze školy, zkoušející oklasifikujete a vloží 
studentům známky do KOSu.  
Student má 24 hodin na to rozporovat ohodnocení.  
Případný náhled písemky a diskuze nad řešením bude probíhat formou individuální konzultace on-line nebo 
individuální kontaktní konzultace dle platných hygienických pravidel. 
 
Zkoušející zadá test, ten hned opraví - studenti musí zůstat ve zkušební místnosti a pak ústně prodiskutujete 
řešení. Všichni studenti musí být stále v místnosti. Klíčové je, aby skupina studentů byla koncentrována ve 
zkušební místnosti  
a nepohybovala se nikde školou například při čekání na výsledky zkoušky. 
 
Veškeré kontaktní zkoušení se bude odehrávat ve vymezeném čase a ve vymezené místnosti.  
Není možné zkoušení přesunout jinam nebo v něm pokračovat v jiných prostorách. 
 
Aby bylo možné zajistit hygienická opatření, jsou voleny skupiny místností pro zkoušení, které tvoří celek – 
posluchárny budovy C.  
 
Mezi zkouškami jsou plánované přestávky na desinfekci učeben (zajišťuje SPTS dle rozvrhu zkoušek). 
 
Státní závěrečné zkoušky: 
 
SZZ budou probíhat v nejvyšší možné míře kontaktní formou a veřejně. 
Podmínka je maximální počet 15 osob v místnosti. 
(Při překročení tohoto počtu bude zkouška neveřejná a bude nutné z ní pořídit a archivovat audiozáznam.)  
Průběh zkoušek je jinak standardní, ale bez společného zahájení a ukončení. Student se dozví výsledek zkoušky 
ihned a poté opouští prostory fakulty. 
 
Polo-kontaktní SZZ  
V místnosti na FSv je minimálně přítomný student a tajemník, členové komise mohou být připojeni on-line 
prostřednictvím MS Teams.  
Polokontaktní zkoušení může probíhat veřejně, pokud je dodržen limit počtu osob v místnosti 15, lze sdílet i link 
na zkoušku.  
Doporučeno pro ochranu členů komise z tzv. rizikových skupin.   
O realizaci polo-kontaktní formy rozhodne vedoucí příslušné katedry, která zkoušení zajišťuje. 
 
Distanční SZZ  
Zkoušení probíhá výhradně on-line prostřednictví MS Teams.  
Ze zkoušení musí být pořízen a archivován záznam.  
O možnost konat distanční SZZ musí student požádat děkana prostřednictvím studijního oddělení. Žádost musí 
být zdůvodněna (například student je v zahraničí a nemůže vycestovat nebo prokáže zdravotní riziko). 
 
Průběh polo-kontaktního a distančního průběhu SZZ upravuje metodický pokyn prorektorky pro bc a mgr 
studium na ČVUT. 
 
Státní závěrečné zkoušky 
Zcela mimořádně lze na základě opatření děkana č. 10/2020 využít těchto uvolnění: 

 Mezi členy komise pro obhajobu závěrečných prací nemusí být významný odborník, který není 
zaměstnancem ČVUT. 

 Ústní zkoušky z tematických okruhů a obhajoba závěrečné práce mohou probíhat pro daný 
studijní obor společně před stejnou komisí a ve stejném termínu. Členy zkušební komise musí být 
zkoušející pro daný tematický okruh, k němuž je student přihlášen.  

 
• PROMOCE 

 
Promoce bc a mgr: 
 
Mgr promoce z dubna 2020 jsou přesunuty na září. 
 
15. – 18. 9. 2020 Plánované termíny promocí absolventů bakalářského a magisterského studia 
Termíny a průběh promocí budou podřízeny aktuálně platným hygienickým opatřením – zatím nelze predikovat, 
jaké budou možnosti realizace. 

 
• PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

 
Přijímací řízení do bakalářských studijních programů: 
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Počty přihlášek a uchazečů - I. kolo  
 
Celkem přihlášek  1363 (loni 1408, předloni 1345) 
--- 
Celkem uchazečů  1187 (loni 1213, předloni 1194) 
--- 
Studijní program  Přihlášeno 
 
Stavební inženýrství  771 
Architektura a stavitelství 369 
Stavitelství   125 
Geodézie a kartografie 79 
Civil Engineering  19 
Celkem   1363 
 
Přijímací řízení do bakalářských studijních programů: 
 
Změna podmínek přijímacího řízení: 
 
Děkan FSv mimořádně promíjí v souvislosti s koronavirovou krizí přijímací zkoušku z matematiky všem 
uchazečům o studium v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na FSv pro akademický rok 
2020/2021.  
O prominutí přijímací zkoušky z matematiky není třeba žádat. 
 
