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ÚVOD 
V souladu se zákonem 111/1998 Sb. ve znění pozdějších změn, předkládá děkan fakulty pro projednání ve 

Vědecké radě FSv ČVUT a ke schválení Akademickému senátu FSv ČVUT Plán realizace strategického 

záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv ČVUT na rok 2021.  Plán byl vypracovaný v souladu se schváleným 

Strategickým záměrem vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv ČVUT v Praze od roku 2021 a reflektuje Plán 

realizace strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další 

tvůrčí činnosti ČVUT v Praze pro rok 2021.  

ROK 2021 
Cílem je budovat fakultu jako excelentní pracoviště s třísetletou tradicí, které poskytuje kvalitní vzdělání 

ve stavebním inženýrství, architektuře a geodézii a zajistí svým absolventům perspektivu uplatnění 

v oboru. Cíle pro rok 2021 navazují na rok 2020 a jsou stanoveny s ohledem na to, že v tomto roce proběhla 

příprava a schvalování nového Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti ČVUT od roku 2021 a 

následně Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv od rolku 2021 a tento proces byl dokončen 

v červnu 2021. Současně je reflektována skutečnost, že chod fakulty byl v prvním pololetí roku 2021 

v režimu opatření proti šíření koronaviru COVID-19 a v době zpracování tohoto dokumentu (červenec 2021) 

nebylo přes optimistický okamžitý stav jasné, jaký bude další vývoj pandemie v nastávajícím školním roce. 

Cíle reflektují dlouhodobé strategické prioritní cíle uvedené ve schváleném Strategickém záměru 

vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv od roku 2021. 

OBLAST PEDAGOGIKY 
● Příprava na  výuku v zimním semestru s ohledem na vývoj pandemie 

● Zpracování podkladů a podání  akreditace magisterských studijních programů 

● Zavedení nově akreditovaných studijních programů 

● Aktualizace legislativních dokumentů (směrnice, opatření) 

● Podpora výuky v angličtině, internacionalizace 

● Podpora moderních výukových metod, tvorby a využití pomůcek (např. Moodle, BIM, VR, AR) 

● Ocenění nadaných a talentovaných studentů formou stipendií  

● Integrace výsledků projektů OP VVV a dalších rozvojových projektů do výuky 

● Pravidelná komunikace se studenty 

● Studentská anketa 

● Průběžná aktualizace informací týkajících se pedagogiky na webu 

● Spolupráce s praxí na realizaci výuky 

● Motivace k excelenci ve výuce 

● Implementace dobrých zkušeností z online výuky do prezenční výuky 

 

OBLAST VĚDY, VÝZKUMU A TVŮRČÍ ČINNOSTI 
● Seznámení  akademické obce a VR FSv s Návrhem opatření navržených pro podporu vědy a 

výzkumu na Fakultě stavební  

● Vytvoření pracovní pozice zástupce proděkana a administrativní síly pro podporu podávání VV 

projektů 

● Zpracování harmonogramu zřízení nového oddělení pro řízení a správu projektů 

● Podpora zřízení dceřiné společnosti ČVUT pro Transfer technologií 

● Zahájení prací na inovaci strategie SGS   

● Zpracování formulace úkolů vedoucích k internacionalizaci prostředí na fakultě 

● Podpora přijímání  zahraničních doktorských studentů    

● Podpora grantové činnosti, SGS, výzkumné a vývojové činnosti, získávání kvalitních 

mezinárodních projektů, smluvního a aplikovaného výzkumu 

● Integrace výsledků projektů OPVVV 

● Motivace k excelenci ve výzkumu 

● Příprava podkladů pro zveřejnění ukončených projektů ve Výroční zprávě FSv 

● Podpora dobře hodnocených, ale neúspěšných projektů (GAČR) 

● Účast fakulty v programu Postdoc  ČVUT 

OBLAST ZAHRANIČÍ 
● Aktualizace stávajících bilaterárních smluv 

● Hledání možnosti zvýšení počtu zahraničních studentů a jejich podpora 
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● Analýza Fondu mobility za rok 2020  

● Fond mobility: Vyhledávání partnerských pracovišť a kontaktů 

● Fond mobility: Podpora vycestování studentů a akademických pracovníků 

● Fond mobility: Podpora přijíždějícím studentům a akademických pracovníků 

● Práce na příslušné oblasti webu v anglickém jazyce 

● Administrativní podpora Erasmus + 

● Spolupráce na propagaci nabídky fakulty anglicky vyučovaných studijních programů 

● Zvýšení znalostí cizích jazyků administrativních i pedagogických pracovníků FSv 

OBLAST VÝSTAVBY 
● Vypracování projektové dokumentace výměny obvodového pláště budovy B a její kompletní 

revitalizace 

● Instalace dobíjecí stanice pro elektromobilitu 

● Optimalizace využití prostor budov – redislokace kateder 

● Modernizace a údržba interiéru fakulty – atrium – zastínění, revitalizace vegetace,  

● Úprava vstupního prostoru před fakultou ve spolupráci se studenty fakulty 

● Zahájení projekčních prací (studie) na využití prostor bývalého kurtu 

● Projektová příprava rekonstrukce objektu výukového střediska Mariánská  

● Uvedení rekonstruovaných poslucháren B do provozu 

● Bezpečný provoz budovy 

OBLAST ROZVOJE A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 
● Účast na rozvojových projektech univerzity, realizace vnitřní soutěže, koordinace projektů 

● Soustavná a systematická péče o vnější obraz fakulty – prezentace výsledků, zajímavostí, 

informace pro média, přehled o žebříčcích, propagační materiály,  

● Spuštění nového vnějšího webu FSv 

● Podpora aktivní spolupráce s průmyslovými partnery a partnerskými pracovišti 

● Vnitřní komunikace 

● Komunikace se zájemci o studium - dny otevřených dveří, studentské stáže,  

● Komunikace s absolventy 

● Komunikace s profesními sdruženími 

● Podpora fakultním a studentským akcím např. Technický čtvrtek, Listování, Soutěže, Galerie FSv, 

Letní školy 

OBLAST ŘÍZENÍ A LIDSKÝCH ZDROJŮ 
● Zajištění bezpečného provozu fakulty s ohledem na pandemii 

● Implementace a realizace Kariérního řádu ČVUT 

● Digitalizace podpůrných procesů – AEDO 

● Optimalizace interních procesů 

● Motivace a tvorba podmínek ke zvyšování kvalifikace akademických pracovníků 

● Příprava programu profesního růstu neakademických pracovníků 

 

Konkrétní cíle pro rok 2021 v jednotlivých oblastech činnosti fakulty vycházejí z aktuálních potřeb a 

průběžného plnění Strategického záměru FSv  ČVUT v Praze od roku 2021. Jejich realizace je podmíněna 

alokací finančních prostředků s cílem udržení vyrovnaného rozpočtu. 

Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv ČVUT  pro rok 2021 byl projednán ve 

Vědecké radě FSv ČVUT dne 15.9.2021 a schválen Akademickým senátem FSv ČVUT dne 29. 9. 2021 

 

Předkládá: Jiří Máca, děkan 

Zpracoval: Karel Kabele, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy 

 


