Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty stavební ČVUT v Praze v roce 2018
Úvodem
Členové Akademického senátu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze (AS FSv)
byli zvoleni 22. až 23. listopadu 2016. V roce 2018 AS FSv ČVUT v Praze zasedal ve dnech 24. ledna, 21.
února, 28. března, 25. dubna, 30. května, 20. června, 3. října, 31. října, 28. listopadu a 19. prosince.
Zápisy ze zasedání jsou zveřejněny na http://www.fsv.cvut.cz/senat.
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 zasedání AS FSv byla organizována v komisích, ve kterých byly připraveny 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 a rozpis dotace NIV na rok 2018,
 projednání a schválení rozpočtu na rok 2018,
 projednání a schválení rozpisu NIV pro rok 2018,
 otázky koncepce webových a intranetových stránek FSv,
 podmínky pro přijetí do bakalářského a magisterského studia,
 zpráva o hospodaření FSv ČVUT za 2017,
 údržba budov fakulty,
 příprava rekonstrukce pláště budovy B,
 příprava rekonstrukce poslucháren.
2. Pedagogická komise
Pedagogická komise se průběhu roku 2018 scházela nepravidelně dle aktuální potřeby. Na třech
oficiálních jednáních byly projednány zejména tyto body:
a) Anketa hodnocení výuky – s vedením fakulty byla diskutována současná anketa a její možné úpravy.
S ohledem na výsledky z předchozích let byly ustanoveny hlavní změny v současné anketě
zaměřené na zjednodušení ankety, její větší propagaci a zveřejňování všech komentářů. Druhým
bodem byl nový systém hodnocení výuky – vznik nové podoby ankety hodnocení výuky. Pro nový
systém hodnocení byl stanoven termín zimní semestr akademického roku (a.r.) 2018/2019.
b) Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na FSv ČVUT
v Praze – byly projednány drobné změny a úpravy směrnice.
c) Metodika výpočtu pedagogického výkonu katedry – komise projednala úpravy metodiky související
s navýšením podpory závěrečných prací. Rovněž komise projednala úpravu hrazení oponentských
posudků u diplomových prací.
d) Prospěchové stipendium – komise upozornila, že částka X (určující velikost stipendia) se již 4 roky
neměnila a dala podnět k navýšení. Toto navýšení bylo následně kladně projednáno vedením
fakulty.
e) Podmínky pro přijetí do Bc. a Mgr. studijních programů – směrnice děkana byla projednána se
zapracováním formálních změn a jednou zásadní změnou v podobě navýšení minimálního počtu
bodů pro přijetí do programu Stavitelství (Bc.).
f) Metodika hodnocení studentů doktorských studijních programů (HSDS) – byly projednány výsledky
hodnocení za a.r. 2017/2018 a diskutovány možnosti výplaty mimořádných stipendií. Po diskuzi
ohledně jednotlivých kategorií a dalších možnostech, pedagogická komise doporučila AS FSv ke
schválení variantu spojitého rozdělení stipendií dle přesného počtu bodů z HSDS. Komise zároveň
projednala možnosti úprav hodnocení pro další a.r. Mezi navrhované úpravy patřili zejména úprava

1

bodových stropů, změny výpočtu bodů v kategoriích A a C, doplnění hodnocení za aktivity při
propagaci fakulty atd.
Další témata, kterým se komise v roce 2018 věnovala, jsou zejména problematika institucionální
akreditace a problematika archivace/likvidace starých písemek a testů (správný postup by měl být dle
spisového a skartačního řádu).
