
Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty stavební ČVUT v Praze v roce 2016 
 
 
Úvodem 
Členové Akademického senátu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze (AS FSv) 
byli zvoleni 26.-27.11.2013. Dokončováním studia se změnilo složení studentské části AS FSv. 
Studentskou komoru opustili Kateřina Pavlová, Anna Jiroutová, Michal Mára, Daniel Peřina, Ing. arch. 
Bc. Anna Gregorová, Ing. Kateřina Ševčíková, Ing. Martin Fencl a Ing. arch Soňa Formanová. Na jejich 
místa nastoupili: Ing. Petr Matějka, Ing. Miroslav Bauer, Ing. Václav Ráček, který následně v roce 2016 
odstoupil, Julie Tichá, Ing. Jiří Celler, Bc. Šimon Gajzler a Bc. Adam Laža. Na začátku roku na funkci 
předsedy SKAS rezignovala Ing. Kateřina Ševčíková, kterou do konce volebního období zastoupil Ing. 
Petr Matějka. Funkci sekretářky vykonávala pí. Kateřina Masná.  

V roce 2016 AS FSv ČVUT v Praze zasedal ve dnech 27. ledna, 23. března, 27. dubna, 25. května, 
12. října, 26. října 2016, 9. listopadu a 14. prosince 2016. Zápisy ze zasedání jsou zveřejněny na 
http://www.fsv.cvut.cz/senat/. Účast členů AS na jednotlivých zasedáních AS je uvedena v příloze A.  
 
1. Shrnutí činnosti 
Práce na materiálech pro zasedání AS FSv byla organizována v komisích, ve kterých byly připraveny 
všechny hlavní dokumenty, a ve studentské části komory. Práce jednotlivých komisí a studentské části 
komory je shrnuta v dalších bodech zprávy. Během roku byly průběžně projednávány materiály, 
předkládané senátu vedením fakulty, mezi které zejména patří: 

− podmínky pro přijetí do bakalářského a magisterského studia, 
− metodika rozpisu a rozpis dotace NIV  
− projednání a schválení rozpočtu na rok 2016  
− projednání a schválení rozpisu NIV pro rok 2016  
− zpráva o hospodaření FSv ČVUT za 2015, 
− změna Statutu ČVUT 
− rekonstrukce poslucháren  
− rekonstrukce pláště budovy B  
− malé práce v budovách fakulty 
− údržba mimopražských objektů FSv  
− příprava a realizace voleb do AS FSv na 2017-2020 

 
2. Pedagogická komise 
V roce 2016 se pedagogická komise sešla 7.11. k projednání materiálu pro: 
a) Podmínky přijetí do bakalářského studia pro akademický rok 2017/2018 

V předloženém návrhu došlo oproti podmínkám stanoveným pro ak. Rok 2016/2017 k těmto 
zásadním změnám: 
Ruší se tzv. celkový přepočtený počet bodů v přijímacím řízení. O přijetí rozhoduje pouze počet 
bodů z přijímací zkoušky a výsledky ze střední školy se zohlední pouze v podmínkách pro prominutí 
přijímací zkoušky z matematiky. V posledním přijímacím řízení toto kritérium rozhodovalo o 
nepřijetí pouze v 8 případech. 
V odst. 6 se průměr známek z matematiky zvyšuje z hodnoty 2,00 na hodnotu 2,50. 
V posledním přijímacím řízení bylo s průměrem 2,00 až 2,50 celkem 266 uchazečů, z nich 50 se 
k přijímací zkoušce nedostavilo, 182 bylo úspěšných, 34 neúspěšných. 
Ruší se ustanovení, že fakulta nepřijímá přihlášky do studijního programu od uchazečů, kteří již 
tento studijní program dvakrát neúspěšně studovali, příp. kteří byli vyloučeni ze studia na základě 
disciplinárního řízení. 
Důvodem je zpřísnění podmínek pro uznávání předmětů z předchozího studia. Podmínka též 
překračuje požadavky stanovené zákonem. 