Na studijní program Architektura a stavitelství budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací 
zkouška z matematiky a kteří získají minimální počet bodů z přijímací zkoušky z architektury. Přijímací zkouška 
z architektury bude probíhat bez osobní účasti uchazeče na základě ohodnocení elektronicky zaslaných 
výtvarných prací.  
 
Na ostatní studijní programy budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška 
matematiky.  
 
Podmínky pro přijetí platí stejné pro I. i II. kolo přijímacího řízení.  
Do druhého kola přijímacího řízení si lze podávat přihlášky od 1. 6. do 31. 7. 2020. 
 
Zimní semestr akademického roku 2020/2021 bude pro první ročníky bakalářských studijních programů na FSv 
prodlouženým přijímacím řízením, které řádně prověří schopnost studovat na vysoké škole.  
 
Děkan fakulty vyzývá všechny vyučující v prvních ročnících, aby rozhodně nesnižovali požadovaný standard 
výuky.  
 
Předpokládá se, že procento studentů, kteří budou mít problémy splnit limity za první semestr, stoupne. 
 
Přijímací řízení do magisterských studijních programů: 
 
Počet přihlášek  575 (loni 627) 
Počet uchazečů 497 (loni 489) 
 
Podmínky pro přijetí beze změny,  
termíny přijímacích zkoušek přesunuty na 31. 8. až 4. 9. 2020 
 
 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBORY SI 
 
Výsledky: 
https://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/bc/si/rozdel20.php 
 
Konstrukce pozemních staveb   126 studentů  
Konstrukce a dopravní stavby   47 studentů  
Vodní hospodářství a vodní stavby  20 studentů  
Inženýrství životního prostředí  11 studentů  
Management a ekonomika ve stavebnictví  28 studentů  
Příprava, realizace a provoz staveb  41 studentů  
Požární bezpečnost staveb   19 studentů 
 
Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 292 studentů.  
Při vyhodnocení výběrového řízení děkan plně přihlížel k zájmu studentů o studijní obor, tj. 100 % studentů bylo 
zařazeno na studijní obor podle 1. pořadí. 
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Výběrového řízení se nezúčastnilo 9 studentů. Tito studenti budou při zápisu do akademického roku 2020/21 
zařazeni na studijní obor Příprava, realizace a provoz staveb. 
 
 
POKYNY KORONAVIRUS 
 
Souhrnné pokyny k postupu při podezření nákazou Koronavirem: 
 
https://www.fsv.cvut.cz/aktual/vir.php 
 
Zde jsou uvedeny a aktualizovány pokyny a informace, které se týkají omezení ve výuce na FSv. 
 
 
AKREDITACE 
 
Rozhodnutí o udělení akreditace navazujícímu magisterskému akademicky zaměřenému studijnímu programu 
„Integrální bezpečnost staveb“ na 10 let. 
 
Připravované akreditace: 
 
Management a ekonomika ve stavebnictví  
 
Specializaci bylo doporučeno Radou NAÚ vyjmout z akreditace bakalářského studijního programu Stavební 
inženýrství a akreditovat jako samostatný bakalářský studijní program spadající do oblastí vzdělávání 
Stavebnictví a Ekonomické obory. 
 
Nový studijní program bude mít první dva roky společné se Stavebním inženýrstvím. 
 
Přípravou byla pověřena prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. 
 
Souhlasně projednáno AS FSv dne 6. 5. 2020. 
Nyní je záměr předložen ke schválení VR FSv. 

 
Institucionální akreditace ČVUT: 
 
FSv připravuje oblast vzdělávání Stavebnictví  
a participuje na přípravě oblasti vzdělávání Architektura a urbanismus. 
 
Sebehodnotící zprávy za jednotlivé oblasti mají být v průběhu června předány na rektorát. 
 
Prosím o operativní spolupráci a zpracování dat, o která budete v rámci přípravy akreditace pořádáni. 

