
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. 

INFORMACE PEDAGOGIKA 
 



21. 9. 2020  začátek akademického roku 2020/21 
19. 9. 2021  konec akademického roku 2020/21 
časový plán   https://www.fsv.cvut.cz/student/cal2021.pdf 
 



Imatrikulace 1. ročníků bakalářského studia dne 2. 10. 2020  
jsou zrušeny.  
Výuka prvních ročníků bude probíhat dne 2. 10. standardně.  
Dne 27. 11. bude zrušena výuka i pro první ročníky. 
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Od 21. 9. do 31. 10. zakázána osobní přítomnost 
studentů při výuce 
 
Stupeň III pohotovosti 
zatím nelze ani omezeně vyučovat kontaktně 
 
Podrobné a aktuální informace najdete na 
https://www.fsv.cvut.cz/aktual/vir.php 
 
https://www.cvut.cz/informace-cvut-ke-
koronaviru?update=20200402  
 
Při změnách budete informováni mailem. 
 
Prosím o aktivní součinnost při výzvě ke spolupráci  
a dodržování stanovených termínů. 
 
 

https://www.fsv.cvut.cz/aktual/vir.php
https://www.cvut.cz/informace-cvut-ke-koronaviru?update=20200402
https://www.cvut.cz/informace-cvut-ke-koronaviru?update=20200402
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Od 21. 9. do 31. 10. zakázána osobní přítomnost 
studentů při výuce 
 
Do týmů v MS Teams i do kurzů v Moodle jsou 
importována data z IS KOS.  
 
Je proto nezbytné, aby katedroví referenti vše řádně 
aktualizovali a aby u předmětů byli uvedeni vyučující, 
kteří je nyní skutečně učí. 
 
Stejně tak je důležité, co nejrychleji uzavřít chybějící 
smlouvy s externími učiteli, jinak nebudou mít možnost 
využívat licence ČVUT. 
 
 



AKREDITACE 
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Přehled aktuálně akreditovaných studijních programů 
včetně jejich garantů 
 
https://www.fsv.cvut.cz/akredit/prehled.pdf 
 
 
Schválené akreditační spisy (ukončené akreditace) jsou 
přístupné po přihlášení na 
 
https://www.fsv.cvut.cz/akredit/ 
 
 
Složení pedagogických rad pro jednotlivé studijní 
programy, obory a specializace bakalářského a 
magisterského studia 
 
https://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/pedrady.php 
 
 

https://www.fsv.cvut.cz/akredit/prehled.pdf
https://www.fsv.cvut.cz/akredit/
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Jak postupovat při námětu na úpravu výuky 
akreditovaného studijního programu? 
 
Námět na drobnou úpravu obsahu předmětu, který nemění popis 
předmětu dle akreditace, řeší garant předmětu v koordinaci s vedoucím 
katedry a oznámí vše bezodkladně garantovi studijního programu. 
 
Námět na úpravu předmětu, který mění popis předmětu dle akreditace, 
posuzuje garant studijního programu.  
Jde-li o změnu zásadní, projednává jí Pedagogická rada programu (PRP), 
resp. Pedagogická rada specializace (PRS). 
 
Změny ve studijním plánu (včetně přidání povinně volitelného předmětu) 
projednává PRP (resp. PRS a následně PRP). 
 
Změna garanta předmětu musí být schválena PRP. 
 
O všech změnách vůči schválenému akreditačnímu spisu vede garant 
studijního programu evidenci. 
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Žádosti o akreditace podané na NAÚ 
 
 

Management a ekonomika ve stavebnictví 
Bc / akademicky zaměřený / ČJ 
doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. – garant 
 
V roce 2021 budeme připravovat žádosti pro 
magisterské studijní programy – stávající obory SI  
a Budovy a prostředí. 
Prosím o předjednání koncepce nových studijních 
programů. 
 



ABSOLVENTI 
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Absolventi akademický rok 2019/2020 
magisterské studijní programy 
 
 
 

Program Absolventi 
celkem Vyznamenání 

AS 98 (130) 4 (11) 
BP 68 (82) 9 (11) 
GK 23 (30) 0 (5) 
SI 243 (306) 25 (26) 
CE 7 (10) 2 (5) 
IB 7 (12) 0 (2) 
Σ 446 (570) 40 (60) 

(V závorce uvedeny loňské hodnoty.) 
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Mgr absolventi studijní obory SI a GK 
 
 
Obor mgr. Absolventi 

celkem Vyznamenání 

C – konstrukce pozemních staveb 48 (44) 5 (2) 
K – konstrukce a dopravní stavby 32 (55) 4 (2) 
M – materiálové inženýrství 1 (5) 1 (0) 
V – vodní hospodářství a vodní st. 27 (20) 2 (4) 
Z – inženýrství životního prostředí 7 (18) 0 (0) 
P – projektový management a inž. 37 (46) 6 (2) 
N – stavební management 25 (25) 2 (4) 
L – příprava, realizace a provoz st. 50 (59) 3 (10) 
Q – integrální bezpečnost staveb 16 (34) 2 (2) 
G – geodézie a kartografie 11 (20) 0 (3) 
H – geomatika 12 (10) 0 (2) 

(V závorce uvedeny loňské hodnoty.) 
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Absolventi akademický rok 2019/2020 
bakalářské studijní programy 
 

Program Absolventi 
celkem Vyznamenání 

AS 107 (104) 4 (0) 
GK 22 (27) 1 (1) 
SI 255 (252) 20 (10) 
ST 8 (20) 0 (0) 
CE 2 (8) 0 (1) 
Σ 394 (411) 25 (12) 

(V závorce uvedeny loňské hodnoty.) 
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Absolventi studijní obory SI 
 

Obor bc. Absolventi 
celkem Vyznamenání 

C – konstrukce pozemních staveb 81 (79) 4 (2) 
K – konstrukce a dopravní stavby 43 (48) 6 (4) 
V – vodní hospodářství a vodní st. 32 (17) 2 (1) 
Z – inženýrství životního prostředí 10 (6) 0 (0) 
E – management a ekonomika 39 (38) 4 (1) 
L – příprava, realizace a provoz st. 29 (39) 2 (0) 
Q – požární bezpečnost staveb 21 (25) 2 (2) 

(V závorce uvedeny loňské hodnoty.) 