 

http://www.fsv.cvut.cz/senat/senat.php


b) Podmínky pro přijetí do magisterského studia pro akademický rok 2017/2018 
V předloženém návrhu došlo oproti podmínkám stanoveným pro 2016/2017 k následující změně: 
Ruší se ustanovení, že fakulta nepřijímá přihlášky do studijního programu od uchazečů, kteří již 
tento studijní program dvakrát neúspěšně studovali, příp. kteří byli vyloučeni ze studia na základě 
disciplinárního řízení. 
Důvodem je zpřísnění podmínek pro uznávání předmětů z předchozího studia. Podmínka též 
překračuje požadavky stanovené zákonem. 
Komise podmínky projednala a doporučila je ke schválení. Na jednání pedagogické komise se dále 
diskutovaly možné další analýzy, týkající se přijímacího řízení. Proběhla diskuze na téma snižování 
požadavků na uchazeče, a zda je to správné. 

 
3. Ekonomická komise 
V roce 2016 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 2016, Rozpis 
prostředků NIV pro rok 2016, Rozpočet na rok 2016 a Zpráva o hospodaření FSv ČVUT v Praze za rok 
2015 

a) Projednání a schválení metodiky rozpisu NIV na rok 2016. 
Tajemník FSv seznámil komisi s návrhem Metodiky rozpisu prostředků NIV na rok 2016 a 
upozornil na změny proti minulým letům. Zejména zdůraznil, že Metodika je navržena v principu 
stejně jako v předchozích letech, hlavní kritéria a procentní hodnoty zůstávají nezměněny. 
Návrh je pouze upraven po formální stránce, jednotlivé celky mají vhodnější logickou návaznost. 
Komise upozornila na některé drobné nesrovnalosti. Pan tajemník uvedené připomínky 
zapracoval do textu návrhu Metodiky. Zásadní připomínky k návrhu Metodiky nebyly a 
ekonomická komise doporučila AS návrh Metodiky schválit.  

b) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2016 
Tajemník FSv představil Návrh rozpočtu fakulty na rok 2016. K předloženému materiálu nebyly 
zásadní připomínky a ekonomická komise doporučila AS rozpočet schválit. 

c) Projednání a schválení rozpisu NIV pro rok 2016  
Pan tajemník FSv seznámil s Návrhem rozpisu prostředků NIV na rok 2016. Návrh rozpisu byl 
v souladu se schválenou Metodikou a tak proběhla jen krátká diskuse. Ekonomická komise 
doporučila AS rozpis prostředků přijmout. 

d) Zpráva o hospodaření FSv ČVUT za r. 2015 
Tajemník FSv promítl Zprávu o hospodaření za rok 2015 a představil hlavní body. Též laskavě 
předložil srovnání ukazatelů 2010 – 2015. Následovala diskuse, ve které byl konstatován příznivý 
výsledek hospodaření. Ekonomická komise doporučila zprávu AS schválit. 
Společné zasedání EKO AS FSv se zástupci FSv v HK AS ČVUT a tajemníkem FSv. 
Toto společné zasedání svolal předseda EKO AS FSv. Byla diskutována problematika financování 
UCEB, CIIRK a INOVA CENTRA, dělení finančních prostředků II. pilíře, fondové hospodaření, 
hodnocení RIV. Bylo konstatováno, že toto společné zasedání bylo prospěšné a bylo doporučeno 
v nich pokračovat. 

e) Další projednávané připomínky, dotazy, náměty 
Dotazy k zisku při tvorbě a čerpání fondů v roce 2016, ke kritériím, podle kterých se určují podíly 
prostředků na katedry, k rozdělení prostředků spolupracujících kateder, zda podle podílu mezd 
v grantu nebo celkového objemu prostředků grantu, problematika ukládání výsledků do aplikace 
VVVS: vkládání smluvního výzkumu nebo patentu, který zadává jiná firma a katedra jen 
spolupracuje. Bude nová aplikace VVVS a tyto záležitosti musí být řešeny z úrovně rektorátu. 
Diskuse k 3. pilíři, k aplikačnímu a smluvnímu výzkumu, k rozdělení RIV bodů na katedry, dotaz 
k finanční spoluúčasti kateder při zakázkách s centrem experimentálních služeb FSv, k přijatým 
darům: od rodiny Slavoj. Jde o dědictví, které je pro geodézii, bude použito k ocenění nejlepších 
studentů, metodika rozdělování a užití těchto prostředků byla již vedením fakulty schválena. 