3. Ekonomická komise
V roce 2018 se komise sešla čtyřikrát.
a) Dne 31. 1. 2018 se komise zabývala tématy: kontrola hospodaření v oblasti vyplacených odměn
prof. Kohoutkové (z fakultních zdrojů čerpáno minimum prostředků, většina z katedrových
prostředků - vysloveny pochybnosti o nepřiměřené výši); výše doktorandských stipendií (bude
navýšen normativ na 135tis. Kč/rok); budoucnost financování Experimentální základny (komise
nevidí důvod ve snižování prostředků).
b) Na schůzi 21. 3. 2018 komise řešila Zprávu o hospodaření v roce 2017 (doporučila ji AS přijmout);
Metodiku výpočtu pedagogických výkonů (souhlasila se změnou koeficientu pro diplomové
práce); financování Experimentální základny (jak zahrnout i katedrové laboratoře).
c) Dne 11. 4. 2018 se komise zaměřila způsob financování Experimentální základy včetně
financování katedrových techniků (závěry zapracování do Metodiky). Dále navrhla usnesení
týkající se výše vyplacených odměn prof. Kohoutkové a systémového řešení této problematiky
(kontrola, střet zájmů).
d) Na schůzi 6. 6. 2018 komise projednala Metodiku rozpisu NIV na rok 2018 a dále Rozpis NIV na
rok 2018 (doporučila obojí schválit). Všechny změny byly komentovány a vysvětleny panem
tajemníkem. Komise byla dále seznámena s fungováním Iniciačního fondu..
4. Legislativní komise
Intenzivní činnost legislativní komise AS FSv v roce 2017, kdy byla harmonizována většina vnitřních
předpisů fakulty s novelou zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a zároveň s novými vnitřními
předpisy ČVUT z května 2017, byla završena na začátku roku 2018, když dne 31. 1. 2018 po schválení
v AS ČVUT vstoupila v platnost většina vnitřních dokumentů fakulty.
V průběhu roku 2018 legislativní komise AS FSv jednala celkem třikrát.
a) Na svém prvním zasedání, které se konalo dne 7. 2. 2018, se legislativní komise zabývala návrhem
posledního neharmonizovaného vnitřního dokumentu fakulty „Statut FSv“ a jeho přílohy
„Organizační řád FSv“ předloženými vedením fakulty. Bylo projednáno několik změn, které byly
obratem zapracovány do předmětných dokumentů. Ty byly schváleny dne 21. 2. 2018 v AS FSv a
následně 28. 3. 2018 v AS ČVUT, kdy zároveň vstoupily v platnost.
b) V dubnu 2018 legislativní komise projednala korespondenční formou návrh vedení fakulty na
několik změn dokumentu „Organizační řád FSv“, který je přílohou „Statutu FSv“. Došlo k úpravě
číslování několika nákladových středisek, byl doplněn článek týkající se akreditovaných laboratoří
a upravena byla i část dokumentu věnovaná účelovým zařízením, kde bylo upřesněno ustanovení,
odvolávání a zastupování vedoucích pracovníků. Upravený dokument byl schválen dne 25. 4. 2018
v AS FSv a následně 30. 5. 2018 v AS ČVUT.
c) Na zasedání legislativní komise dne 9. 5. 2018 byl projednán návrh vedení fakulty na úpravu
vnitřního dokumentu FSv „Řád doktorského studia na Fakultě stavební Českého vysokého učení
technického v Praze“. Cílem úpravy bylo zajistit soulad předmětného vnitřního dokumentu
s nařízením vlády č. 274/2016 Sb., proto byl do dokumentu doplněn požadavek přímé účasti
studenta na mezinárodní spolupráci, který je ve výše uvedeném nařízení vlády předepsán.
Upravený dokument byl schválen dne 30. 5. 2018 v AS FSv a následně 27. 6. 2018 v AS ČVUT, kdy
zároveň úprava vstoupila v platnost.
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5. Technická komise
V tomto období se technická komise AS scházela podle aktuálních potřeb. Celkem se v roce 2018 sešla
pětkrát. Na počátku roku odstoupil z funkce předsedy Ing. Chalupa a byl nahrazen Ing. Fílou. Na
programu schůzek se projednávaly následující okruhy:
a) Rekonstrukce poslucháren budovy B
Na rekonstrukci je vydáno stavební povolení a žádá se o jeho prodloužení. Původní předpoklad
realizace v roce 2019, ale vzhledem k programu financování nejspíše později.
