
Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty stavební ČVUT v Praze v létech 2014-2015 
 
 
Úvodem 
Na základě výsledků voleb do Akademického senátu Fakulty stavební Českého vysokého učení 
technického v Praze (AS FSv) ve dnech 26. -27.11.2013 pracuje senát ve složení, viz dále.  
 
Zaměstnanecká komora: 

Broukalová Iva  Ing., Ph.D. 
Bubeník František doc. RNDr., CSc. 
Cajthaml Jiří   doc. Ing., Ph.D.   předseda pedagogické komise 
Dočkal Martin  Ing., Ph.D. 
Chalupa Michal  Ing.     předseda technické komise 
Jíra    Aleš  Ing., Ph.D. 
Kašpar Jan  Ing. arch. 
Košatka Bedřich  doc. Ing., CSc.    předseda  
Máca Petr  Ing.     
Patzák Bořek  prof. Dr. Ing.  
Pazderka  Jiří  doc. Ing., Ph.D.    předseda legislativní komise 
Pešková Zuzana  doc. Ing. arch., Ing., Ph.D. tajemnice 
Polák Michal  prof. Ing., CSc. 
Pospíšil Jiří  prof. Ing., CSc.    předseda ekonomické komise 
Pruška Jan  doc. Dr. Ing. 
Šikola Petr  Ing. arch., Ing. 
Vébr  Ludvík  doc. Ing., CSc. 
Wald František prof. Ing., CSc.       místopředseda za zaměstnaneckou komoru 
Náhradník 
Litoš  Jiří  doc. Ing., Ph.D.  

Studentská komora 
Fencl Martin  Ing. 
Formanová Soňa  Bc.  
Gregorová Anna  Ing. arch., Bc. 
Halámek Přemysl  
Jiroutová Anna 
Mára Michal 
Med  Michal  Ing. 
Pavlová Kateřina 
Peřina Daniel 
Šefčíková Kateřina Ing.       místopředsedkyně za studentskou komoru 
Velebil Lukáš  Ing. 
Vlčková Martina  Bc. 
Náhradníci 
Matějka Petr  Ing. 
Bauer Miroslav Ing.  
Ráček Václav  Ing. 
Tichá Julie 
Celler Jiří  Ing. 

 
Funkci sekretářky vykonávala pí. Kateřina Masná. V roce 2014 AS FSv ČVUT v Praze zasedal ve dnech 
8.01.; 26.02.; 26.03.; 30.04.; 28.05.; 24.09.; 29.10.; 26.11. a 17.12., v roce 2015 ve dnech 25.02.; 
25.03.; 29.04.; 27.05.; 30.09.; 04.11. a 09.12. Zápisy ze zasedání jsou zveřejněny na 
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http://www.fsv.cvut.cz/senat/senat.php. Účast členů AS na jednotlivých zasedáních AS je uvedena 
v příloze A.  
1. Shrnutí činnosti 
Kromě zasedání je práce AS FSv organizována v komisích, především v ekonomické a pedagogické, ve 
kterých byly připraveny všechny hlavní dokumenty a ve studentské části komory, ve které jsou 
připravovány hlavní akce. Práce jednotlivých komisí je shrnuta v dalších bodech zprávy. Během roku 
byly průběžně projednávány materiály, předkládané senátu vedením fakulty, mezi které zejména patří: 

− akreditace a reakreditace studijních programů a oborů, 
− řád bakalářského a magisterské studia, 
− řád doktorského studia, 
− inovace provozního řádu FSv ČVUT v Praze, 
− metodika rozpisu a rozpis dotace NIV na roky 2014 a 2015 
− změny v organizačním řádu FSv ČVUT, 
− zpráva o hospodaření FSv ČVUT za roky 2013 a 2014, 
− podmínky pro přijetí na bakalářské programy na FSv na roky 2015/2016 a 2016/2017, 
− podmínky pro přijetí na magisterské programy na FSv pro roky 2015/2016 a 2016/2017, 
− opatření v provozu bufetu. 

