
 
Zápis č. 24/2014-16 

Akademický senát FSv ČVUT 
Zápis z 24. zasedání AS FSv, které se konalo dne 14. 12. 2016 

 
Přítomni:  dle prezenční listiny 

Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, prof. Hájek, prof. Šenberger, 
doc. Čiháková, Ing. Vlasák, Ing. Mikeš, Ing. Gallová 

Veřejnost: 5 hostů 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu 
2. Informace o akreditaci studijních programů v návaznosti na novelu 

vysokoškolského zákona (proděkan prof. Máca) 
3. Informace o hospodaření fakulty v roce 2016 (tajemník Ing. Vlasák) 
4. Hodnocení doktorského studia (prof. Hájek) 
5. Výstavba (prof. Šenberger) 
6. Diskuze s vedoucí PR (Ing. Gallová) 
7. Zpráva volební komise (Ing. Mikeš) 
8. Různé 

 
Předseda AS zahájil zasedání a přivítal přítomné.  
 
Bod 1.  Kontrola zápisu 
 
Zápis byl schválen bez připomínek. 
 
Bod 2.  Informace o akreditaci studijních programů v návaznosti na novelu 
vysokoškolského zákona (proděkan prof. Máca) 
 
Proděkan Máca informoval o dohodě fakult a ČKAIT ohledně akreditací pro oblast 
stavebnictví. Nově se budou akreditovat pouze studijní programy a nikoli obory, z tohoto 
hlediska je nejkomplikovanější na FSv program Stavební inženýrství (SI): Bude 
akreditován jeden studijní program Stavební inženýrství pro bc studium, obory či 
zaměření budou uvedeny v dodatku diplomu. Bc studium SI má společný základ. V mgr 
studiu SI již společný základ není, proto bude pro mgr studium akreditováno několik 
studijních programů, které ponesou název Stavební inženýrství a za pomlčkou bude 
specifikace oboru (např.  Stavební inženýrství – Konstrukce pozemních staveb). 
Doc. Cajthaml se dotázal, zda může AS přispět k přípravě. Pan proděkan předpokládá 
zapojení pedagogické komise AS do diskuzí o přípravě nových akreditací. Pan proděkan 
rovněž předpokládá, že bude dodržena samospráva fakult, jak bylo panem rektorem 
několikrát deklarováno a že nové akreditace budou připravovány na jednotlivých 
fakultách.  
Paní děkanka doplnila, že fakulty dostaly za úkol „inventuru“ stávajících oborů. Fakulta 
stavební má jasnou vizi výuky a směřování, hledá se procedura realizace. 
Ing. Jíra se ptal na souvislost s autorizací ČKAIT, obor zaměření bude uveden v dodatku 
diplomu. Paní děkanka potvrdila, že toto je podstatou dohody fakult, spolupráce 
stavebních fakult je tradiční a jednotný postup vůči ministerstvu je důležitý.  
Prof. Wald se dotazoval, zda jeden bc SI program neomezí nabídku oborů. Pan 
proděkan ubezpečil pana profesora, že obory budou prezentovány uchazečům stejně, 
jde o to, co bude uváděno na diplomech. 
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Bod 3.  Informace o hospodaření fakulty v roce 2016 (tajemník Ing. Vlasák) 
 
Pan tajemník prezentoval hospodaření FSv dle uzávěrky k 31. 10. 2016 a odhad 
výsledku hospodaření za rok 2016. Hospodaření bude vyrovnané. Z roku 2015 byly 
uvolněny z MŠMT finanční prostředky, které byly rozepsány do akce typu 101 na rok 
2016. Do fondu provozních prostředků budou převedeny úspory kateder.  
Pan docent Cajthaml vyjádřil znepokojení nad poklesem financí na pedagogiku. Pan 
proděkan tuto situaci komentoval. Proběhla diskuze na nutnosti změny metodiky 2018 
v závislosti na metodiku 2017+.  
Ing. Jíra se dotazoval na pokles financí z grantů. Pan tajemník problematiku poklesu 
komentoval – zejména klesají náklady odváděné na režii fakulty.  
 