 



4. Legislativní komise 
V roce 2016 došlo k novele zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Tato skutečnost zasáhne 
výrazným způsobem do všech vnitřních předpisů fakulty, které bude třeba během roku 2017 
harmonizovat s novelou zákona i s novými vnitřními předpisy ČVUT. Předseda legislativní komise 
AS FSv se proto účastnil jednání legislativní komise AS ČVUT, kde se na podzim roku 2016 začala 
projednávat změna Statutu ČVUT jakožto klíčového dokumentu univerzity, od kterého se budou 
odvíjet změny dalších vnitřních předpisů.   
 
Ve spolupráci s předsedou AS FSv se legislativní komise podílela na vyhlášení voleb do AS FSv a AS 
ČVUT pro následující období 2017-19. 
 
5. Technická komise 
V průběhu roku 2016 se technická komise AS scházela podle aktuálních potřeb a na programu schůzek 
byly následující okruhy: 

a) Rekonstrukce poslucháren 
Proděkan pro výstavbu seznámil členy komise s projektem a časovým harmonogramem. 
Proběhla diskuze k provedení sedaček a stolků, závěsné lávky, rekonstrukce toalet. 

b) Rekonstrukce pláště budovy B  
Komise ověřila výběrové řízení na projektanta. 

c) Parkování u fakulty  
Bylo kladně přijato nové parkoviště za budovou D, parkování v Kolejní ulici, tj. možnost kolmého 
stání, nové parkovací karty, kontroly oprávnění MP. 

d) Čítárna  
Byla doporučena navržená rekonstrukce. 

e) Malá studovna  
Byla navržena studentská soutěž a realizace do konce kal. roku. 

f) Budova H 
Byla doporučena příprava rekonstrukce objektu a výběru projektanta. 

g) Mimopražské objekty FSv  
Byly řešeny: oprava terasy v Telči, neúspěšný prodej objektu Počátky, loděnice Srbsko. 

h) Membránové zastřešení amfiteátru  
Zastřešení amfiteátru před vchodem bylo doporučeno. 

 
6. Studentská komora AS 
Členové studentské komory se zapojili do jednotlivých komisí AS FSv ČVUT a v roce 2016 předali 
vedení souhrnný materiál, otevírající některá klíčová témata k řešení. Materiál se dále vedení zabývalo 
bez účasti SKAS. V roce 2016 byly připraveny nebo realizovány následující aktivity. 

- účast na konferenci stavebních fakult KOSTAF 
- ples FSv 2016 
- bednění 2016 
- Silent disco 2016 
- rozšíření působení studentského klubu 
- spolupráce na inovacích ankety „Hodnocení výuky“ 
- příprava podkladů a pomoc s volbami do AS 
- podnět vedení - tvorba jednotného grafického vystupování fakulty 
- reakce na spory ve vedení ČVUT 
- reakce na návrh snížení počtu členů SKAS 
- formální spoluúčast na hodnocení doktorandů pro rok 2016 
- příprava na předání SKAS pro další období 

 
Ve studentské komoře se probírala témata jednotlivých senátních komisí. Zvláště lze vyzvednout 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 

Ve dnech 4. - 6. 5. se konal další ročník konference studentských komor stavebních fakult v ČR 
a na Slovensku. Hostitelskou fakultou byla Stavební fakulta v Žilině. Zástupci z FSv ČVUT byli 
Přemysl Halámek, Martina Vlčková a Lukáš Velebil. V rámci konference byly projednávány 
nejrůznější otázky, týkající se zejména činnosti studentských komor a prostředí na jednotlivých 
fakultách. Přínos konference nebyl považován za významný. 

 
b) Ples FSv  

Dne 4. 3. se konal v Národním domě na Smíchově 11. ročník Plesu FSv. Téma plesu byl směřován 
na NEJ doplňky. Hlavními organizátory plesu byla Martina Vlčková, Soňa Formanová a Přemysl 
Halámek. Na plesu nechybělo předtančení, vystoupení sboru FSv a další představení. 

 
c) Bednění  

Dne 12. 10. 2016 se konala studentská party Bednění v ateliéru D. Akci zaštiťovaly studentská 
komora a studentský klub FSv. 

 
d) Silent disco 

V roce 2016 se konal další ročník party Silent disco, kterou připravil studentský klub ŠTUK pod 
záštitou SKAS. 