 
 
2. Pedagogická komise 
Na prvním zasedání nově zvoleného zasedání AS FSv v roce 2014 byl předsedou pedagogické komise 
zvolen doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. a během roku 2014 proběhla dvě hlavní zasedání pedagogické 
komise. Mezi hlavní projednávané body patřilo: 
 
a) Zapisování studentů do rozvrhu 
Na jednání komise s proděkanem prof. Mácou byly diskutovány úpravy pravidel zapisování studentů 
do rozvrhu s možností zrušení kroužků. Tato možnost byla posouzena zástupci studentské komory 
formou studentské ankety a následně zamítnuta.  
 
b) Zásady výpočtu pedagogického výkonu kateder 
Byly projednány drobné úpravy výpočtu pedagogického výkonu. Oproti minulému roku došlo ke 
čtyřem změnám zejména u spojených přednášek, doplnění studijních předmětů programu Metrologie, 
zavedl se výpočet výkonu za zkoušky z tematických okruhů SZZ bakalářského studia a aktualizace 
seznamu Ateliérů. Bylo komisí doporučeno AS FSv ke schválení. 
 
c) Podmínky pro přijetí do bakalářského a magisterského studia pro akademický rok 2015/2016 
U podmínek pro přijetí do bakalářského studia došlo oproti minulému roku pouze k drobným změnám. 
Podmínky pro programy Metrologie a Geodézie a kartografie se vyhlašují společně s ostatními 
studijními programy, mění se celkový počet bodů pro úspěšné řešitele středoškolských soutěží a zavádí 
se možnost prominutí přijímací zkoušky z matematiky.  
Změny u podmínek pro přijetí do magisterského studia byly zejména vypuštění požadavku na délku 
bakalářského studia, zavedení písemné části přijímací zkoušky pro program A+S včetně nového 
určování počtu bodů, snížení minimálního počtu bodů nutných pro přijetí z 50 na 40 a výsledky SZZ na 
FSv se uznávají za poslední dva roky. Bylo komisí doporučeno AS FSv ke schválení.  
 
V roce 2015 se pedagogická komise sešla třikrát k projednání zejména následujících materiálů a témat: 
 
a) Projednání změn v přijímacích podmínkách k doktorskému studiu 
Na jednání komise s proděkanem prof. Hájkem byly diskutovány podmínky pro přijetí k doktorskému 
studiu. Zejména se jednalo o zdvojování informací v různých dokumentech a formálních úpravách 
předloženého dokumentu. Uvedené změny byly komisí doporučeny AS FSv ke schválení. 
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b) Zpráva o Anketě k hodnocení výuky za ZS 2014/2015 a podvádění u zkoušek 
Komise byla informována o účasti studentů v Anketě (24%) a studentskou komorou byla realizována 
beseda studentů s vedením FSv k výsledkům ankety a předání cen.  
Byla diskutována problematika podvádění u zkoušek a vznesen požadavek pro realizaci jednotného 
postupu pedagogů v případě odhalení podvodného jednání. 
 
c) Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů 
S prof. Mácou byly projednány změny směrnice děkana, které byly vyvolány změnou Studijního a 
zkušebního řádu ČVUT. Mezi hlavní změny patří povinnost zveřejňovat harmonogram přednášek, 
rozšíření obsahu studijních plánů, definování kdo může být vedoucím BP nebo DP a nutnost 
dodržování etických principů. Bylo komisí doporučeno AS FSv ke schválení. 
 
d) Podmínky pro přijetí do bakalářského a magisterského studia pro akademický rok 2016/2017 
Byly projednány podmínky pro přijetí s uvedením dvou změn. Došlo k zpřísnění možnosti prominutí 
přijímací zkoušky z matematiky a děkance se dává možnost podmínit otevření studijních programů 
minimálním počtem zapsaných studentů.  
Podmínky pro přijetí do magisterského studia byly doplněny o odstavce podobné podmínkám pro 
přijetí do Bc. studia (minimální počet bodů, prominutí přijímací zkoušky a možnost snížení počtu 
nutných bodů). Novým bodem je možnost podmínit otevření studijních programů minimálním počtem 
zapsaných studentů. Bylo komisí doporučeno AS FSv ke schválení. 
 
e) Řád doktorského studia 
S proděkanem prof. Hájkem byl projednán a diskutován Řád doktorského studia na společném jednání 
s legislativní komisí. Z diskuze vyplynulo, že předložený Řád vyvolává potřebu doplnění statutu FSv a po 
formálních úpravách byl komisí doporučen ke schválení AS FSv. 
 
d) Oceňování nejlepších prací 
S ohledem na zvýšení kvality závěrečných prací byl projednán návrh na úpravu metodiky hodnocení 
výpočtu pedagogického zatížení kateder, který nebyl podpořen. Ale vznikl návrh na interní soutěž a 
oceňování nejlepších diplomových a bakalářských prací. Tato forma podpory získala podporu vedení 
fakulty a bude realizována od letního semestru 2015/2016. 
 
