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ÚVOD 
V souladu se zákonem 111/1998 Sb. ve znění pozdějších změn, předkládá děkan fakulty pro projednání 

ve Vědecké radě FSv ČVUT a ke schválení Akademickému senátu FSv ČVUT Plán realizace 

strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv ČVUT na rok 2020.  Plán byl vypracovaný v 

souladu se schváleným Strategickým záměrem vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv ČVUT v Praze do roku 

2020 a reflektuje Plán realizace strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a 

inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze pro rok 2020.  

ROK 2020 
Motto: „Tradice – kvalita – perspektiva“ 

Cílem je budovat fakultu jako excelentní pracoviště s třísetletou tradicí, které poskytuje kvalitní vzdělání 

ve stavebním inženýrství, architektuře a geodézii a zajistí svým absolventům perspektivu uplatnění 

v oboru. 

Pro rok 2020 nedochází ke změnám ve schváleném Strategickém záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti 

FSv ČVUT v Praze do roku 2020 a proto dlouhodobé strategické prioritní cíle zůstávají v platnosti a jsou 

nedílnou součástí tohoto plánu ve znění schváleném AS FSV ČVUT v Praze dne 20. 6. 2018.Současně 

plán pro rok 2020 upřesňuje cíle jako zpětnou vazbu na realizaci plánu roku 2019.  

OBLAST PEDAGOGIKY 
● Revize a inovace stávajících magisterských studijních oborů programu Stavební inženýrství a 

jejich transformace do nových studijních programů 

● Zavedení nově akreditovaných studijních programů 

● Aktualizace legislativních dokumentů (směrnice, opatření) 

● Podpora výuky v angličtině, internacionalizace 

● Podpora moderních výukových metod, tvorby a využití pomůcek (např. Moodle, BIM, VR, AR) 

● Ocenění nadaných a talentovaných studentů formou stipendií  

● Podpora studijních výjezdů do zahraničí  

● Integrace výsledků projektů OP VVV a dalších rozvojových projektů do výuky 

● Pravidelná komunikace se studenty 

● Studentská anketa 

● Průběžná aktualizace informací týkajících se pedagogiky  

● Spolupráce s praxí na realizaci výuky 

OBLAST VÝZKUMU A VÝVOJE 
● Akreditace a reakreditace doktorských studijních programů 

● Podpora přijímání zahraničních doktorských studentů    

● Podpora grantové činnosti, SGS, výzkumné a vývojové činnosti, získávání kvalitních 

mezinárodních projektů   

● Aktualizace metodiky hodnocení doktorandů 

● Podpora smluvnímu výzkumu 

● Integrace výsledků projektů OPVVV 

● Motivace k publikační činnosti  

● Inovace webových stránek 

OBLAST ZAHRANIČÍ 

● Aktualizace stávajících bilaterárních smluv 

● Hledání možnosti zvýšení počtu zahraničních studentů a jejich podpora 

● Analýza Fondu mobility za rok 2019 a zjištění bariér rozvoje 

● Fond mobility: Vyhledávání partnerských pracovišť a kontaktů 

● Fond mobility: Podpora vycestování studentů a akademických pracovníků 

● Fond mobility: Podpora přijíždějícím studentům a akademických pracovníků 

● Práce na příslušné oblasti webu v anglickém jazyce, stabilizace personálu zahr. odd. 
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● Administrativní podpora Erasmus+ 

● Návštěva veletrhů, zaměřených na studium, zvýšení znalostí cizích jazyků administrativních i 

pedagogických pracovníků FSv 

OBLAST VÝSTAVBY 
● Vypracování projektové dokumentace výměny obvodového pláště budovy B a její kompletní 

revitalizace 

● Realizace výměny záložního zdroje a kabeláže v budovách FSv 

● Instalace dobíjecí stanice pro elektromobilitu 

● Optimalizace využití prostor budov – redislokace kateder 

● Modernizace a údržba interiéru fakulty – atrium – zastínění, revitalizace vegetace, vitríny, 

reprezentativní prostory,  

● Úprava vstupního prostoru před fakultou ve spolupráci se studenty fakulty 

● Příprava projektové dokumentace pro rekonstrukci objektu H pro potřeby studentů programu 

A+S 

● Zahájení projekčních prací (studie) na využití prostor bývalého kurtu  

● Bezpečný provoz budovy 

OBLAST ROZVOJE A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 
● Účast na rozvojových projektech univerzity, realizace vnitřní soutěže, koordinace projektů 

● Soustavná a systematická péče o vnější obraz fakulty – prezentace výsledků, zajímavostí, 

informace pro média, přehled o žebříčcích, propagační materiály, web 

● Podpora aktivní spolupráce s průmyslovými partnery a partnerskými pracovišti 

● Vnitřní komunikace 

● Komunikace se zájemci o studium - dny otevřených dveří, studentské stáže,  

● Komunikace s absolventy 

● Komunikace s profesními sdruženími 

● Podpora fakultním a studentským akcím např. Technický čtvrtek, Listování, Soutěže, Galerie 

FSv, Ples FSv 

 

Konkrétní cíle pro rok 2020 v jednotlivých oblastech činnosti fakulty vycházejí z aktuálních potřeb a 

průběžného plnění Strategického záměru FSv  ČVUT v Praze do roku 2020. Jejich realizace je 

podmíněna alokací finančních prostředků s cílem udržení vyrovnaného rozpočtu.  

Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv ČVUT  pro rok 2020 byl 

projednán ve Vědecké radě FSv ČVUT dne 10.10.2019  a schválen Akademickým senátem FSv 

ČVUT dne 6.11.2019 

 

Předkládá: Jiří Máca, děkan 

Zpracoval: Karel Kabele, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy 

 