b) Rekonstrukce budovy
Příprava rekonstrukce je ve fázi výběru projektanta, poté bude studie konzultována s jednotlivými
pracovišti. Dále byla komise informována o potřebě rekonstrukce záložního zdroje – předpoklad
realizace v létě 2019
c) Web fakulty
Web fakulty je zastaralý a rovněž dělení na více webů není vhodné, bylo proto rozhodnuto o
změně. Prof. Pollert byl za AS FSv pověřen, aby situaci kolem webu projednal na IT komisi pod
vedením prof. Pavelky. Následně byly na toto téma svolány dvě další komise, kterých se zúčastnili
i zástupci oddělení PR a VIC. Dva weby (vnitřní a vnější) a případné duplicity jsou akceptovatelné.
VIC provádí kontrolu obsahu vnitřního webu a případný přesun na vnější. Dále bylo dohodnuto, že
bude učiněn pokus o dohodu s dodavatelem vnějšího webu o dynamickém načítání obsahu
z databází ČVUT. Obecně panovala shoda mezi AS FSv a vedením na potřebě změny.
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 (možnost
spolupráce s KČT), mobilní aplikace
e) Připomínky studentů vzešlé z Ankety hodnocení studia
Nefunkční skříňky v suterénu budovy C, byly vyměněny zámky, ale prozatím ještě nebyly oficiálně
zprovozněny. Proděkan Vokurka přislíbil, že bude informace o zprovoznění zaslána mailem včetně
pokynů k použití. Dále zmínil možnost rozšíření.
f) Ostatní
Umístění betonového mobiliáře před budovu FSv, přechod AS FSv na systém SharePoint ČVUT.
6. Studentská komora
Členové studentské komory se v roce 2018 účastnili na jednáních jednotlivých komisí AS FSv ČVUT a
aktivně napomáhali řešit některá klíčová témata k řešení. V roce 2018 byly připraveny a/nebo
uskutečněny aktivity: účast zástupců SKAS na konferenci stavebních fakult KOSTAF, ples FSv 2018,
spolupráce na inovacích ankety Hodnocení výuky, stěhování kanceláře studentské komory do nové
místnosti.
Ve studentské komoře se probírala témata jednotlivých senátních komisí.
a) Účast na tradiční konferenci studentských komor stavebních fakult KOSTAF
Ve dnech 21.5.-24.5.2018 se v UVZ Herľany konal další ročník konference studentských komor
stavebních fakult v ČR a na Slovensku. Hostitelskou fakultou byla Stavebná fakulta, Technická
univerzita v Košiciach. Konference se za FSv ČVUT zúčastnili senátoři Ondřej Franek a Veronika
Hlavatá. V rámci konference byly projednávány nejrůznější otázky, týkající se zejména činnosti
studentských komor a prostředí na jednotlivých fakultách.
b) Ples FSv
Dne 2. 3. 2018 se konal v Národním domě na Vinohradech 13. ročník Plesu FSv. Hlavními
organizátory plesu byli zástupci SKAS, ŠTUK ve spolupráci s PR oddělením FSv. Na plesu nechybělo
předtančení a další bohatý program.
c) Anketa Hodnocení výuky
Během roku SKAS spolupracovala na tvorbě nové podoby ankety hodnocení výuky. Ta je aktuálně
vyvíjena na Fakultě informačních technologií ČVUT. Cílem je udělat anketu jasnější a časově méně
náročnou na vyplnění. Formát ankety byl zcela změněn s cílem větší interaktivity a jednoduchosti.
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Anketa se stále ještě nachází v testovací verzi a první pokusy s jejím nasazením proběhnou v letním
semestru akademického roku 2018/2019.
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 20. 3. 2019
Robert Bouška
Jiří Cajthaml
Michal Chalupa
Jiří Fíla
Jan Kašpar
Aleš Jíra
Michal Polák
František Wald
Jiří Pazderka v.r.

Příloha A:
Účast členů AS na zasedáních AS FSv ČVUT v Praze v roce 2018.
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Příloha A
Účast členů AS na zasedáních AS FSv ČVUT v Praze v roce 2018 v tabulce.
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