 
3. Ekonomická komise 
Během roku 2014 zasedala ekonomická komise AS FSv podle potřeby. Ekonomická komise se sešla na 
přípravu podkladů pro jednání AS FSv v bodech: Metodika rozpisu prostředků NIV na rok 2014, Rozpis 
prostředků NIV pro rok 2014, Rozpočet na rok 2014 a Zpráva o hospodaření FSv ČVUT v Praze za rok 
2013. 
 
a) Projednání a schválení metodiky rozpisu na rok 2014 
Pan tajemník FSv prezentoval návrh Metodiky rozpisu prostředků NIV na rok 2014 po zahrnutých 
připomínkách po předchozím předjednání s předsedou ekonomické komise. Pan tajemník zejména 
zdůraznil změny proti Metodice 2013, vysvětlil, proč není z TA122 odvod na provoz fakulty a proč jsou 
upraveny procentní hodnoty tak, jak je uvedeno v Metodice. Byla diskutována problematika příspěvku 
pro Experimentální základnu FSv a THP pracovníky geodezie – konkrétní hodnoty budou uvedeny až 
v rozpisu prostředků NIV. Ekonomická komise doporučila doplnit Metodiku prolinkem na konkrétní 
odkazy (MŠMT, ČVUT). Ekonomická komise doporučila AS předložený návrh metodiky schválit. 
 
b) Projednání a schválení rozpisu NIV pro rok 2014 
K výrazným změnám proti loňsku nedošlo. Tajemník FSv prezentoval rozpis prostředků NIV na rok 
2014, do kterého už byly zahrnuty předjednané změny (navýšení stipendijního fondu). Ekonomická 
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komise porovnala údaje s rozpisem z roku 2012 a 2013 a požádala pana tajemníka o vysvětlení toho, 
že procenta byla dříve jinak. Pan tajemník vysvětlil, že dříve byla dána procenta, nyní částky. 
Ekonomická komise upozornila na rozdílnost částky pro ukazatel K od MŠMT a vzaté do modelu. Pan 
tajemník konstatoval, že pro výpočet byla použita metoda FEL, schválená senátem ČVUT. Ekonomická 
komise doporučila AS předložený návrh rozpisu schválit. 
 
c) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2014 
Pan tajemník představil návrh rozpočtu. Konstatoval, že jsou preferovány výkonnostní a kvalitativní 
parametry před hlediskem podle nákladů. Ekonomická komise diskutovala výši položek jednotlivých 
kateder v FPP. Pan tajemník konstatoval, že jistou mezní hranicí by byla částka 200 mil Kč. Zatím není 
potřebné dělat opatření. Ekonomická komise po diskusi doporučila AS rozpočet schválit. 
 
d) Zpráva o hospodaření FSv ČVUT za r. 2013 
Projednávání zahájil předseda ekonomické komise a konstatoval, že návrh Zprávy o hospodaření za rok 
2013 měli členové komise k dispozici předem k prostudování a že žádné písemné připomínky nedostal. 
Bylo přijato, že není nutné, aby tajemník FSv prezentoval celý návrh a že jednání porady přejde rovnou 
k dotazům. Následovaly dotazy: některé katedry vyčerpaly jen malou část zdrojů, např. 1/3 a 2/3 
nevyčerpaly. Tajemník FSv to vysvětlil příjmy z vědy.  Další dotaz byl zda, by stipendia neměla kopírovat 
hospodaření fakulty. Pan tajemník vysvětlil, že v minulosti se zredukovaly limity pro stipendia a že je 
možná čas to změnit. Ze stipendijního fondu je čerpáno méně, než je vydání za stipendia. Ekonomická 
komise doporučila AS rozpočet schválit. 
 
