
Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty stavební ČVUT v Praze v roce 2017 
 
 
Úvodem 
Členové Akademického senátu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze (AS FSv) 
byli zvoleni 22. až 23. listopadu 2016. V roce 2017 AS FSv ČVUT v Praze zasedal ve dnech 11. ledna, 
22. února, 29. března, 31. května, 28. června, 4. října, 18. října, 22. listopadu a 20. prosince. Zápisy ze 
zasedání jsou zveřejněny na http://www.fsv.cvut.cz/senat.  

Práce AS FSv začala v roce 2017 ustavující schůzí nového AS FSv ČVUT, kterou svolal předseda 
předešlého AS FSv ČVUT doc. Bedřich Košatka na 11. ledna 2017. Na schůzi bylo zvoleno vedení AS FSv 
ČVUT ve složení: předseda doc. Jiří Pazderka, místopředsedkyně za studentskou komoru Ing. arch. 
Veronika Hlavatá, místopředseda za zaměstnaneckou komoru prof. František Wald a tajemnice doc. 
Zuzana Pešková a předsedové komisí senátu: pedagogické Ing. Aleš Jíra, ekonomické doc. Jiří Cajthaml, 
technické Ing. Michal Chalupa a legislativní prof. Michal Polák. 

Dokončováním studia členů studentské komory se měnilo složení studentské části AS FSv. Účast 
členů AS na jednotlivých zasedáních AS a změny ve složení jsou uvedeny v příloze A. Funkci sekretářky 
vykonávala pí. Kateřina Masná. 

 
1. Shrnutí činnosti 
Práce na materiálech pro zasedání AS FSv byla organizována v komisích, ve kterých byly připraveny 
všechny hlavní dokumenty, a ve studentské komoře. Práce jednotlivých komisí a studentské komory je 
shrnuta v dalších bodech zprávy. Během roku byly průběžně projednávány materiály, předkládané 
senátu vedením fakulty, mezi které zejména patří: 

− metodika rozpisu a rozpis dotace NIV, 
− projednání a schválení rozpočtu na rok 2017,  
− projednání a schválení rozpisu NIV pro rok 2017,  
− podmínky pro přijetí do bakalářského a magisterského studia, 
− zpráva o hospodaření FSv ČVUT za 2016, 
− příprava rekonstrukce pláště budovy B, 
− příprava rekonstrukce poslucháren,  
− údržba budov fakulty, 
− údržba mimopražských objektů FSv.  

 
2. Pedagogická komise 
V roce 2017 se pedagogická komise k projednání materiálů pro zasedání AS FSv sešla dvakrát. Mezi 
hlavní body jednání patřilo: 
a) Metodika výpočtu pedagogického výkonu katedry 

Projednaný návrh vychází z předchozího roku s mírnou úpravou výčtu ateliérů. Zároveň byl řešen 
návrh na úpravu této metodiky s cílem posílit důraz na závěrečné práce. Tento návrh komise 
odložila s tím, že je nutná důkladná analýza případných dopadů navržené změny. Komise a vedení 
fakulty se dohodlo na ustanovení úzké pracovní skupiny, která má za úkol provedení revize 
metodiky. 

b) Anketa hodnocení výuky 
Komise se seznámila se stavem ankety a projednala návrhy na její úpravu s cílem zvýšit počet 
hodnotících. Byl jmenován zástupce zaměstnanců pro dohled nad chodem ankety. Zároveň komise 
řešila možné příčiny nízkého počtu hodnotících a diskutovala nad termíny otevření/uzavření ankety 
hodnocení výuky za aktuální akademický rok. Studentská komora AS FSv připravila dotazník s cílem 
odhalit důvody nízké účasti studentů v hodnocení. 

c) Podmínky pro přijetí do bak. a mag. studijních programů pro akademický rok 2018/2019 
Komise byla seznámena s podmínkami pro přijetí a upozornila na drobné změny. Komise podmínky 
souhlasně projednala bez podstatných změn. 
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Další témata, kterým se komise v roce 2017 věnovala, jsou zejména podvádění u zkoušek, kde byl 
diskutován systém případné evidence opakovaných podvodů a úpravy Studijního a zkušebního řádu 
ČVUT v Praze. 
 
