
 
Zápis č. 10/2017-19 

Akademický senát FSv ČVUT 
Usnesení z 10. zasedání AS FSv, které se konalo dne 24. 1. 2018 

 
 
 Akademický senát FSv ČVUT v Praze na svém zasedání:  
 

• v souladu s § 27 odst. 2 písm. b) Zákona č.111/98 Sb. se souhlasně vyjádřil k 
záměru budoucího děkana jmenovat s účinností od 1. února 2018 následující 
proděkany: 
doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. – pro oblast pedagogické činnosti; 
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – pro oblast rozvoje; 
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák – pro oblast vědy a výzkumu; 
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka – pro oblast zahraničních styků; 
Ing. Adam Vokurka, Ph.D. – pro oblast výstavby. 
 
Hlasování o doc. Peškové na pozici proděkana pro pedagogickou činnost: 
souhlas: 25 | nesouhlas: 0 | neplatný lístek: 0 (z 25 přítomných senátorů) 
 
Hlasování o prof. Kabelem na pozici proděkana pro rozvoj: 
souhlas: 25 | nesouhlas: 0 | neplatný lístek: 0 (z 25 přítomných senátorů) 
 
Hlasování o prof. Patzákovi na pozici proděkana pro vědu a výzkum: 
souhlas: 23 | nesouhlas: 1 | neplatný lístek: 1 (z 25 přítomných senátorů) 
 
Hlasování o prof. Pavelkovi na pozici proděkana pro zahraniční styky: 
souhlas: 25 | nesouhlas: 0 | neplatný lístek: 0 (z 25 přítomných senátorů) 
 
Hlasování o Ing. Vokurkovi na pozici proděkana pro výstavbu: 
souhlas: 23 | nesouhlas: 2 | neplatný lístek: 0 (z 25 přítomných senátorů) 

 
• schválil Ing. arch. Jana Kašpara, Ph.D. jako tajemníka AS FSv  

Hlasování: 
pro: 25 | proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 25 přítomných senátorů) 
 

• schválil Ing. Jiřího Fílu jako předsedu Technické komise AS FSv  
Hlasování: 
pro: 23 | proti: 0 | zdrželo se: 2 (z 25 přítomných senátorů) 
 
 

 
 

 
 
         

doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. 
           předseda AS FSv ČVUT  

 
Zapsala: Z. Pešková 
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