e) Další projednávané připomínky, dotazy, náměty 
Ekonomická komise navrhla otevřít otázku možnosti poradenských pracovníků různých agend a 
poradenského servisu pro pracoviště.   
Bylo konstatováno, že u projektů GA ČR lze nakoupit počítače jen z režie projektu. Katedra nyní 
dostává jen 3%. Pan tajemník uvedl, že je možnost individuálně u konkrétního projektu posoudit jinou 
% výši. 
Tajemník FSv seznámil ekonomickou komisi s hospodářským výsledkem FSv (zisk) za rok 2013 a komise 
to přijala jako informaci. Dále hovořil o potřebě rozvoje IT technologií FSv a vzniku nové investiční 
komise od 1. 1. 2015.  
Tajemník FSv seznámil komisi se situací v přípravě podmínek nového VŘ na dodávky IT a audio 
technologií.  Ke zdržení nového vyhlášení VŘ na období od 1.1.2015 došlo z důvodu řešení nálezu 
kontrolní skupiny MŠMT, formou konzultací s advokátní kanceláří. Následovaly dotazy a diskuse 
k problematice výběrových řízení: zda lze oslovit více firem, kdy bude k dispozici dynamický nákupní 
systém. Pan tajemník podával průběžné informace. Na poradu se dostavila Mgr. Czivišová a podala 
informace o výběrovém řízení na IT a AV techniku, počtu mini tendrů a objemech peněz v jednotlivých 
částech (Malá výpočetní technika, Velká výpočetní technika, Tiskárny a multifunkce, AV technika, 
Síťové prvky, UPS). Bylo diskutováno, zda z části Tiskárny a multifunkce vyčlenit samostatnou část na 
Tonery. Do přípravy výběrového řízení na IT a AV techniku delegovala ekonomická komise svého 
zástupce. 
 
V roce 2015 zasedala ekonomická komise AS FSv podle potřeby. Ekonomická komise se sešla na 
přípravu podkladů pro jednání AS FSv v bodech: Metodika rozpisu prostředků NIV na rok 2015, Rozpis 
prostředků NIV pro rok 2015, Rozpočet na rok 2015 a Zpráva o hospodaření FSv ČVUT v Praze za rok 
2014. 
 
a) Projednání a schválení metodiky rozpisu.  
Tajemník FSv seznámil komisi s návrhem Metodiky rozpisu prostředků NIV na rok 2015 a upozornil na 
změny proti minulým letům. Zejména zdůraznil a vysvětlil to, co je nově zařazeno do Metodiky, 
rozdělení zdrojů RVO do tří pilířů ve smyslu příslušné Metodiky Úřadu vlády ČR pro léta 2013 až 2015. 
Byl položen dotaz, proč je pokles prostředků na letošní rok. Pan tajemník uvedl např. pokles počtu 
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studentů, nižší vědecký výkon fakulty.  Byl vznesen návrh, aby fakulta podporovala pracovníky, kteří 
získávají peníze (granty apod.). Pan tajemník souhlasil a doporučil, aby byl vypracován návrh, jak toto 
realizovat.  Pan tajemník seznámil komisi s různými aspekty nákladů a režie, variantami propočtu na 
fakultě apod. Zásadní připomínky k návrhu Metodiky nebyly a ekonomická komise doporučila AS návrh 
Metodiky schválit.  
 
b) Projednání a schválení rozpisu NIV pro rok 2015 
Pan tajemník FSv seznámil s Návrhem rozpisu prostředků NIV na rok 2015. Probíhala diskuse odkud je 
finančně vyrovnáno, že část 1,8% oddělená z A, K, TA122 na pokrytí části režie NS je nižší než loni a 
přitom rozpočet pro katedry je zachován přibližně na stejné úrovni?  Pan tajemník vysvětlil, že fakulta 
vede efektivní hospodaření, chová se racionálně a vytváří přiměřené rezervy a úspory, které jsou 
vytvářeny z doplňkové činnosti i vhodnou proporcí z rozpočtu z ministerstva. Proč je na VIC větší 
částka na mzdové prostředky a dále, že činnost PR by se měla stimulovat vyšším finančním rozpočtem. 
Pan tajemník vysvětlil, že VIC realizuje změny, včetně personálních, přijímá nové pracovníky a je třeba 
vzít v úvahu porovnání odměňování srovnatelných profesí v oblasti IT. V činnosti PR se počítá s 
posílením, je ve výhledu pořízení předběžně 4 velkoplošných obrazovek, je vhodné ukazovat, že máme 
co nabízet, je to racionální výdaj. Ekonomická komise doporučila AS rozpis prostředků přijmout. 
 
c) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015 
Tajemník FSv představil Návrh rozpočtu fakulty na rok 2015. K předloženému materiálu nebyly zásadní 
připomínky a ekonomická komise doporučila AS rozpočet schválit. 
 
d) Zpráva o hospodaření FSv ČVUT za r. 2014 
Tajemník FSv promítl Zprávu o hospodaření za rok 2014 a představil hlavní body. Následovala diskuse, 
ve které konstatovalo, že je velký zůstatek u stipendijního fondu a proč nebylo vyčerpáno více; dále, že 
klesly příjmy za pronájem proti roku 2013. Pan tajemník doporučil projednání a případné 
přehodnocení prospěchových limitů v pedagogické komisi s pedagogickým proděkanem. Částka za 
pronájmy zahrnuje všechny druhy pronájmů: externí, interní, dlouhodobé, krátkodobé, jsou za 
dohodnutá pravidla, externí za tržní ceny. Lokální pronájmy mají cíl pozitivně podpořit lokální akce, 
zejména studentské a jsou za finančně příznivé ceny nebo nejsou zpoplatněny vůbec. Ekonomická 
komise doporučila zprávu AS schválit. 
 
e) Další projednávané připomínky, dotazy, náměty 
Návrh vytvořit z režie fond na podporu vědy, její servis, získávání dalších projektů apod., v zahraničí 
existuje podpora fakult. Chybí projektové oddělení, které by tuto činnost v souvislosti s projekty 
vykonávalo, je možné je financovat z projektů, na univerzitě v Olomouci celoškolské projektové 
centrum existuje. Pan tajemník: je to aktuální záležitost, správná cesta, ale jsme součástí celku a je 
potřeba to posuzovat z hlediska celku, doporučil vypracovat návrh, který by byl projednán na ČVUT. 
 
 
4. Legislativní komise 
V roce 2014 projednávala legislativní komise AS FSv (dále jen „legislativní komise“) 9. Změnu Statutu 
FSv, v rámci které bylo upraveno znění Přílohy 1 Statutu FSv - Organizačního řádu FSv (dále jen „OŘ“). 
Byla provedena celková revize znění OŘ, v rámci které legislativní komise navrhla několik drobných 
úprav v článcích 3,4,5,6 a 8. Tyto změny byly zároveň projednány s tajemníkem FSv (který byl přítomen 
na zasedání legislativní komise jako zástupce vedení FSv). Na základě návrhu předloženého vedením 
FSv byly dále legislativní komisí projednány změny v článcích 7, 8 a 9 OŘ, které spočívaly převážně 
v reorganizaci účelových zařízení FSv.  
 
V roce 2015 projednávala legislativní komise 10. a 11. Změnu Statutu FSv a dále znění nového 
vnitřního předpisu FSv – Řádu doktorského studia na FSv (dále jen „ŘDS“). V rámci 10. Změny Statutu 
FSv byly na základě návrhu předloženého vedením FSv legislativní komisí projednány změny v článcích 
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8 a 9 OŘ, které spočívaly v reorganizaci Výpočetního a informačního centra FSv. Dále byla legislativní 
komisí projednána 11. Změna Statutu FSv, v rámci které došlo k doplnění článků 7 a 37 Statutu FSv o 
nové věty, které v souladu s čl. 20 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT vymezily existenci 
nového vnitřního předpisu FSv – ŘDS. Zároveň legislativní komise projednala na společném zasedání 
s pedagogickou komisí AS FSv i znění vlastního ŘDS, předloženého vedením FSv. 
 
 
5. Technická komise 
Technická komise se v létech 2014-15 podle aktuální potřeby zabývala tématy shrnutými dále. 
 
a) Rekonstrukce budovy B a ostatní plánované projekty 
Na dvou schůzkách s proděkanem pro výstavbu proběhla diskuze o plánovaných stavebních úpravách 
v areálu fakulty, řešení parkování, rekonstrukce posilovny. 
 
b) Atrium, využití čítárny a provoz studoven 
Zatraktivnění prostoru atria a začlenění čítárny pro lepší využití, otevření studoven i o víkendech, 
studentská soutěž. 
 