 
4. Věda a výzkum 

Prod. Patzák podal následující informace:  
  
• Hodnocení doktorského studia 

- v březnu schválil AS FSv novelu zásad hodnocení DS, nov é podmínky na webu HSDS 
(student vyplňuje, školitel a vedoucí pracoviště schvaluje, ošetření stavů, kdy student nesouhlasí s vrácením 
hodnocení nebo hodnocení není schváleno v termínu) 

- nově se hodnotí podíl na prodané licenci u patentů 
- AJ verze 
- termíny:  15.10.2020, 24:00 hodin (vyplní doktorand, schválí školitel), 22.10.2020, 12:00 hodin (schválí 

vedoucí katedry) 
 

• Obhajoby SDZ 
Dle dodatku č.1 k PR č.9/2020 
- SDZ a obhajoby doktorských prací se mohou konat kontaktně za osobní přítomnosti max. 15 osob 
- Mohou se konat i distančně, případně polokontaktně (Opatření děkana č.11 a metodický pokyn pro konání 

SDZ a obhajob distanční nebo polokontaktní formou) 
 

• Zákon č. 188/2020 Sb. ze dne 17.4. 2020  -„Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na V3 
v r. 2020. 
- doba studia ve SP připadající na období od 1.3. 2020 do 31.8. 2020 (dále jen „doba nenarušeného studia) se 

nezapočítává do maximální doby studia, všechny lhůty se posouvají, včetně doby pro odevzdání disertační 
práce. 
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• Návrhy na pořízení investic s podporou fakulty 
- návrhy možno podávat na odd. VaV do 29.5. 2020 
- vzhledem k očekávaným investičním výdajům fakulty jsou prostředky fakulty omezené, prosím počítejte s 

větším podílem krytí nákladů z katedrových prostředků. 
 

5. Rozvoj a vnější vztahy 
Prod. Kabele podal následující informace: 
• nová prorektorka pro rozvoj a strategie Ing. Veronika Kramaříková, MBA 
• na základě SWOT analýzy se připravuje nová strategie ČVUT na období 2021 
• pracuje se na Generelu campusu Dejvice 
• poděkování všem katedrám za dodání podkladů pro Výroční zprávu FSv 
• pravidla pro publicitu – před vystoupením v TV nebo médiích konzultovat PR 
• pravidla k využívání sociálních sítí – YouTube, Facebook, atd. v rámci výuky na FSv 
• SGS 2020 

- požadavek: 50709 tis. Kč, přiděleno: 26 456 tis. Kč 
- aktualizovat projekty (cestování ?), požádat o změny v rámci přidělených prostředků. Pokud nelze vyčerpat, 

včas oznámit. 
• vnější webové stránky – aktualizace 
• tiskové zprávy 
• firmy – spolupráce 
• Galerie FSv 
• Den otevřených dveří na FSv – podzim 2020 
• Ples FSv 2021 – příprava 
• Brožura o FSv - příprava 

  
6. Zahraniční vztahy 

Prod. Pavelka podal následující informace: 
• zprovozněny webové stránky v AJ pro zahraniční uchazeče o studium 
• informace z rektorátu – zahraničním studentům/samoplátcům, kteří odjeli z ČR v souvislosti s koronavirem, 

nebude hrazen návrat z centrálních zdrojů 
• vyšlo nové číslo časopisu Stavební obzor/Civil Engineering Journal  

- snaha dostat se do citační databáze SCOPUS 
- žádost na katedry o návrhy odborníků do Editorial Board (z ČR i zahraničí) 
- žádost o příspěvky do časopisu od doktorandů 
- žádost používání citací z časopisu Civil Engineering Journal 
- rozšíření portfolia časopisu o geoinformace 

 
7. Výstavba 

Prod. Vokurka podal následující informace: 
• Experimentální zahrada před budovou FSv – nutno vyklidit rostliny do 18.5. 2020 z důvodu záboru prostoru pro 

zařízení staveniště 
 

• Rekonstrukce poslucháren  B280 a B286 
- akci z důvodu investičního nákladu akce koordinuje OVIČ 
- předpokládaný začátek odkládán především díky špatné komunikaci mezi rektorátem a MŠMT 
- v současné době na MŠMT zpřesněný investiční záměr  - upravena cena na základě VZ 
- vybraný zhotovitel – firma VW WACHAL a.s. - nižší cena (70%), lepší hodnocení referenčních staveb 

