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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z 12. zasedání AS FSv, které se konalo dne 28. 3. 2018

Přítomni: dle prezenční listiny 

Hosté: 
prof. Máca, doc. Pešková, prof. Patzák, prof. Pavelka, Ing. Vokurka, Ing. Vlasák, 
Ing. Líbenek 

Veřejnost: Ing. Ivančík 

Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. 

Program: 
1. Kontrola zápisu z 11. řádného zasedání AS FSv dne 21.2. 2018
2. Směrnice děkana pro realizaci Bc. a Mgr. stud. programů (prod. doc. Pešková)
3. Metodika výpočtu pedagogického výkonu katedry (prod. doc. Pešková)
4. Nové složení Vědecké rady FSv (děkan prof. Máca)
5. Návrh na udělení Šolínovy medaile vybraným pracovníkům FSv (děkan prof. Máca)
6. Zpráva o hospodaření FSv za rok 2017 (tajemník Ing. Vlasák)
7. Změny v systému hodnocení doktorandů (prod. prof. Patzák)
8. Anketa hodnocení studia – reakce AS FSv na setkání s AO (Ing. Dočkal, Ing. Jíra)
9. Diskuze s vedoucím VIC (Ing. Líbenek)
10. Informace z Pedagogické komise (Ing. Jíra)
11. Informace z Technické komise (Ing. Fíla)
12. Informace z Ekonomické komise (doc. Cajthaml)
13. Různé

Bod 1.  Kontrola zápisu z 11. řádného zasedání AS FSv dne 21. 2. 2018 

K zápisu nebyly připomínky. Zápis byl schválen. 

Bod 2.  Směrnice děkana pro realizaci Bc. a Mgr. stud. programů (prod. doc. Pešková) 

Dokument představila proděkanka doc. Pešková, směrnice byla zpracována dle současných 
legislativních požadavků a souvisejících fakultních procesů. Směrnice je „přechodová“ do doby 
zrušení oborů, cca 2 roky. 

Předseda ped. komise Ing. Jíra informoval o projednání směrnice na pedagogické komisi. 

Hlasování o souhlasném projednání směrnice děkana pro realizaci Bc. a Mgr. stud. programů: 
pro: 24| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 24 přítomných senátorů) 

Směrnice děkana pro realizaci Bc. a Mgr. stud. programů byla souhlasně projednána bez 
připomínek. 

Bod 3.  Metodika výpočtu pedagogického výkonu katedry (prod. doc. Pešková) 
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Dokument představila proděkanka doc. Pešková, okomentovala změny oproti aktuální platné 
metodice výpočtu: vypuštění Metrologie – nerealizujeme, upravení kódů předmětů, zvýšení 
koeficientu za vedení diplomových prací. 

Předseda ped. komise Ing. Jíra informoval o projednání předložené metodiky na pedagogické 
komisi. Komise doporučuje AS FSv dokument ke schválení. 

Následně proběhla krátká diskuze. 

Prof. Wald by preferoval navýšení významu vedení diplomových prací. Do budoucna je třeba 
úprava metodiky s vyšším důrazem na kvalitu studia. Návrh prosazuje dlouhodobě. Nesouhlasí se 
zvýšením odměn z rozpočtu kateder pro externí oponenty diplomových prací.  

Doc. Bubeník se dotázal prod. doc. Peškové na provázání metodiky a rozpočtu fakulty. 

Doc. Pešková uvedla, že úprava metodiky vychází z předpokládaného rozpočtu, který bude 
pravděpodobně vyšší než v předchozích letech. Metodika je vždy projednávána před projednáním 
rozpočtu. Nemělo by dojít k negativnímu ovlivnění rozpočtů kateder. 

Doc. Cajthaml a Ing. Matějka vznesli dotaz na rozdíly mezi oponenty diplomové práce (interní 
zaměstnanec vs. externista) a finanční dopad na katedry. 

Doc. Pešková uvedla, že hlavním cílem je posílení externích oponentů diplomových prací, interní 
oponenti DP by měli být využiti pouze ve výjimečných případech. 

Hlasování o Metodice výpočtu pedagogického výkonu katedry: 
pro: 22| proti: 0 | zdrželo se: 3 (z 25 přítomných senátorů) 

Metodika výpočtu pedagogického výkonu katedry byla schválena. 

Bod 4. Nové složení Vědecké rady FSv (děkan prof. Máca) 

V souladu s § 27 odst. 1 písm. f) Zákona č.111/98 Sb. požádal děkan prof. Máca AS FSv o vyslovení 
předchozího souhlasu ke jmenování členů Vědecké rady Fakulty stavební ČVUT pro funkční období 
2018 - 2022. Podle čl. 4 odst. 1 písm. g) Jednacího řádu AS FSv předložil seznam navrhovaných 
členů Vědecké rady, svůj návrh složení vědecké rady představil a okomentoval změny oproti 
původnímu složení. 

