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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis ze 14. zasedání AS FSv, které se konalo dne 30. 5. 2018

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

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

Veřejnost:  

 
Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.  
 
1. Kontrola zápisu z 13. řádného zasedání AS FSv dne 25.4. 2018 
2. Doplnění komory akademických pracovníků – prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. 
3. Řád doktorského studia na FSv (prod. prof. Patzák, prof. Polák) 
4. Akreditace doktorského studijního programu Fyzikální a materiálové inženýrství / 
    Physical and Material Engineering (prod. prof. Patzák, prof. P. Kabele) 
5. Informace k GDPR na FSv (Ing. Matějka) 
6. Informace ze setkání vedení stavebních fakult ČR/SR (doc. Pazderka) 
7. Informace ze školení (doc. Bubeník) 
8. Různé 
 
Bod 1.  Kontrola zápisu z 13. řádného zasedání AS FSv dne 25.4. 2018 
 
K zápisu nebyly připomínky. Zápis byl schválen. 
 
Bod 2.  Doplnění komory akademických pracovníků – prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. 
 

Na pozici senátora rezignoval doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D., na jeho místo nastoupil 
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc., který se v úvodu zasedání představil senátu a vyjádřil přání zapojit se 
do práce v Ekonomické komisi. 
 

Bod 3.  Řád doktorského studia na FSv (prod. prof. Patzák, prof. Polák) 

 
Proděkan prof. Patzák seznámil senátory se změnami Řádu doktorského studia na FSv, které byly 
vyvolány novým nařízením vlády. 

Doc. Pazderka konzultoval soulad Řádu doktorského studia na FSv s novelizovaným Studijním a 
zkušebním řádem ČVUT s předsedou legislativní komise AS ČVUT Dr. Olšákem – závěr: dokumenty 
jsou v souladu. 
 
Předseda legislativní komise AS FSv prof. Polák informoval o projednání této změny v legislativní 
komisi. Komise provedla ve spolupráci s proděkanem prof. Patzákem drobné formální úpravy, 
které neměly vliv na obsahovou stránku. Doporučil dokument ke schválení. 
 
Hlasování o řádu doktorského studia na FSv: 
pro: 25| proti: 0 | zdrželo se: 1 (z 26 přítomných senátorů) 
 
Řád doktorského studia na FSv byl schválen. 
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Bod 4. Akreditace doktorského studijního programu Fyzikální a materiálové inženýrství / 
Physical and Material Engineering (prod. prof. Patzák, prof. P. Kabele) 
 
Proděkan prof. Patzák představil doktorský studijní program Fyzikální a materiálové inženýrství / 
Physical and Material Engineering, garantem programu je prof. P. Kabele. 
 
Hlasování o Akreditaci doktorského studijního programu Fyzikální a materiálové inženýrství / 
Physical and Material Engineering: 
pro: 26| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 26 přítomných senátorů) 
 
AS FSv souhlasně projednal Akreditaci doktorského studijního programu Fyzikální a materiálové 
inženýrství / Physical and Material Engineering. 
 
Bod 5. Informace k GDPR na FSv (Ing. Matějka) 
 
Senátor Ing. Matějka informoval o implementaci nařízení GDPR na Fakultě stavební a dodržování 
zákona o ochraně osobních údajů. Na webu fakulty je vystaven příslušný příkaz rektora. Jednotlivé 
činnosti na fakultách koordinuje interní pověřenec ČVUT (Dr. Svoboda). Vnitřní metodika je 
průběžně zpracovávána. 
 
Proběhla diskuze k tématu (Ing. Matějka, prof. Wald, Ing. Vlasák, doc. Vašková, doc. Bubeník). 
 
Děkan prof. Máca rovněž zmínil svůj osobní názor na problematiku GDPR, upozornil na podstatné 
odlišnosti akademického prostředí (zejména pedagogika) od firem a dalších organizací. 
 