(30%) 
- čekáme na potvrzení alokace plánované částky (64 mil +15% spoluúčast FSv), zhotovitel je připravený začít 

co nejdříve, plán ukončení stavby 12/20 
 

• Budova B 
- proběhla online pracovní porada iniciovaná prorektorkou prof. Kohoutkovou – řešeny možnosti financování 

a spolufinancování, rozsah a rámec rekonstrukce 
- v současné době je zpracováván PD DSP – zadání dle studie – odhadovaná cena stavby 1 mld (odhad dle 

podkladů projektanta) 
- dostupné zdroje cca 690 mil (600+90), zbytek nutno zajistit, resp. vydán pokyn projektantovi, aby rozsah 

návrhu respektoval možné zdroje 
- na jednání OVIČ s projektantem byl projektant vyzván k vyjádření, co je z pohledu stavu budovy nezbytné 

provést v rámci rekonstrukce – čekáme na výstup 
 
- pobíhá energetický posudek objektu budovy B – zpracovatel posudku mimo projektanta 
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- 13.5. proběhne pracovní setkání FSV+ projektant + zpracovatel En posudku (podklad pro možnost čerpání 
zdrojů OPŽP) 

- byla oslovena firma zajišťující stěhování budov a uskladnění vybavení ve vlastních prostorech  -cílem bylo 
zjištění předběžné kalkulace vystěhování budovy B s uskladněním věcí  - 4 mil. Kč  

 
• Výukové středisko Telč 

- byl vypracovaný projekt na odvlhčení sklepních prostor 
- v současné době běží VŘ na zhotovitele  - poptány 4 firmy se zkušenostmi s obdobnými projekty. 
- 13.5. otevírání nabídek – stavba bude provedena co nejdříve, projekční cena stavby 1.2 mil Kč 
- řešení : kombinace sanačních omítek s elektroosmózou 
- řeší se 1.PP a 1.NP 

  
• Výukové středisko Mariánská 

- poptána PD na rekonstrukci objektu Mariánská 
- cílem je oprava obvodového pláště včetně zateplení a výměny oken 
- změna vnitřních dispozic  - chodby, schodiště … 
- zvýšení komfortu pobytu  - posílení sociálek a sprch na úkor kapacity objektu 
- předpoklad podání žádosti do OPŽP – spolufinancování 

 
• Termíny 

- Rekonstrukce budovy B     01/19  2025 
- Rekonstrukce poslucháren B280, B286   05/2020  12/2020 
- Rekonstrukce objektu Mariánská    05/2020  12/2022 
- Výměna potrubí výměníku tepla mezi budovami A a D 04/2020  12/2020 
- Odvlhčení objektu v Telči     05/2020  12/2020 

 
8. Hospodaření 

Dr. Matějka podal následující informace: 
• bylo schváleno Rozdělení prostředků FSv 
• obecné informace o provozu – platí Příkaz rektora č.10/2020, aktualizace do 1.6. 2020, konkrétní požadavky na 

opatření v rámci rozvolnění předat tajemníkovi FSv 
• provoz děkanátu funguje zatím omezeně, od 1.6. 2020 se předpokládá provoz v plné míře 
• přístup do FSv pro zaměstnance – od 1.6. 2020 se předpokládá jako v normálním provozu 
• VS Telč a Mariánská – budou postupně uvolněny pro provoz 
• vyřazení majetku z inventarizace – žádost na katedry, aby dokončily administrativní vyřazení majetku i fyzicky 
• státní závěrečné zkoušky – faktury za občerstvení nebudou propláceny z prostředků fakulty  

 
9. Různé 

• Doc. Vašková – připomněla, že student po státní závěrečné zkoušce a sdělení výsledků hned odchází z 
fakulty. 

• Prof. Hájek – se dotázal, jestli zápis známky do KOSu bude později. 
• Prod. Vokurka upozornil na skutečnost, že v případě kontaktního zkoušení bude mezi jednotlivými 

zkouškami pauza pro úklid/dezinfekci. 
 

 
 
Příští termín zasedání Grémia děkana bude stanoven dodatečně. 

 
 
 
 prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v. r. 
 děkan 
 
 
Zapsala: M. Vavřinová 
V Praze dne 12. 5. 2020 
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