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České vysoké učení technické v posledních 

letech na rozdíl od ostatních českých 

univerzit stoupalo srovnávacími žebříčky 

kvality světových vysokých škol. Podařilo se 

to i navzdory pandemii viru SARS-CoV-2. 

V nové éře po uzávěře, v době nevzdálené 

války a rostoucích cen je třeba zvažovat 

ideální postup pro neustálé zvýšení kvality 

školy i za nižších nákladů. Startovní pozice je 

snadnější především díky pozitivní atmosféře, 

kterou zde pociťuji. 

Tomáš SVÍTIL  



Tomáš Svítil 
- Narozen v Ústí nad Labem 

- Student 1. ročníku společné části studia na FD ČVUT 

- Zájem o dopravu, právo, společenské dění, alpské lyžování a tenis  

Kandiduji abych poznal a následně mohl i vylepšovat školní prostředí Českého 

vysokého učení technického. Jsem člověk se zájmem o fungování institucí a 

procesů uvnitř nich. Na následujících stranách podrobněji rozvádím své cíle a 

myšlenky, které (prozatím) nepříliš poučeně obhajuji jako možné cesty 

směřování univerzity. 

Programové priority 
• Manuál proti plýtvání 

• Ochranné programy 

• Sjednocení systémů komunikace 

• Úvahy o alternativách příjímacího řízení 

• Služba „Jsem k dispozici!“ 

  



Širší resumé 
V měsících kontaktní výuky jsem mohl poznat, že učební prostředí na půdě 

ČVUT je více než příjemné. Pocity studentů ze samotného studia jsou ale pro 

jejich dojmy ze školy téměř nepodstatné. Vycházím zde z předpokladu, že ke 

studiu VŠ nastupuje jen ta která/ten který očekává určitou náročnost studia, 

tou by se tedy neměl nechat odradit. Ona negativní emoce ze školy tak přichází 

až s pocitem nespravedlnosti. V případě té pedagogické (ke které určitě 

v lidském kontaktu dochází) je třeba využít individuální řešení. Situace mezi 

studenty (nebo studentem a studentkou), které řeší např. fakulty jiných VŠ 

dosud na ČVUT nejsou výrazným problémem. Přesto však by mělo být ve snaze 

AS ČVUT prosadit zásadnější preventivní opatření. 

Zvyšující se ceny prakticky všech komodit (snad vyjma vepřového masa) nutí 

k zamyšlení, zda nezavést úsporná opatření na některých mandatorních 

výdajích. Lze uvažovat nad nižším provozem topení, světel i počítačů nebo 

menším „luxusu“ na toaletách. 

Pandemie posledních dvou let ukázala, že (pod vlivem mnoha okolností) je 

prakticky libovolné nastavení online komunikace mezi studentem a školou. Za 

zvážení tedy stojí i nastavení komplexního sjednocení platforem, které by 

studentům i vyučujícím mohlo usnadnit život na škole a do budoucna připravit 

pohodlnější převody výuky do online prostředí. 

Jako akademický senátor bych chtěl být studentům i akademickým 

pracovníkům k dispozici pro získávání inspirace a debaty o jejich situaci na 

škole. Pro tento krok bych si pro každý týden vyhradil dvě hodiny v průběhu 

týdne na osobní setkání v budovách školy (čtvrtek 14:30 – 16:30) a hodinu 

v prostředí Google Meet (čtvrtek 17:50 - 18:50). 

  



NEPLÝTVAT 
Jako technická vysoká škola si ČVUT nemůže dovolit úspory na technických 

prvcích (simulátorech, vybavení laboratoří a ateliérů, licencích programů). 

Šetřit ale lze na zbytečných výdajích tak, aby přístup lidí v budovách k vybavení 

a materiálu byl více domácký. Dovolím si na následujících řádcích vepsat 

příklady méně smysluplných mandatorních výdajů. 

Topení 
Během nedávené zimy byla situace komplikovaná vlivem nařízení Vlády ČR 

ohledně větrání školních prostor, pro zimu následující bych byl pro redukci 

vytápění podle průměru EU (nikoliv ČR). Ideální je dle mého názoru vytápění 

na rozmezí 18–20 °C s přihlédnutím na místo a situaci, ale topit nad 19,5 °C by 

se mělo vyskytovat již výjimečně. Tímto opatřením bychom se měli dostat na 

úroveň standartní pokojové teploty v zemích ve srovnatelných klimatických 

pásech. Ostatně obdobné opatření doporučuje i Ministerstvo průmyslu a 

obchodu v čele s Josefem Síkelou. 

Počítačové učebny 
Učebny na ČVUT s počítačovým vybavením jsou v provozu v režimu, kdy jsou 

ráno počítače vypnuty a ve večerních hodinách vypnuty, aniž by kdokoli 

kontroloval jejich využitelnost. Vzhledem k vysoké fluktuaci studentů na škole 

je tak možné, že je několik počítačů v každé z místností během celého dne 

zapnutých, ale bez uživatelů. Vím, že se jedná o malou úsporu, ale symbolicky 

bych navrhoval počítače uvádět do chodu vždy pouze při jejich používání 

Toalety 
Na většině toalet pro studenty je možnost si, kromě osušení rukou tlakovým 

vzduchem, otřít ruce i do papírových ubrousků. Za sebe říkám, že je to velmi 

pohodlné a efektivní, rozhodně jde o nejpříjemnější osušení rukou. Dodávám 

ale, že výdaje spojené s ním jsou zbytečné. Nejen nákup, ale i následná práce 

s odpady, přináší zbytečně vynaložené finanční prostředky. Dnešní moderní 

vysoušeče danou roli zastanou během několika sekund. 



Komunikace 
Komunikace má dnes mnoho podob, nicméně zastávám pohled, že každá 

instituce by měla komunikovat primárné a ideálně jedním způsobem. Dnes je 

platforem příliš mnoho. Osobně jsem se setkal s mailem, moodlem, MS Teams 

(chat i platforma) a Google drivem. Jejich funkce jsou navíc obdobné, či se 

překrývají. Veškerou komunikaci lze, věřím, pohodlně přenést do jednoho 

(maximálně dvou) rozhraní, a to včetně zaručení kvality výsledků pro případ 

online odevzdávání. 

Příjímací řízení 
ČVUT je již mezi středoškoláky proslulá vysokou neúspěšností v prvním ročníku 

bakalářského studia. Onen filtr je jistě nutný, ale bude mě, proč je strategie 

školy nastavená jako vysoce demotivační pro některé studenty. Škola také 

nesmyslně vynakládá administrativní síly pro přijetí studentů, kteří ji využívají 

jen pro zisk statusu studenta. 

Jsem k dispozici 
Jako akademický senátor bych chtěl být k dispozici komukoli Kdo by chtěl 

předat nějakou inspiraci nebo se něco dozvědět o fungování univerzity jako 

celku by měl mít možnost. Termíny by byly pro celý semestr shodné. 

Pro současný semestr bych v případě zvolení navrhoval následující: 

- Osobní setkání – čtvrtek od 14:30 do 16:30 – prostor před B005 

- Videokonference – čtvrtek od 17:50 do 18:50 – Google Meet  

Závěrečná ustanovení 
Veškeré programové priority jsou seřazeny hierarchicky dle mého pohledu na 

jejich potřebnost. Jsem připraven na škole další roky fungovat řadu let v roli 

studentské a rád bych plnil i další povinnosti studenta nad rámec plnění úkolů.  

Děkuji za váš hlas. Tomáš Svítil 