Bod 6. Informace ze setkání vedení stavebních fakult ČR/SR (doc. Pazderka) 
 
Doc. Pazderka informoval o setkání vedení stavebních fakult ČR/SR, které pořádala Technická 
univerzita v Košicích. Za FSv se účastnilo celé kolegium děkana (děkan, proděkani, tajemník, 
předseda AS). Zmínil některá zásadní témata: celkový úbytek studentů, navyšování podílu 
studentů ze zemí bývalého Sovětského svazu, navyšování rozpočtů fakult. 
 
Bod 7. Informace ze školení (doc. Bubeník) 
 
Doc. Bubeník informoval o účasti na školení z tématiky sexuálního obtěžování v rámci projektu 
Genderová rovnost na MŠMT. Nabídl k dispozici dokumenty k této problematice a zmínil některé 
modelové případy. Na závěr vybídl k toleranci a přátelským vztahům. 
 
Bod 7. Různé 
 
Tajemník Ing. Vlasák požádal na základě informací z jednání Hospodářské komise AS ČVUT o 
posunutí termínu zasedání AS FSv. Důvodem je potřeba dostatečného času na přípravu a 
projednání metodiky a rozpisu rozpočtu FSv. Termín zasedání byl stanoven na 20. 6. 2018. 
 
Hlasování o změně termínu zasedání: 
pro: 21| proti: 1 | zdrželo se: 3 (z 25 přítomných senátorů) 
 
Změna termínu zasedání byla schválena. 
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Doc. Vejmelková přednesla podnět od studentů, kteří ji upozornili na nedodržování počtu termínů 
zkoušek a jejich častému překryvu. 
Proděkanka pro pedagogiku doc. Pešková reagovala, že pokud tento problém nastává, děje se tak 
v rozporu s příslušnou směrnicí děkana. Zkouškové termíny mají být vypisovány rovnoměrně přes 
celé zkouškové období a v dostatečném počtu. 
 
Doc. Cajthaml se dotázal vedení FSv na plány k využití nárůstu finančních prostředků fakulty 
v tomto roce. 
Děkan prof. Máca vidí rozložení nárůstu prostředků do podpory vědecké i pedagogické činnosti, 
zvažuje i navýšení stipendijního fondu. Panu rektorovi bude prokazováno prorůstové využití těchto 
prostředků. V rozpočtu se rovněž zásadně projeví dofinancování projektů OPVVV. 
 
Doc. Cajthaml se dále ptal na počty uchazečů do studia na FSv. Zmínil zastavení poklesu populační 
křivky, počty studentů přesto dále klesají. Zajímal se o důvody tohoto poklesu, případně existenci 
příslušné analýzy. Možné využití navýšení finančních prostředků vidí ve zvýšené propagaci a 
oslovování nových studentů. 
Proděkanka doc. Pešková informovala, že jsou obory v počtech studentů převážně stabilizované, 
některé obory jsou však v poklesu pravděpodobně z důvodu jejich aktuální atraktivity. 
Tajemník Ing. Vlasák poznamenal, že PR oddělení se propagaci věnuje. Počty přijímaných studentů 
je třeba vidět v kontextu prostupnosti studia. 
Do diskuze se dále zapojil proděkan Ing. Vokurka, zmínil obecnou potřebu zvýšení prestiže 
inženýrské profese a možnou spolupráci s inženýrskou komorou v tomto ohledu. 
Do diskuze se dále zapojili Ing. arch. Kašpar a Ing. Chalupa. 
 
Proděkan Ing. Vokurka informoval o plánované rekonstrukci objektu B, v této fázi proběhlo 
výběrové řízení na projektové práce, nikdo se neodvolal a smlouva je před podpisem. 
 
Ing. arch. Kašpar položil dotaz na fungování ankety hodnocení studia, která měla problémy během 
spuštění. 
Ing. Dočkal informoval, že na základě reakcí studentů byla anketa opravena VIC ČVUT. 
 
Ing. Jíra položil dotaz na průběh zpracování nové ankety. 
Ing. Dočkal předpokládá její dokončení a spuštění od příštího letního semestru. 
 
 
 Příští zasedání AS FSv je naplánováno na 20. 6. 2018 od 9.00 v B-169. 

 

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

Zapsal: J. Kašpar 


