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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z 15. zasedání AS FSv, které se konalo dne 20. 6. 2018

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

Hosté:  
prof. Kabele, prof. Pavelka, prof. Patzák, Ing. Vokurka, Ing. Vlasák,  
prof. Štemberk 

Veřejnost: - 

 
Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.  
 
1. Kontrola zápisu ze 14. řádného zasedání AS FSv dne 30. 5. 2018 
2. Metodika rozpisu prostředků NIV na rok 2018 (tajemník Ing. Vlasák) 
3. Návrh rozpisu prostředků NIV na rok 2018 (tajemník Ing. Vlasák) 
4. Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv (prod. prof. Kabele) 
5. Akreditace doktorského studijního programu Konstrukce a dopravní stavby / 
    Structural and Transportation Engineering (prof. Štemberk) 
6. Informace z Ekonomické komise (doc. Cajthaml) 
7. Různé 
 
Bod 1.  Kontrola zápisu ze 14. řádného zasedání AS FSv dne 30. 5. 2018 
 
K zápisu nebyly připomínky. Zápis byl schválen. 
 
Bod 2.  Metodika rozpisu prostředků NIV na rok 2018 (tajemník Ing. Vlasák) 
 
Body 2. a 3. byly projednány společně. 
 
Tajemník FSv Ing. Vlasák informoval o průběhu projednání Metodiky rozpisu prostředků NIV na 
rok 2018 a Návrhu rozpisu prostředků NIV na rok 2018 na kolegiu děkana a na Ekonomické komisi 
AS FSv. Dokumenty byly předem včas zveřejněny. Podrobně komentoval oba dokumenty a zmínil 
změny oproti předchozím letům, zejména vytvoření Iniciačního fondu a Fondu na rozvoj 
mezinárodní mobility, snížení Fondu děkana, navýšení pedagogických výkonů za zpracování 
posudků diplomových prací (jde o kompenzaci, neboť odměny za posudky nově hradí samy 
katedry). 
 
Doc. Bubeník položil otázku na způsob navýšení pedagogických výkonů za zpracování posudků 
diplomových prací. 
Tajemník Ing. Vlasák popsal formu navýšení oddělením příslušné vypočtené částky mimo rozpis. 
 
Ing. Jíra položil dotaz ke způsobu rozpisu ukazatele „K“ ve smyslu dělení na RIV a RUV. 
Ing. Vlasák zdůvodnil současný způsob, kdy je vycházeno z rozpisu prostředků ČVUT, který čerpá 
z metodiky MŠMT. 
 
Ing. Jíra se dále ptal na podporu technických pracovníku v katedrových laboratořích. 
Ing. Vlasák odpověděl, že podpora laboratoří bude zapracována v průběhu roku 2018 nebo 
v příštím roce po získání příslušných dat pro úpravu metodiky, dle výsledků jednání Ekonomické 
komise AS FSv. 
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Doc. Vébr zmínil několik poznámek k řešeným dokumentům. Nejlépe hospodařící katedry si dle 
rozpisu polepšily oproti katedrám s horšími ekonomickými výsledky, nabízí se otázka změny 
nastavení metodiky. Dále zmínil potřebu podpory techniků na katedrách a nesouhlas s tvorbou 
Iniciačního fondu s obavou, že takto vyčleněné finance mohou podporovat studenty pouze na 
vybraných vědecky orientovaných pracovištích. Doporučil podporu pracovišť, která produkují 
absolventy. 
 
Proděkan prof. Patzák odpověděl, že na katedrách jsou odlišné poměry mezi příjmy z pedagogiky, 
vědy a spoluprací s průmyslem, rozpis se týká pouze prostředků NIV. Iniciační fond bude 
podporovat mladé pracovníky a o rozdělení bude rozhodovat rada fondu dle kvality projektů. 
 
Tajemník Ing. Vlasák připustil argumentaci doc. Vébra, nastavení a změny rozpisu jsou vždy o 
rozumné míře, pokles financí kateder z pedagogiky nemusí být nutně negativním signálem, 
katedry mohou mít i další zdroje. Iniciační fond byl požadavkem rektora, použití prostředků bude 
následně dokládáno. 
 
Doc. Vébr ještě doplnil, že bychom měli být více otevřeni praxi a zapojit do spolupráce s ní 
studenty, doktorandy i techniky. 
 
Proděkan Ing. Vokurka podpořil doc. Vébra v otázce spolupráce s praxí. U katedry K142, která je 
v záporných číslech, je komplikované zaměření na vědu a pedagogiku, ty nahrazuje spoluprací 
s praxí. Naproti tomu jsou katedry zaměřené výhradně na pedagogiku nebo vědu a výzkum. 
S touto rozdílností se musíme v rámci tvorby rozpočtu vypořádat a podporovat všechny tyto tři 
složky. 
 