c) Úprava provozního řádu fakulty  
V provozním řádu byly nadefinovány kategorie pro vstup do objektů fakulty a vymezena provozní doba 
o víkendech a svátcích. 
 
d) Služby zajišťované VIC  
Na schůzce s novým vedoucím VICu byly diskutovány služby a servisní činnost z oblasti IT, využití sálu 
s plotrem a PC sálu, datová uložiště, WIFI pokrytí a síťové služby. 
 
e) Prodloužení nájemní smlouvy bufetu  
Byl projednán a schválen dodatek ke smlouvě o pronájmu bufetu prodlužující termín pronájmu do 
roku 2020. 
 
f) GURU café  
Po schůzce s provozovatelem GURU café bylo doporučeno jednání s panem tajemníkem o umístění 
provozovny v prostoru fakulty. 
 
g) Provoz fakulty 
Na několika jednáních s vedoucím TPSB byly řešeny připomínky k provozu budovy, závady na 
zařízeních, hygiena a úklid. 
 
 
6. Studentská komora AS 
V prosinci roku 2013 se konaly volby do AS FSv ČVUT, což znamenalo nové složení studentské komory. 
Ve volbách v roce 2013 byl zvoleni tito členové: Kateřina Pavlová, Bc. Soňa Formanová, Anna Jiroutová, 
Ing. Martin Fencl, Bc. Martina Vlčková, Ing. Kateřina Šefčíková, Ing. Lukáš Velebil, Přemysl Halámek, 
Michal Mára, Daniel Peřina, Ing. arch. Bc. Anna Gregorová, Bc. Michal Med. Předsedkyní byla zvolena 
Ing. Kateřina Šefčíková.  Během let 2014 a 2015 opustili studentskou komoru Kateřina Pavlová, Anna 
Jiroutová, Michal Mára, Daniel Peřina a Ing. arch. Bc. Anna Gregorová. Na jejich místa nastoupili: Ing. 
Petr Matějka, Ing. Miroslav Bauer, Ing. Václav Ráček, Julie Tichá, Ing. Jiří Celler. Členové studentské 
komory se zapojili do jednotlivých komisí AS FSv ČVUT. V letech 2014 a 2015 byly připraveny 
následující aktivity. 

- účast na konferenci stavebních fakult KOSTAF 2014, 2015  
- ples FSv 2014 a 2015 
- Bednění 2014 a 2015 
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- Silent disco 2014 a 2015 
- rozšíření působení studentského klubu 
- Nový formulář pro anketu „Hodnocení výuky“ s možností získání věcné ceny 
- organizace besedy s vedením FSv – „Vize pro stavárnu“  
- organizace doplňovacích voleb do studentské komory AS ČVUT 
- účast při prezentacích na DOD a zápisech prvních ročníků 
- spoluúčast při tvorbě nového webu FSv 
- PR studentské komory na webových stránkách a na Facebooku 
- tvorba nových webových stránek studentské komory 
- umístění fontánky na vodu 
- nová kavárna v prostorách čítárny FSv 
- témata související s činnostmi jednotlivých senátních komisí 

 
Ve studentské komoře se probírala témata jednotlivých senátních komisí. Zvláště lze vyzdvednout 
účast zástupců studentské komory AS FSv ČVUT na schůzi zástupců studentských komor ČVUT, která 
se konala na Rektorátu ČVUT za účelem vzniku nového Studijního a zkušebního řádu pro studenty 
ČVUT. Na schůzi byl detailně probrán návrh nového Studijního a zkušebního řádu a byly sepsány 
připomínky, které byly následně předloženy na AS ČVUT k projednání a zapracování. Výčet jednotlivých 
činností a jejich průběh je shrnut dále. 
 
a) Účast na konferenci stavebních fakult KOSTAF 2014 
Ve dnech 10. – 13. 4. 2014 se konala konference studentských komor stavebních fakult v ČR a na 
Slovensku. Hostitelskou fakultou byla Stavební fakulta v Bratislavě. Zástupci z FSv ČVUT byli Přemysl 
Halámek, Ing. Kateřina Šefčíková, Ing. Lukáš Velebil a Ing. Martina Vlčková. Řešena byla tato témata: 
hodnocení studia na fakultě a zpětná vazba pedagogů, úroveň výuky, interakce školy a praxe, účast 
studentů na přednáškách a řešení problematiky, sportovní aktivity, kurzy a vzdělávání mimo 
povinného, studentské prostory na fakultě a internátech a předměty studia a jejich opodstatnění 
v jednotlivých studijních oborech. 
 