3. Ekonomická komise 
V roce 2017 se komise sešla čtyřikrát. 
a) Dne 25. 1. 2017 se komise zabývala tématy: mimo-normativ ČVUT a jeho výše; poměr finančních 

zdrojů fakulty (pedagogika, věda); režie fakulty; doplňková činnost (konkurenceschopnost s praxí); 
možnost vnitro-organizační fakturace na fakultě; diskuze o VIC ČVUT a databáze přístrojů. 

b) Na schůzi 15. 3. 2017 komise řešila přípravu rozpisu NIV na fakultě na rok 2017 a problematiku 
celkové režie z pedagogických a vědeckých finančních prostředků. 

c) Dne 21. 6. 2017 se komise zaměřila na Metodiku rozpisu prostředků NIV na rok 2017. Diskuze 
ukázala, že komise nemá připomínky a doporučuje AS Metodiku schválit. 

d) Na schůzi 15. 11. 2017 komise připravila pro AS FSv ČVUT v Praze stanovisko k Rozpisu prostředků 
NIV na rok 2017. Komise navrhla drobné opravy a dospěla k názoru, že by podpora EC a VHC 
neměla být oproti loňskému roku krácena. Stejně tak by nemělo dojít ke krácení prostředků na 
techniky geodézie. Po úpravách doporučila AS Rozpis schválit. Komise dále řešila finanční propad 
kateder K11141, K11142, K11144 a K11105. 
 

4. Legislativní komise 
Činnost legislativní komise AS FSv byla v roce 2017 podmíněna novelou zákona č. 111/1998 Sb. 
o vysokých školách, která si vyžádala harmonizaci všech vnitřních předpisů fakulty s novelou zákona a 
zároveň s novými vnitřními předpisy ČVUT, které byly dokončeny v květnu 2017. Legislativní komise AS 
FSv se v  průběhu roku 2017 scházela podle aktuálních potřeb zejména v závislosti na postupu přípravy 
a schvalování vnitřních předpisů univerzity a fakulty. 
a) V první polovině roku 2017 byly legislativní komisí připravovány, projednávány a postupně 

upravovány zejména dva nové vnitřní předpisy fakulty „Jednací řád AS FSv“ a „Volební řád AS 
FSv“. „Jednací řád AS FSv“, který je základním dokumentem upravujícím činnost AS FSv a který je 
podle zákona navrhován členem akademického senátu fakulty, byl po zapracování připomínek 
legislativní komise AS ČVUT prakticky dokončen v druhé polovině června. 

b) V poslední čtvrtině roku se práce legislativní komise AS FSv soustředila na projednávání a na 
návrhy změn vnitřních dokumentů FSv „Volební řád Akademického senátu FSv“, „Jednací řád 
Vědecké rady FSv“ a „Řád doktorského studia na FSv“, které komise upravovala v součinnosti 
s vedením FSv. Činnost komise byla podřízena cíli, aby většina vnitřních předpisů FSv byla 
dokončena a v AS FSv schválena do konce roku 2017 a aby byla s rezervou dodržena lhůta pro 
dokončení vnitřních předpisů fakult a jejich předložení AS ČVUT, která byla stanovená ve vnitřním 
předpisu univerzity „Statut ČVUT v Praze“. Výše uvedené vnitřní předpisy FSv byly schváleny na 
zasedání AS FSv, které se konalo dne 20. 12. 2017, a vstoupily v platnost 31. 1. 2018 po jejich 
schválení v AS ČVUT. 

V závěru roku bylo s vedením FSv dohodnuto, že poslední neharmonizovaný vnitřní dokument „Statut 
FSv“ a jeho příloha „Organizační řád FSv“ budou dokončeny do poloviny února 2018. Legislativní 
komise se v roce 2017 podílela na přípravě vyhlášení a dále na přípravě a organizaci volby osoby 
navržené na děkana FSv pro volební období 2018 až 2022. 
 
5. Technická komise 
V tomto období se technická komise AS scházela podle aktuálních potřeb dvakrát do měsíce a na 
programu schůzek byly následující okruhy: 
a) Rekonstrukce poslucháren budovy B 

Odpovědný zástupce rektorátu objasnil situaci kolem odložení rekonstrukce poslucháren. 
b) Rekonstrukce budovy B  
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FSv nechala zpracovat posudek, ze kterého vyplývá, že je fasáda v havarijním stavu – čeká se na 
finance, s ohledem na odložení rekonstrukce bylo AS na základě doporučení TK rozhodnuto o 
provedení rekonstrukce počítačové sítě budovy B  

c) Parkování u fakulty 
Parkování v Kolejní ulici – nové parkovací karty, kontroly oprávnění MP, parkování pod Novou 
budovou ČVUT, stavba parkovacího domu za budovou D – nereálné kvůli financím. 