 
e) Studentský klub FSv („ŠTUK“) 

V roce 2016 byly podniknuty aktivity pro jasné vymezení působnosti SKAS a studentských klubů, 
tato informace byla předána SKAS pro další volební období. 

 
f) Anketa Hodnocení výuky 

V jednotlivých obdobích SKAS pomáhal vyhodnotit anketu, aby nebyla jen databází informací, ale 
aby byla správně interpretována a s informacemi se pracovalo. 

 
g)  PR studentské komory 

SKAS byla propagována také na zápisech nových studentů, Petr Matějka, o dni otevřených dveří 
a na dalších akcích pro studenty. 

 
h) Volby do AS 

SKAS ve spolupráci s ŠTUKem připravil jasné vymezení role SKAS a studentských klubů tak, aby se 
voliči v problematice lépe orientovali. Zároveň se zástupci SKAS podíleli na propagaci voleb na 
přednáškách a v rámci jiných komunikačních kanálů. 

 
i) Jednotné grafické vystupování fakulty 

SKAS dala podnět vedení, aby nechalo zpracovat na dostatečně kvalitní úrovni šablony pro 
dokumenty, se kterými se na fakultě pracuje, od formulářů až po šablony na závěrečné práce, 
prezentace pro různé účely apod. Šablony by měly být v souladu s aktuálně platným grafickým 
manuálem. Návrh byl přijat pozitivně, ale nebyl realizován z důvodů připravovaného grafického 
manuálu ČVUT. 

 
j) Reakce na spory ve vedení ČVUT 

V období 2016 bylo ČVUT ovlivněno spory ve vedení ČVUT. Zvýšené úsilí SKAS bylo věnováno na 
sledování těchto událostí a zaujetí stanovisek, které by reflektovaly názor studentů fakulty 



stavební. SKAS se snažila pomoci v řešení situace tak, aby pokud možno neutrpěl mediální obraz 
ČVUT a aby byly spory vyřešeny racionální komunikací mezi zúčastněnými. 

 
k) Reakce na návrh snížení počtu členů SKAS 

Na návrhy týkající se snížení počtu členů SKAS reagovala studentská komora tak, že by měla být 
otázka řešena zodpovědně s aktivními senátory a ne na konci volebního období. Téma bylo 
předáno SKAS v navazujícím období k řešení. Problémem každého období je snižující se aktivita 
členů SKAS k jeho konci (studenti končí studium apod.). Snížení počtu volených senátorů by ze 
zkušenosti SKAS nepomohlo (protože problém není v nedostatečném počtu náhradníků, ale 
v délce volebního období). Téma zůstalo otevřené. 

 
l) Spoluúčast na hodnocení doktorandů  

Pro hodnocení doktorandů v roce 2016 byl do komise zvolen také jeden zástupce SKAS, který měl 
možnost pomoci s vyjasněním některých sporných bodů a interpretovat postupy komise v případě 
dotazů studentů. 

 
m) Příprava na předání SKAS 

Každé volební období trpí nastupující SKAS nedostatečným zajištěním kontinuity předání 
studentské komory. V roce 2016 tak byly vyvinuty aktivity, vedoucí k hladšímu průběhu předání 
SKAS. Byly vytvořeny komunikační platformy, uspořádáno úvodní setkání starých a budoucích 
senátorů, byla předána agenda fungování SKAS i historie řešených problémů a působnosti 
v jednotlivých komisích a v začátcích nového období se původní předseda SKAS (Ing. Petr 
Matějka) aktivně účastnil prvních setkání nového senátu tak, aby byl přechod pro nové senátory 
co nejjednodušší. Položily se tím základy nové zvyklosti, která snad bude fungovat i v dalších 
obdobích. 

 
7. Závěrem 
Pro volby 2016 na volební období 2017-2019 do AS FSv ČVUT a AS ČVUT 22. a 23. 11. 2016 schválili 
členové AS FSv postup příprav, termín konání a volební komisi dne 12. října 2016. Ustavující schůzi 
nově zvoleného AS FSv ČVUT svolal předseda stávajícího AS FSv ČVUT doc. Košatka na 11. ledna 2017. 

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 15.9.2017 

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

 
 
 
Příloha A: 
Účast členů AS na zasedáních AS FSv ČVUT v Praze v roce 2016. 