Doc. Bubeník se dotázal na označení jednotlivých skupin vědecké rady: interní členové, externí 
členové, mimořádní členové. Pan děkan dotaz zodpověděl. 

Hlasování o vyslovení předchozího souhlasu ke jmenování nového složení Vědecké rady FSv: 
pro: 25| proti: 0 | zdrželo se: 1 (z 26 přítomných senátorů) 

AS FSv vyslovil předchozí souhlas ke jmenování členů Vědecké rady FSv. 

Bod 5. Návrh na udělení Šolínovy medaile vybraným pracovníkům FSv (děkan prof. Máca) 

Bod byl stažen z jednání na žádost pana děkana. 
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Bod 6. Zpráva o hospodaření FSv za rok 2017 (tajemník Ing. Vlasák) 

Tajemník fakulty Ing. Vlasák představil Zprávu o hospodaření FSv za rok 2017, zdůraznil základní 
informace o hospodaření a hospodářském výsledku fakulty. 

Předseda ekonomické komise doc. Cajthaml informoval, že komise projednala Zprávu o 
hospodaření FSv za rok 2017 na svém zasedání dne 21. 3. 2018. Komise doporučila zabývat se 
rozdělováním financí na rok 2018 z pohledu jejich pravděpodobného navýšení v souvislosti 
s  koeficienty kvality. Byl vysloven požadavek na doplnění tabulky o medián mezd pracovníků 
fakulty v jednotlivých čtyřech kategoriích. Komise doporučila zprávu schválit s podmínkou 
zapracování mediánu mezd. 

Tajemník Ing. Vlasák vyslovil prognózu rozpočtu FSv dle nultého rozpisu prostředků, ta je pro 
fakultu příznivá. Komentoval změnu koeficientů kvality a kritérium míry propustnosti studentů 
studiem. 

Hlasování o Zprávě o hospodaření FSv za rok 2017: 
pro: 26| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 26 přítomných senátorů) 

AS FSv schválil Zprávu o hospodaření FSv za rok 2017 s podmínkou zapracování mediánu mezd. 

Bod 7. Změny v systému hodnocení doktorandů (prod. prof. Patzák) 

Proděkan prof. Patzák informoval o připravované úpravě systému hodnocení doktorandů, která 
vznikla ve spolupráci s hodnotící senátní komisí. Hlavní změny shrnul v 5 bodech: body za 
publikace se dělí počtem autorů a odečítá se vliv školitele, u publikací dochází ke zjednodušení 
kategorií, u SW bude bodové ohodnocení přidělovat školitel dle významu, změna hodnocení účasti 
na projektech, navýšení bodového ohodnocení účasti na výuce. 

Doc. Cajthaml  zmínil, že ekonomická komise řešila možnost motivací studentů, která by vedla 
k dokončení disertačních prací. 

Ing. Scheinherrová doporučila zohlednit časovou prodlevu při publikaci výsledků. 

Bod 8. Anketa hodnocení studia – reakce AS FSv na setkání s AO (Ing. Dočkal, Ing. Jíra) 

Ing. Jíra informoval o závěrech z jednání ped. komise. Mělo by dojít k úpravě stávajícího systému 
ankety, pokud by to nebylo možné, tak současně vytvářet nový. Ing. Jíra přečetl návrh usnesení, 
které bylo výsledkem jednání komise. 

Děkan prof. Máca podotkl, že vytváření vlastní ankety je krok zpět od integrace systémů univerzity 
a vybídl k prosazení změn stávající ankety. 

Správce ankety Ing. Dočkal uvedl, že možnosti změny ankety již byly diskutovány se zpracovatelem 
systému VIC ČVUT, se změnou se počítá cca od roku 2019 v rámci celého ČVUT. 

Ing. Jíra uvedl, že tato informace byla získána až po jednání komise. 

Prof. Wald zdůraznil potřebu vytvoření komise, která by se průběžně hodnocení studia věnovala. 
To bylo rovněž tématem pedagogické komise. 
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Doc. Pazderka požádal o dořešení celkové změny ankety na ped. komisi a doporučil, aby se 
s ohledem na nové informace (chystané změny na úrovni ČVUT) nyní hlasovalo pouze o první části 
usnesení navrženého komisí, která se týká úpravy stávající ankety. 

Návrh usnesení (po úpravě): 
AS FSv ČVUT v Praze žádá vedení FSv o úpravu Ankety hodnocení výuky tak, aby se zjednodušil 
systém hodnocení, byl doplněn odkaz na anketu v KOSu, byly zveřejněny všechny komentáře a na 
stránkách fakulty doplněna informace o často kladených otázkách a vyhodnocení ankety. 

Hlasování o usnesení: 
pro: 26| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 26 přítomných senátorů) 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 9. Diskuze s vedoucím VIC (Ing. Líbenek) 

Ing. Fíla uvedl, že pozvání Ing. Líbenka bylo na základě požadavku technické komise. 

