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Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty stavební ČVUT v Praze v roce 2019 
 
 
Úvodem  
Členové Akademického senátu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze (AS FSv) 
byli zvoleni 22. až 23. listopadu 2016 na funkční období 2017 až 2019. Zápisy ze zasedání jsou 
zveřejněny na http://www.fsv.cvut.cz/senat. V roce 2019 AS FSv ČVUT v Praze zasedal ve dnech 27. 
února, 27. března, 24. dubna, 29. května, 2. října, 6. listopadu a 18. prosince.  

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 
Materiály pro zasedání AS FSv byly připraveny organizovány v komisích a ve studentské komoře. Práce 
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 2019, 

− projednání a schválení rozpočtu na rok 2019,  

− projednání a schválení rozpisu NIV pro rok 2019,  

− podmínky pro přijetí do bakalářského a magisterského studia, 

− zpráva o hospodaření FSv ČVUT za 2018, 

− údržba budov fakulty, 

− příprava rekonstrukce pláště budovy B, 

− příprava rekonstrukce poslucháren B a 

− příprava voleb do AS FSv ČVUT pro období 2020 až 2023.  
 
2. Pedagogická komise 
Pedagogická komise se průběhu roku 2019 scházela nepravidelně dle aktuální potřeby. Na čtyřech 
oficiálních jednáních byly projednány zejména tyto body: 
 
a) Metodika hodnocení studentů doktorských studijních programů – došlo k úpravám bodových 

kritérií a upřesnění některých pokynů. 
b) Anketa hodnocení výuky – proběhlo jednání k hodnocení za ZS a.r. 2018/2019 a informace o 

připravovaných změnách. Komise se shodla, že je třeba zajistit větší propagaci ankety a 
zveřejňování řešení nejčastějších problémů na které je v anketě upozorňováno. Komise se dohodla 
na zřízení webu, kde budou základní informace ohledně ankety a reakce na problémy 

c) Uznávání úspěšně zakončených předmětů z předchozího studia – komise řešila návrh snížení 
podmínek pro uznání předmětů a navrhla změny - - uznávat známky hodnocené klasifikačními 
stupni A, B, C a D nebo vážený průměr uznávaných známek do 2,0. Dále bylo konstatováno, že je 
nutné apelovat na vyučující, aby dodatečně neuznávali známky stupně E. 

d) Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na FSv ČVUT 
v Praze – byly projednány drobné změny a úpravy směrnice – zejména upřesnění požadavků na 
oponenty závěrečných prací a sladění směrnice s aktuální legislativou ČVUT. 

e) Podmínky pro přijetí do bc. a mgr. Studijních programů komise projednala navrhované změny 
týkající se např. aktualizace dat, upřesnění podmínek pro přijetí na A+S a zpřísnění podmínek pro 
nepřijetí z důvodů podvodu. Komise navrhla zejména následující úpravy – prominutí přijímací 
zkoušky z matematiky při průměru 2,0 z matematiky (původně 2,5); prominutí příjímací zkoušky z 
matematiky uznáním známky „výborně“ ze státní nebo profilové maturity z matematiky (původně 
pouze státní); prominutí přijímací zkoušky z matematiky uznáním výsledků ze SCIO testů při 
dosažení min. percentilu 65 (pouze pro studenty s trvalým pobytem mimo ČR). 

https://www.fsv.cvut.cz/senat/as2017/z20.pdf
https://www.fsv.cvut.cz/senat/as2017/z20.pdf
https://www.fsv.cvut.cz/senat/as2017/z21.pdf
https://www.fsv.cvut.cz/senat/as2017/z22.pdf
https://www.fsv.cvut.cz/senat/as2017/z23.pdf
https://www.fsv.cvut.cz/senat/as2017/z24.pdf
https://www.fsv.cvut.cz/senat/as2017/z25.pdf
https://www.fsv.cvut.cz/senat/as2017/z26.pdf
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f) Studenti se specifickými potřebami – modifikace studijních podmínek od ELSA – byla diskutována 
problematika úprav studijních podmínek a jaké závazné parametry z toho vyplívají pro 
zaměstnance. Komise doporučila AS FSv požádat vedení (přijmout usnesení) o vydání oficiálního 
doporučení zaměstnancům, jak postupovat v případech modifikace studijních podmínek. 