d) Informační systém pro navigaci po fakultě  
Byly projednávány připomínky studentů na špatnou orientaci po fakultě – navržen nový 
třístupňový systém – informační kiosek u vchodu do fakulty, ukazatele a popisy (případně barevné 
značení), mobilní aplikace 

e) Zázemí pro studenty  
Nefunkční skříňky v suterénu budovy C – dodavatel testuje přechod na nové karty ČVUT, nabídka 
jídel v bufetu – anketa mezi studenty,  

f) Ostatní  
Třídění odpadu, smlouva s mobilním operátorem na výhodnější tarify pro zaměstnance – řešeno 
centrálně v rámci ČVUT, přechod AS FSv na systém SharePoint ČVUT, úprava studentské ankety 
pro zvýšení účasti 

 
6. Studentská komora AS 
Členové studentské komory se zapojili do jednotlivých komisí AS FSv ČVUT a v roce 2017 předali 
vedení souhrnný materiál, otevírající některá klíčová témata k řešení. Materiálem se dále vedení 
zabývalo bez účasti SKAS. V roce 2017 byly připraveny a/nebo uskutečněny aktivity: organizace 
konference stavebních fakult KOSTAF, ples FSv 2017, tvorba nového webu studentské komory, 
spolupráce na inovacích ankety Hodnocení výuky, PR studentské komory, reakce na návrh změny ve 
Volebním řádu, které jsou popsány podrobněji dále. 
Ve studentské komoře se probírala témata jednotlivých senátních komisí.  
a) Organizace konference stavebních fakult KOSTAF 

Ve dnech 2. - 4. 5. se konal další ročník konference studentských komor stavebních fakult v ČR a na 
Slovensku. Hostitelskou fakultou byla naše Fakulta stavební ČVUT v Praze. Na organizaci konference 
se podíleli Robert Bouška, Ondřej Franek, Eva Hájková, Veronika Hlavatá, Hana Najmanová a Milan 
Rada. Konference se uskutečnila ve fakultním výukovém středisku v Telči. V rámci konference byly 
projednávány nejrůznější otázky, týkající se zejména činnosti studentských komor a prostředí 
na jednotlivých fakultách. 

b) Ples FSv  
Dne 3. 3. se konal v Národním domě na Vinohradech 12. ročník Plesu FSv. Téma plesu bylo 
směřováno na 20. léta 20. století. Hlavními organizátory plesu byli Robert Bouška a Veronika 
Hlavatá ve spolupráci se studentským klubem ŠTUK. Na plesu nechybělo předtančení, vystoupení 
sboru FSv a další představení. 

c) Tvorba nového webu studentské komory 
Během roku proběhla renovace propagačního webu studentské komory. Na novém webu bylo 
zveřejněno několik článků a rozhovorů cílených na studentskou část akademické obce. Hlavními 
činiteli při tvorbě webu a článků byli Robert Bouška a Lenka Scheinherrová. 

d) Anketa Hodnocení výuky 
Během roku SKAS spolupracovala na zjednodušení Ankety hodnocení výuky. Aktivně se podílel i 
tvorbou a propagováním Ankety o anketě, jejímž cílem bylo zjistit, proč studenti Anketu hodnocení 
výuky vyplňují / nevyplňují a co by od Ankety očekávali. SKAS dala také podnět k projednání 
zveřejňování studentům i slovních komentářů v Anketě. 

e)  PR studentské komory 
SKAS byla propagována také na zápisech nových studentů, Robert Bouška a Veronika Hlavatá, o dni 
otevřených dveří a na dalších akcích pro studenty. 

f) Reakce na návrh změny ve Volebním řádu 
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Na Legislativní komisi byla vedením Fakulty navržena změna ve Volebním řádu, a to, že do AS FSv 
budou probíhat volby komorově, tj. studenti volí pouze studentskou komoru a zaměstnanci pouze 
zaměstnaneckou komoru. Studentská komora se téměř jednohlasně vyjádřila proti tomuto návrhu 
a návrh se tímto vyjádřením uzavřel. Na senátu se tak dále neprojednával a ve Volebním řádu zůstal 
zachován stávající systém voleb. 
 

7. Závěrem 
Vedení AS FSv děkuje členům akademické obce fakulty za pomoc činnosti a členům senátu 
za obětavou práci pro rozvoj FSv ČVUT v Praze.  
 
 
V Praze 14. 11. 2018 

 
Jiří Cajthaml 
Veronika Hlavatá 
Michal Chalupa 
Aleš Jíra 
Zuzana Pešková 
Michal Polák 
František Wald 
 
Jiří Pazderka v.r. 

 
 
Příloha A: 
Účast členů AS na zasedáních AS FSv ČVUT v Praze v roce 2017. 
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Příloha A: 
Účast členů AS na zasedáních AS FSv ČVUT v Praze v roce 2017 v tabulce. 
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