b) Účast na konferenci stavebních fakult KOSTAF 2015 
Ve dnech 16. - 18. 4. 2015 se konal další ročník konference studentských komor stavebních fakult v ČR 
a na Slovensku. Hostitelskou fakultou v tomto roce byla Stavební fakulta v Ostravě. Zástupci z FSv 
ČVUT byli Přemysl Halámek, Anna Jiroutová a Ing. Martina Vlčková. V rámci konference byla řešena 
tato témata: ubytování zájemců a studentů na stavebních fakultách, aktivity na jednotlivých fakultách 
a činnosti studentských komor, využití prostor na fakultách, prezentační videa fakult a studentských 
komor.  
 
c) Ples FSv 2014 
Dne 7. 3. 2014 se konal v Národním domě na Smíchově 9. ročník Plesu FSv. Ples byl pojat ve stylu 
benátské noci. Hlavní organizátorkou byla Anna Jiroutová. Na plese vystoupil Sbor FSv. 
 
d) Ples FSv 2015 
Dne 6. 3. 2015 se konal v Národním domě na Smíchově 10. ročník Plesu FSv. Velké oblibě se těšil 
tematický stavební foto koutek. Hlavní organizátorkou byla Anna Jiroutová. Nechybělo vystoupení 
Sboru FSv ani předtančení. 
 
e) Bednění 2014 
Dne 20. 11. 2014 se konala v P. M. Klubu studentská party Bednění. Akce probíhala pod záštitou 
studentské komory a studentského klubu FSv. Hlavním organizátorem byl Daniel Peřina. 
 
f) Bednění 2015 
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Dne 27. 10. 2015 se konala studentská párty Bednění. Nově a netradičně na půdě fakulty, v ateliéru D. 
Akce probíhala pod záštitou studentské komory a studentského klubu FSv. Hlavním organizátorem byl 
Daniel Peřina. 
 
g) Silent disco 2014 
Novinkou pro studenty FSv se stalo Silent disco. Jednalo se o akci pořádanou v prostorách fakulty. 
Párty se stala velmi oblíbenou akcí. 
 
h) Silent disco 2015 
Konal se další ročník párty Silent disco, na jejíž přípravě se podílel i ŠTUK. Akce se těšila ještě větší 
účasti, než v loňském roce.  
 
i) Studentský klub FSv („ŠTUK“) 
Během let 2013 – 2015 se studentský klub FSv rozrostl a v současné chvíli působí jako samostatný 
subjekt pod záštitou studentské komory. Studentský klub pořádá exkurze a semináře pro studenty, 
vybudoval samostatnou odpočinkovou místnost pro studenty a podílí se na zajištění volnočasových a 
vzdělávacích aktivit pro studenty. Zároveň organizuje charitativní sbírky. 
 
j) Anketa Hodnocení výuky 
V roce 2014 prošla velkou změnou anketa Hodnocení výuky. Hlavním iniciátorem se stal Ing. Martin 
Fencl. Veškeré změny byly prodiskutovány a schváleny proděkanem pro pedagogickou činnost prof. 
Jiřím Mácou. Pro zvýšení účasti v anketě byla vyhlášena možnost výhry IPhonu či tabletu. Výherce je 
vyhlášen během veřejného slosování za účasti děkanky FSv prof. Aleny Kohoutkové. Byl zaznamenán 
znatelný nárůst účasti studentů v anketě. Zároveň byla zorganizována diskuse na téma výsledky ankety 
s vedením fakulty. 
 
k) Beseda s vedením FSv – Vize pro stavárnu 
Dne 3. 12. 2014 se konala v prostorách čítárny beseda s vedením. Besedy se z řad vedení fakulty 
účastnila děkanka FSv prof. Alena Kohoutková a také všichni proděkani. Hlavními tématy diskuze bylo 
zejména budoucí směřování fakulty, výuka na fakultě a univerzitě a její porovnání s prestižními 
zahraničními univerzitami - diskuze se účastnil student FSv Omar S. Salem, který studoval na holandské 
univerzitě TU Eindhoven a studentka FSv Klára Kačenová, prezidentka studentské organizace IAESTE. 
Dále také prostory na FSv anebo prostory celého kampusu. Moderátory a hlavními organizátory 
besedy byli Kateřina Pavlová a Ing. Martin Fencl. 
 