Další témata, kterým se komise v roce 2019 věnovala, jsou zejména přestupkový řád – komise žádala 
vedení o řešení situace s recidivou přestupků a jejich evidencí, dále bylo projednáno několik drobných 
úprav metodiky rozdělení financí – zejména úpravy koeficientů za výuku v EN a závěrečné práce. 
 
3. Ekonomická komise  
V roce 2019 se Ekonomická komise sešla třikrát. 
a)  Dne 19.3. komise projednala Zprávu o hospodaření fakulty za rok 2018. Diskutovány byly otázky 

zisku fakulty a výše FPP jednotlivých nákladových středisek. Požadován byl nejen průměr mezd, 
ale i jejich medián. Pan tajemník slíbil tato čísla doplnit. Komise dále dostala informaci o 
chystaném Rozpisu ČVUT. Prof. Pollert dále inicioval schůzku k podpoře řešitelů projektů napříč 
fakultou. 

b)  Dne 15.4. komise projednala Metodiku rozpisu prostředků NIV na rok 2019. Ke změnám oproti 
předchozímu období došlo v oblasti úvodu rozepisování, kdy je nově odvedeno 26 % na mimo 
normativ fakulty. Dochází ke změně v rozpisu prostředků RVO (základ zvlášť a nárůst RVO dle 
aktuálního výkonu ve vědě).  

c)  Dne 15.5. komise projednala Rozpis prostředků NIV na rok 2019. Rozpis kopíruje schválenou 
metodiku. Na jednání vystoupil prof. Černý s připomínkami z hlediska vedoucího katedry. 

 
4. Legislativní komise 
V průběhu roku 2019 legislativní komise AS FSv kromě jednání, která probíhala elektronickou formou, 
zasedala celkem třikrát. 
a) Na svém prvním zasedání, které se konalo dne 26. 6. 2019, se legislativní komise zabývala 

návrhem změny dokumentu Volební řád Akademického senátu ČVUT, který byl dne 13. 6. 2019 
poslán studentským místopředsedou AS ČVUT předsedům akademických senátu jednotlivých 
fakult a který byl iniciován na jednání Studentské komory AS ČVUT dne 29. listopadu 2018. Návrh 
změn obsahoval čtyři základní body: volba studentských senátorů po částech každý rok a zkrácení 
jejich volebního období na dva roky, úprava volby náhradníků studentských senátorů, povinnost 
volby elektronickou formou ve všech volebních obvodech univerzity a jednotný termín voleb do 
AS ČVUT na všech součástech univerzity v rámci 14 dní. Legislativní komise k prvním dvěma 
bodům návrhu vyjádřila zamítavé stanovisko a podpořila zachování stávajícího systému volby do 
studentské komory AS ČVUT. Se třetím bodem LK AS FSv souhlasila za dvou podmínek, že ve 
všech volebních obvodech ČVUT bude použit shodný volební systém a že tento systém umožní 
transparentní kontrolu prováděnou členy jednotlivých volebních komisí, aby se minimalizovalo 
riziko případné manipulace s výsledky voleb. Čtvrtý bod, jednotný termín voleb, LK AS FSv 
doporučila použít až pro další volby za podmínky, že s úpravou bude jednoznačná shoda ve všech 
volebních obvodech ČVUT. 

b) Druhé zasedání legislativní komise, které proběhlo dne 9. 10. 2019, bylo společné s pedagogickou 
komisí AS FSv. Na začátku srpna 2019 vešlo v platnost nové znění Stipendijního řádu ČVUT, kde 
bylo mimo jiné nově zavedeno tzv. nárokové roční stipendium. Předmětem jednání komisí byl 
návrh změny vnitřního dokumentu Řád doktorského studia, který předložil prof. Patzák, proděkan 
pro vědeckovýzkumnou činnost. Návrh reagoval na výše zmíněnou úpravu Stipendijního řádu a 
byl veden snahou podpořit na FSv dobré studenty doktorského studia a nepodporovat studenty 
pasivní, kteří nemají žádné výsledky. 

c) Třetí zasedání legislativní komise se konalo dne 23. 10. 2019. Komise se na něm zabývala 
alternativním návrhem změny dokumentu Řad doktorského studia, který vzešel z legislativní 
komise AS ČVUT při předběžném posuzování návrhu z 9. 10. 2019. Legislativní komise AS FSv nové 
znění podpořila, protože zachovalo myšlenku původního návrhu, umožňuje pružněji realizovat 
případnou úpravu podmínek definujících pasivní studenty bez nutnosti jejího schválení v AS ČVUT 
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a tak bude moci vedení FSv pohotověji reagovat na aktuální situaci a parametry doktorského 
studia na fakultě. Upravený Řád doktorského studia, kde změna byla vložena do čl. 2 jako nový 
odst. 11, byl v AS FSv schválen dne 6. 11. 2019 a následně 27. 11. 2019 v AS ČVUT, kdy zároveň 
úprava vstoupila v platnost. 