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020/21 
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Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 
bakalářské studijní programy 
 

Přihlášek 1673   
Uchazečů 1470  

1137  

895  
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Celkem FSv 

Přihlášení Přijatí Zapsaní 

Ak. rok 2019/20: 1583 přihlášek (1377 uchazečů) / 944 / 734 
Zapsáno o 161 studentů více než loni. 
Přihlášeno o 90 uchazečů více než loni.  
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Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 
bakalářské studijní programy 
 

Počet podaných přihlášek  1673 (1583) 

z toho ve druhém kole  294 (167) 

Počet přihlášených uchazečů  1470 (1377) 

Přijato ke studiu celkem  
(splnili podmínky přijetí)   1137 (944) 

z toho přijato uchazečů  982 (793) 

z toho na dva a více programů  16 (143) 

Přijato ke studiu bez písemné přijímací 
zkoušky z matematiky  všichni (608) 

Nepřijato ke studiu  
(nesplnili podmínky přijetí)  168 (181) 

Nedodali maturitní vysvědčení  368 

17 (loni 30) uchazečů se přihlásilo v 1 i ve 2 kole. 
(V závorce uvedeny loňské hodnoty.) 



Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 
bakalářské studijní programy 
 

Studijní program Přihlášeno Přijato Zapsalo 

Stavební inženýrství 952 (924) 703 (611) 552 (445)  

Civil Engineering 28 (34) 6 (6) 4 (2) 

Architektura a stavitelství 456 (380) 259 (198) 234 (176) 

Geodézie a kartografie 94 (91) 70 (51) 55 (41) 

Stavitelství 143 (154) 99 (78) 51 (34) 

Celkem bc studijní programy 1673 
(1583) 

1137  
(944) 

895  
(698) 

Ze zapsaných je 51 studentů ve vyšším ročníku (loni 47). 
(V závorce uvedeny loňské hodnoty.) 



Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 
magisterské studium 
 

Počet podaných přihlášek  584 (628) 

Počet přihlášených uchazečů *)  480 (431) 

Přijato ke studiu celkem  477 (557) přihlášek 

z toho  na více programů  53 (249) přihlášek 

Nepřijato ke studiu   107 (71) přihlášek 

z toho  se nedostavilo k přijímací zkoušce  52 (15) přihlášek 

*) 76 uchazečů si podalo více přihlášek. 
Poznámka:  
Uchazečů z jiných škol se přihlásilo 65 (47), přihlášek 84 (52) z toho bylo přijato 16 (18) 
a zapsalo se 10 (10) uchazečů. 
(V závorce uvedeny loňské hodnoty.) 



Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 
magisterské studium 
 

Studijní obor 
Přihlášky 

(loni) 
Přijatí Zapsaní Zapsaní 

2019/20 

C – Konstrukce pozemních staveb 61 (58) 44+5 42  38 
K – Konstrukce a dopravní stavby 54 (56) 43+0 42 50 
M – Materiálové inženýrství 6 (2) 1+2 0 0 
V – Vodní hospodářství a vodní st. 35 (19) 31+0 30 16 
Z – Inženýrství životního prostředí 14 (9) 11+1 11 8 
P – Projektový management a inž. 49 (65) 40+2 40 37 
N – Stavební management 33 (40) 20+5 19 17 
L – Příprava, realizace a provoz st. 45 (61) 35+5 33 43 
Q – Integrální bezpečnost staveb 26 (36) 24+2 24 26 

(V závorce uvedeny loňské hodnoty.) 



Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 
magisterské studium 
 

Studijní obor 
Přihlášky 

(loni) 
Přijatí Zapsaní Zapsaní 

2019/20 

A – Architektura a stavitelství 125 (118)  98+7 94 98 
G – Geodézie a kartografie 18 (17) 14+0 14 13 
H – Geomatika 8 (16) 8+0 8 13 
B – Budovy a prostředí 74 (91) 36+21 40 47 
D – Building Structures 13 (17) 7+0 2 1 
X – Inteligentní budovy 23 (23) 12+3 12 7 

Přihlášky Přijatí Zapsaní Zapsaní 
2019/20 

Celkem FSv ČVUT 584 424+53 411 414 



Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 
magisterské studium 
statistika absolventů Bc. studia na FSv v ak. roce 19/20 
 

(V závorce uvedeny loňské hodnoty.) 

Absolventi Bc. Přihlášení Přijatí Zapsaní 

394 
(411) 

387 
(394) 

382 
(371) 

365 
(369) 



RŮZNÉ 
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Anketa 
 

 
Účast studentů FSv  
17 % (předmětová část) a 6 % (nepředmětová část) 
 
Anketa uzavřena 20. 9. 2020. 
Výsledky na 
https://anketa.is.cvut.cz/html/anketa/results 
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Rezervační systém 
 

 
Fakultní VIC připravuje nový rezervační systém,  
bude spuštěn velmi brzy. 
 
Všechna data jsou přejímána výhradně z IS KOS. 
 
 
 



DĚKUJI ZA POZORNOST 
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