l) Doplňovací volby do studentské komory AS ČVUT 
Na 13. zasedání AS FSv ČVUT dne 27. 5. 2015 byla zvolena dílčí volební komise ve složení Ing. Kateřina 
Šefčíková, Ing. Lukáš Velebil, Ing. Martina Vlčková. Na 14. zasedání AS FSv ČVUT dne 30. 9. 2015 byli 
zvoleni ještě další členové dílčí volební komise, Bc. Soňa Formanová a Přemysl Halámek. V daném 
termínu bylo přijato 6 přihlášek. Prvního kola doplňovacích voleb do studentské komory AS ČVUT, 
které se konalo 24. 11. 2015 a 25. 11. 2015, se zúčastnilo 13,88 % studentů. Z důvodu nízké účastni 
bylo první kolo prohlášeno za neplatné. Ve druhém kole, které se konalo 1. 12. 2015 a 2. 12. 2015, se 
dostavilo 19, 40 % studentů. Jelikož byly splněny podmínky stanovené Volebním a jednacím řádem AS 
ČVUT, bylo druhé kolo prohlášeno za platné. Všichni kandidáti byli zvoleni jako náhradníci v tomto 
pořadí: Jan Matějka, Ing. Edita Dvořáková, Ing. Marcel Jogl, Ing. Monika Čáchová, Ing. arch. Robert 
Bouška a Bc. David Ondrejička. 
 
m) Účast při prezentacích na DOD a zápisech prvních ročníků 
Zástupci studentské komory jsou přítomni při všech prezentacích na DOD. Zároveň má studentská 
komora i studentský klub svou prezentaci při zápisech prvních ročníků, kde jsou studenti seznámeni 
s jednotlivými činnostmi těchto organizací. 
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n) Spoluúčast při tvorbě nového webu FSv 
Studenti z řad studentské komory AS FSv se podíleli na tvorbě nových webových stránek FSv. 
 
o) PR studentské komory 
Studentská komora aktivně propaguje svou činnost na svých facebookových stránkách. O propagaci se 
stará Přemysl Halámek. 
 
p) Nové webové stránky studentské komory 
Jelikož jsou stávající webové stránky studentské komory nevyhovující, pracuje se na tvorbě zcela 
nových, pro studenty zajímavějších a přehlednějších. O tvorbu nového webu se stará Bc. Soňa 
Formanová, Přemysl Halámek, Ing. Kateřina Šefčíková, Julie Tichá, Ing. Lukáš Velebil, Ing. Martina 
Vlčková. Předpokládaný termín spuštění nových webových stránek je jaro 2016. 
 
q) Umístění fontánky na vodu 
Pod záštitou tajemníka FSv Ing. Miroslava Vlasáka byla navázána spolupráce s organizací Voda pro lidi. 
Jednalo se o možnost umístění fontánky na vodu, v níž by bylo možné si zdarma načepovat do vlastní 
láhve neperlivou či perlivou vodu. Po dohodnutí organizačních záležitostí byla fontánka umístěna 
v prostorách FSv. Grafickou propagaci zajistil Přemysl Halámek. Od počátku svého umístění je fontánka 
velmi oblíbená mezi studenty. 
 
r) Nová kavárna v prostorách čítárny 
Po dohodě s vedením fakulty se rozhodlo, že se na jaře 2016 do prostoru čítárny umístí stánek 
Kafe GURU. Po předchozím průzkumu tento nápad studentská komora podpořila svými hlasy. 
 
 
 
7. Závěrem 
Vedení AS FSv děkuje členům akademické obce fakulty za pomoc v činnosti a členům senátu za 
obětavou práci k rozvoji FSv ČVUT v Praze.  
 
 
V Praze 23.3.2016 

 
Michal Chalupa 
Aleš Jíra 
Jiří Pazderka  
Zuzana Pešková 
Jiří Pospíšil 
Kateřina Šefčíková  
František Wald 
 
Bedřich Košatka v.r. 

 
 
 
Příloha A: 
Účast členů AS na zasedáních AS FSv ČVUT v Praze v létech 2014 a 2015 
http://www.fsv.cvut.cz/senat/as2014/prezence.pdf. 
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