 
5. Technická komise 
Technická komise se v roce 2019 sešla dvakrát. Na programu schůzek se projednávaly následující 
okruhy: 
a) Osobní a katedrové stránky 

Snahou bylo přesunout hosting těchto stránek na fakultní web. Komise shodla, že externí hosting 
nemusí být vyžadován, důležité je, že fungují odkazy typu fsv.cvut.cz/k… . Dále bylo doporučeno 
vedení, aby od zaměstnanců vyžadovalo, že odkaz na Stavnetu nesmí být na externí firmu, ten 
může být uveden např. až na osobních stránkách jednotlivých zaměstnanců. 

b) Navigace po fakultě 
Proděkan Vokurka během roku průběžně informoval TK o vývoji ohledně navigačního systému. 
Komise se shodla, že nejlepším řešením bude požádat o spolupráci specializovanou firmu a 
nechat si vypracovat návrh řešení. Dlouhodobé řešení navigace po fakultě by však vzhledem k 
plánované rekonstrukci budovy B bylo vhodné odložit až po provedení této akce. Do budoucna se 
plánuje používat u učeben QR kódy např. s rozvrhem atp. 

c) Rekonstrukce budovy B 
Proděkan Vokurka průběžně informoval TK a AS FSv o vývoji stran rekonstrukce poslucháren B a 
budovy B. Rekonstrukce poslucháren s největší pravděpodobnostní začnou se zpožděním a práce 
se protáhnou až do zimního semestru 2020. Vedení fakulty rozhodlo provést rekonstrukci budovy 
B v jedné etapě – úspora finančních prostředků. V současnosti probíhají projektové práce ve 
stupni pro stavební povolení na celkovou rekonstrukci budovy B. Předpokládaný termín 
dokončení do roku 2023. 

d) Úklid 
Byly projednávány připomínky studentů a zaměstnanců týkající se úklidu. Bylo doporučeno 
zvýšení informovanosti ohledně hlášení závad na adresy: zavady@fsv.cvut.cz a 
zavady.uklid@fsv.cvut.cz. Na vedení fakulty se probírala možnost umístit na exponovaná místa QR 
kódy s odkazem na nahlášení závad. Komise se shodla, že toto opatření může za cenu 
minimálních nákladů pomoci s problémem úklidu. Mgr. Šteffel projednal připomínky s úklidovou 
firmou, aby se situace neopakovala a slíbil zvýšení kontroly ze strany zaměstnanců STPS.  

e) Ostatní  
Využívání prostor fakulty studenty jiných fakult převážně o víkendech, úřední deska a případná 
možnost využití její elektronické varianty v sídle rektorátu, možnosti pomoci fakulty řešitelům 
projektů a grantů, možnost přesunutí šatny do suterénu a využití uvolněného prostoru. 

 
6. Studentská komora 
Členové studentské komory se v roce 2019 účastnili na jednáních jednotlivých komisí AS FSv ČVUT a 
aktivně napomáhali řešit některá klíčová témata k řešení. V roce 2019 byly připraveny a/nebo 
uskutečněny aktivity: účast zástupců SKAS na konferenci stavebních fakult KOSTAF, ples FSv 2019, 
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 25. 4. 2019 V Brně. Dne 25.4.2019 navštívili centrum AdMaS studenti, kteří se účastnili 
Konference studentských komor stavebních fakult (KOSTAF), pořádané Fakultou stavební VUT v 
Brně. Studenti byli provedeni po laboratořích centra a seznámeni s přístrojovým vybavením celého 
centra.  
studentských komor a prostředí na jednotlivých fakultách. 

b) Ples FSv  
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7. ples FSv ČVUT v Praze 2.3. 2019 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. 
Anketa se testovala a bude připravena pro hodnocení výuky 2019/2020.  
 
 

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 15. 2. 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 2019.  
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Příloha A 
Účast členů AS na zasedáních AS FSv ČVUT v Praze v roce 2019 v tabulce.  
 

 