Doc. Bubeník se dotázal na zařazení parametru prostupnosti a jeho motivaci. 
Tajemník Ing. Vlasák parametr zdůvodnil podporou přijímání kvalitních studentů a snížení počtu 
studentů, kteří předčasně ukončí studium. Parametr byl stanoven MŠMT. 
 
Do diskuze se dále zapojil Ing. arch. Kašpar a doc. Vejmelková. 
Otázka podpory katedrových techniků je složitá (zejména nastavení správné metodiky) a bude 
podrobně projednána na Ekonomické komisi AS FSv. 
 
Hlasování o Metodice rozpisu prostředků NIV na rok 2018: 
pro: 20| proti: 0 | zdrželo se: 2 (z 22 přítomných senátorů) 
 
Metodika rozpisu prostředků NIV na rok 2018 byla schválena. 
 

Bod 3.  Návrh rozpisu prostředků NIV na rok 2018 (tajemník Ing. Vlasák) 
 
Diskuze viz předchozí bod. 
 
Hlasování o Návrhu rozpisu prostředků NIV na rok 2018: 
pro: 20| proti: 0 | zdrželo se: 2 (z 22 přítomných senátorů) 
 
Návrh rozpisu prostředků NIV na rok 2018 byl schválen. 
 
Ing. Jíra se vrátil k úpravě interních kritérií, uvítal by větší podporu aplikovaného výzkumu, 
ministerstvo upřednostňuje jen konkrétní výsledky, zejména patenty. 
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Doc. Pazderka zmínil zásadní rozdíl mezi patenty a užitnými vzory z pohledu ÚPV a způsob 
kontroly výsledků. 
Dále se zapojil prof. Wald s možností pomoci technickým katedrám s uplatňováním výsledků. 
Doc. Pazderka požádal o zařazení námětu na Ekonomickou komisi AS FSv. 
 
Bod 4. Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv (prod. prof. Kabele) 
 
Proděkan prof. Kabele představil Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv do roku 2020. 
Dokument byl projednán Vědeckou radou FSv. 
 
Hlasování o Strategickém záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv: 
pro: 22| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 22 přítomných senátorů) 
 
Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv byl schválen. 
 
Bod 5. Akreditace doktorského studijního programu Konstrukce a dopravní stavby / 
Structural and Transportation Engineering (prof. Štemberk) 
 
Garant programu prof. Štemberk uvedl informace k akreditaci doktorského studijního programu 
Konstrukce a dopravní stavby / Structural and Transportation Engineering. 
 
Hlasování o akreditaci doktorského studijního programu Konstrukce a dopravní stavby / 
Structural and Transportation Engineering: 
pro: 22| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 22 přítomných senátorů) 
 
Záměr akreditace doktorského studijního programu Konstrukce a dopravní stavby / 
Structural and Transportation Engineering byla souhlasně projednán. 
 
Bod 6. Informace z Ekonomické komise (doc. Cajthaml) 
 
Doc. Cajthaml byl z jednání AS FSv omluven. 
 
Doc. Pazderka zmínil problematiku PR oddělení, která byla řešena na zasedání Ekonomické 
komise, kde se několik senátorů vyjadřovalo ke konkrétním záležitostem týkajících se činnosti PR 
oddělení. Komise doporučila pozvat vedoucí PR oddělení Ing. Gallovou na příští jednání senátu. 
Proděkan prof. Kabele, který má nově PR oddělení ve své kompetenci, diskuzi podpořil. 
 
Bod 7. Různé 
 
Doc. Pazderka informoval o podzimních termínech zasedání AS FSv: 3. 10., 31. 10., 28. 11., 19. 12. 
2018. 
 
Proděkan Ing. Vokurka informoval o plánovaném setkání s projektantem budovy B. Vznikne 
příslušná komise, která bude spolupracovat s dalšími odborníky FSv. Je předpokládán drobný 
časový posun rekonstrukce poslucháren v budově B vzhledem ke schválení programu financování. 
K připomínkování bude zapojena Technická komise AS FSv. 
 
Na dotaz doc. Vébra a prof. Pospíšila Ing. Vokurka informoval a zapracování připomínek ke studii 
rekonstrukce budovy B a konkretizaci zadání. 
 



 
Zápis č. 15/ 2017 – 19 

 4 

Doc. Vejmelková se zeptala na probíhající audit k čerpání zdrojů RVO na mzdy a odměny 
pracovníků FSv. 
Tajemník Ing. Vlasák informoval, že audit stále probíhá a zatím nejsou známy výsledky. 
 
Příští zasedání AS FSv je naplánováno na 3. 10. 2018 od 9.00 v B-169. 

 

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

Zapsal: J. Kašpar 