Ing. Líbenek shrnul dosažení plánovaných cílů prezentovaných na zasedání AS FSv v prosinci 2014 
a stručně představil cíle pro další 4 roky, zmínil obnovu a tvorbu nové infrastruktury, zabezpečení 
sítě, servery a datová úložiště, virtualizaci (VDI), změny v nastavení emailů a emailových 
konferencí aj.  

Proběhla diskuze. 

Doc. Litoš vznesl dotaz na licence Windows 10. Dále zmínil problém s přístupy k datům ve 
vnitřních systémech ČVUT (PES, manažerský informační systém). 

Ing. Líbenek odpověděl, že dostupné jsou pouze upgrade SW, nelze je tak nainstalovat na PC bez 
OS, je nutná podkladová licence. 

Ing. Mára rovněž zmínil otázku přístupů do systému PES, problémem se již zabýval. Přístupy byly 
omezeny rozhodnutím rektora. 

Doc. Cajthaml se tázal, zda bude na odd. VIC někdo vyčleněn na studijní agendu. 

Ing. Líbenek zmínil např. možnou systémovou přípravu akreditací, studijních plánů. Procesy a 
nástroje jsou řešeny s proděkankou doc. Peškovou. 

Doc. Cajthaml se zeptal na možnosti využívání a podpory open source SW v rámci FSv. 

Ing. Líbenek uvedl, že VIC je vázáno i na rozhodnutí VIC ČVUT. VIC musí rovněž zaručit funkčnost 
systémů a u alternativního SW je garance problematická. 

Doc. Cajthaml dále položil dotaz na současný stav fakultního nového a starého (interního) webu. 

Ing. Líbenek uvedl, že VIC se zabývá tvorbou nového interního portálu, rychlost tvorby je odvislá 
od GDPR, problematické jsou také návaznosti (odkazy) mezi starým a novým webem. 
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Prof. Pollert zmínil potřebu určit směřování ohledně SW a vývoje aplikací, VIC FSv vs. VIC ČVUT. 
Informoval o schůzce rady IT ČVUT. 

Proběhla diskuze ohledně licencí Microsoft (Ing. Ivančík, Ing. Líbenek, Ing. arch. Bouška) 

Diskuze bude pokračovat na zasedání technické komise. 

Bod 10. Informace z Pedagogické komise (Ing. Jíra) 

Ing. Jíra informoval o změně v prospěchových stipendiích, kde bude provedeno navýšení částky X 
pro Bc. a Mgr. studenty (dle informací proděkanky doc. Peškové). 

Bod 11. Informace z Technické komise (Ing. Fíla) 

Ing. Fíla podal informace z jednání technické komise, která projednávala rekonstrukce 
poslucháren v budově B (je vydáno stavební povolení, bude řešeno jeho prodloužení, předpoklad 
realizace r. 2019), rekonstrukci budovy B (provedena studie). Na příštím jednání se bude technická 
komise zabývat zpracovaným pasportem a požadavky kateder, případně bude řešena revize 
studie. Předmětem jednání byl dále fakultní navigační systém (3 úrovně) a  návrh na rozšíření 
fitcentra v uvolněných sousedních prostorách. 

Proděkan Ing. Vokurka a tajemník FSv Ing. Vlasák okomentovali zmíněné informace v souvislosti 
s možnostmi financování. 

Bod 12. Informace z Ekonomické komise (doc. Cajthaml) 

Doc. Cajthaml uvedl informace z jednání ekonomické komise, zmínil především financování 
experimentální základny. Závěrem jednání bylo uspořádat společné jednání ekonomické a 
pedagogické komise k tomuto tématu a vytvořit systémové řešení financování. 

Doc. Cajthaml a Ing. Mára se vrátili k otázce přístupů k datům ve vnitřních systémech ČVUT (PES, 
manažerský informační systém) a omezení přístupu rektorem pro členy AS. 

Prof. Máca souhlasí s původním nastavením přístupů. 

Doc. Pazderka vyslovil předpoklad, že obdobný problém jistě řeší i ostatní součásti (nejen FSv), a 
doporučoval by proto otázku řešit na zasedání AS ČVUT prostřednictvím senátorů za FSv. 

Doc. Cajthaml z pozice senátora AS ČVUT požádal o podporu zástupců FSv v AS ČVUT formou 
usnesení, které navrhl. 

Znění usnesení: 
AS FSv žádá vedení ČVUT o navrácení přístupových práv do komponenty PES pro členy AS FSv 
v nastavení, které platilo od zavedení komponenty až do 26.3.2018. 

Hlasování o usnesení: 
pro: 22| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 22 přítomných senátorů) 

Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 13. Různé 

Doc. Pazderka informoval, že LK AS ČVUT doporučila Statut FSv ke schválení na zasedání AS ČVUT. 

Ing. Scheinherrová požádala o zařazení tématu hodnocení doktorandů do příštího jednání 
pedagogické komise. 

Příští zasedání AS FSv je naplánováno na 25. 4. 2018 od 9.00 v B-169. 

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

Zapsal: J. Kašpar 