Bod 4. Hodnocení doktorského studia (prof. Hájek) 
 
Pan proděkan informoval o průběhu hodnocení (autoevaluace) doktorského studia. 
Poděkoval senátní komisi za pomoc. Byly navrženy určité úpravy, zejména posun 
termínu odsouhlasení hodnocení vedoucím školícího pracoviště o týden oproti 
doktorandovi a školiteli, bodové hodnocení za konference, konference WoS nebo 
Scopus budou bodově více zvýhodněny, ale až po zanesení do databáze, autocitace 
uznávány nejsou a jsou jednoznačně definovány. Vedení FSv úpravy odsouhlasilo.  
Pan proděkan zodpověděl doplňující dotazy. Ing. Jíra se ptal na snižující se počet 
aktivních doktorandů, což je jednak problém demografického vývoje a širší nabídky trhu 
práce. Paní děkanka apelovala na to, že kvalitní doktorandy škola potřebuje a musí jim 
vytvořit dobré podmínky. Pan proděkan Hájek vyjádřil potřebu internacionalizace 
doktorského studia. Pan proděkan Máca kritizoval výši poplatků za doktorské studium 
v AJ. Proběhla diskuze. Paní děkanka požádala doc. Cajthamla o tlumočení 
problematiky poplatků v AS ČVUT: FSv kvůli příliš vysokým poplatkům pro studium v AJ 
je v nevýhodě. FSv bude usilovat o snížení poplatků pro studenty v AJ studijních 
programech a o nastavení různých výší poplatků dle fakult. Situace na jednotlivých 
oborech je rozdílná.  
 
Bod 5. Výstavba (prof. Šenberger) 
 
Pan proděkan Šenberger informoval o připravovaných investičních akcích:  

- rekonstrukce objektu H – je podaná žádost o stavební povolení, v lednu se 
předpokládá vydání stavebního povolení, 

- rekonstrukce poslucháren B – včetně opláštění a střechy – je vyřizováno stavební 
povolení, 

- budova B – výběrové řízení na projektanta na základě vypracované studie 
probíhá, začátkem ledna proběhne otevření a vyhodnocení nabídek. 

Realizace akcí není jednoznačná. Pan rektor před AS FSv slíbil finance na obnovu 
poslucháren a budovy B. Budova H souvisí s projekty OP VVV, o kterých bude 
rozhodnuto v polovině roku 2017.  
Doc. Pazderka komentoval vnitřní prostředí poslucháren budovy B, na které si studenti 
prostřednictvím ankety stěžují.  
Ing. Jíra se ptal na realizační plán výstavby, který bude záležet na uvolnění financí. 
Projekt je řešen jak pro společné, tak oddělené řešení rekonstrukce poslucháren. Jedna 
posluchárna bude mimo provoz vždy.  
 
Bod 6.  Diskuze s vedoucí PR Ing. Gallovou 
 
Na žádost doc. Cajthamla byla na jednání AS pozvána vedoucí PR oddělení Ing. 
Gallová, která prezentovala aktivity PR oddělení a marketingu, s kým spolupracují a jaké 
jsou další potřeby.  
Doc. Pazderka připomenul významnou pomoc doc. Žďáry a doc. Gattermayerové na 
Hale roku Junior.  
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Doc. Cajthaml se dotazoval na to, co PR oddělení chybí a jaký má skrytý potenciál. Dále 
na web FSv. Ing. Gallová dotazy zodpověděla.  
 
Bod 7.  Zpráva volební komise (Ing. Mikeš) 
 
Předseda AS poděkoval za jeho úspěšnou činnost ve funkci předsedy volební komise. 
Ing. Mikeš informoval senátory o průběhu voleb. Voleb se účastnilo 73,3 % 
akademických pracovníků a 30,7 % studentů. Námětem je zavedení elektronické volby.  
 
Bod 8.  Různé 
 
Předseda AS na závěr zasedání poděkoval senátorům za tři roky fungování AS, který byl 
po celou dobu usnášení schopný. Práce senátu byla vždy koncepční a dělná, a i přes 
různé názory se podařilo vždy dojít k uspokojivým rozhodnutím.  
 
Příští zasedání AS FSv ČVUT bude ve středu 11. 1. 2017 od 9.00 v B169. 
 
 

doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. 
           předseda AS FSv ČVUT  

Zapsala: Z. Pešková 

3 


	Akademický senát FSv ČVUT
	Zápis z 24. zasedání AS FSv, které se konalo dne 14. 12. 2016
	Program:


