
 
Zápis č. 2/ 2017 – 19 

Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z 2. řádného zasedání AS FSv, které se konalo dne 22. 2. 2017
 

Přítomni:  dle prezenční listiny 
Hosté:  prof. Máca, prof. Šenberger, prof. Hájek, prof. Pavelka, Ing. Vlasák 
 
Doc. Pazderka zahájil zasedání AS, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.  
Zápis z předchozího zasedání AS byl schválen bez připomínek. 
 
Program: 
 

1. Projednání a schválení Metodiky výpočtu pedagogického výkonu katedry (předkládá proděkan 
prof. Máca, stanovisko pedagogické komise Ing. Jíra)  
2. Další informace ze zasedání pedagogické komise (Ing. Jíra)  
3. Informace ze zasedání ekonomické komise (doc. Cajthaml)  
4. Informace ze zasedání technické komise (Ing. Chalupa)  
5. Disciplinární komise AS FSv (doc. Pazderka)  
6. Různé  
 
Bod 1.  Projednání a schválení Metodiky výpočtu pedagogického výkonu katedry 
 

Proděkan Máca předložil z pověření děkanky fakulty Akademickému senátu ke schválení 
„Metodiku výpočtu pedagogického výkonu katedry“, která bude tvořit Přílohu A „Metodiky rozpisu 
prostředků NIV na rok 2017“. 
V předloženém návrhu dochází oproti zásadám schváleným pro rok 2016 k těmto změnám: 
v odst. 7 se aktualizuje seznam Ateliérů. 
Pedagogická komise návrh projednala a doporučuje jej AS ke schválení v předložené podobě. 
Pro rok 2018 bude provedena revize metodiky. 
 
Hlasování: pro 26| proti 0| zdrželi se 0 (z 26 přítomných senátorů). 
 
Bod 2.  Další informace ze zasedání pedagogické komise 
 

Pedagogická komise diskutovala problematiku zveřejňování komentářů ankety a organizační 
zajištění ankety fakultou, přičemž se komise kloní k názoru, aby byl spravováním ankety pověřen 
pedagog. Ing. Jíra navrhl usnesení: Akademický senát FSv ČVUT v Praze žádá vedení fakulty o 
úpravu Ankety hodnocení výuky tak, aby byly všechny komentáře veřejné pro členy akademické 
obce FSv. Zároveň žádá o pověření osoby zodpovědné za chod Ankety hodnocení studia z řad 
zaměstnanců FSv. 
Proběhla rozsáhlá senátní diskuze. 
Pan proděkan Máca informoval, že vedení fakulty stavební již pověřilo doktora Dočkala 
zajištěním ankety. 
 
Návrh usnesení po diskuzi: Akademický senát FSv ČVUT v Praze dává podnět vedení fakulty 
k úpravě Ankety hodnocení výuky tak, aby byly všechny autorizované komentáře veřejné pro 
členy akademické obce FSv. Pedagog, kterého se komentář týká, bude mít možnost veřejné 
reakce. Anketu bude spravovat vedením pověřený akademický pracovník fakulty. 
 
Hlasování: pro 26| proti 0| zdrželi se 0 (z 26 přítomných senátorů). 
 
Dále komise diskutovala problematiku podvádění u zkoušek a úpravu SZŘ – zejména 
v problematice týkající se povinné účasti studentů na cvičeních. 
 
Návrh usnesení: Akademický senát FSv ČVUT v Praze vyzývá Akademický senát ČVUT v Praze 
k novele Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze. AS FSv žádá, aby ve SZŘ 
byla přepracována pasáž o účasti na přednáškách a ostatních formách organizované výuky, tak 
aby z řádu vyplývalo, na kterých formách výuky je účast povinná a na kterých povinná není. 
 
Hlasování: pro 24| proti 0| zdrželi se 1 (z 25 přítomných senátorů). 
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Bod 3.  Informace ze zasedání ekonomické komise 
 

Doc. Cajthaml informoval o zasedání ekonomické komise. Poděkoval panu tajemníkovi za 
představení financování fakulty. Pan tajemník komentoval aktuální situaci hospodaření kateder 
v uplynulém roce a rozpis zdrojů pro rok 2017. Dotkl se i problematiky RVVI. Senátoři se 
dotazovali pana tajemníka na různá hlediska hospodaření fakulty. Do diskuze se zapojili doc. 
Pollert a doc. Bubeník. 
 

Bod 4.  Informace ze zasedání technické komise 
 

Ing. Chalupa informoval o zasedání technické komise, kde se diskutovalo parkování v Kolejní 
ulici, parkování pod Novou budovou, nefunkční skříňky v suterénu budovy C, tříděný odpad, 
elektroodpad, nejednoznačnost informačního systému v prostorách budovy, bufet. 
V rámci technické komise byla zřízena pracovní skupina pro bufet. Příští zasedání technické 
komise bude ve středu 1. 3. od 9.00 ve sborovně Ateliéru D, hostem bude proděkan pro výstavbu 
prof. Šenberger. Proběhla senátní diskuze, do které se zapojili prof. Polák, doc. Pollert, 
Ing. Mára, doc. Košatka, doc. Bubeník, doc. Šikola, V. Hlavatá, prof. Pavelka. 
 
Bod 5. Disciplinární komise AS FSv (doc. Pazderka) 
 

Doc. Pazderka informoval o novém složení Disciplinární komise FSv, navrženém paní děkankou. 
Jako nový zástupce SKASu v komisi byla paní děkankou navržena Ing. Lenka Laiblová. 
Náhradníkem na tuto pozici byl navržen Ing. Tomáš Vlach. 

   

Bod 6.  Různé 
 

Prof. Polák informoval o plánovaných činnostech legislativní komise: vytvoření Volebního řádu 
AS FSv, Jednacího řádu AS FSv a Statutu FSv. Schůzka legislativní komise proběhne 1. 3. od 
11.00, místo bude upřesněno, dokumenty k projednání budou senátorům zaslány.  
 
Doc. Pollert navrhl vytvoření společné platformy pro komunikaci senátorů. Diskutovala se 
problematika možností sdílení informací, do které se zapojil doc. Pazderka, doc. Bubeník, 
Ing. Jíra. 
 
M. Hořešovskému bylo ukončeno studium, bude osloven první náhradník pro studentskou 
komoru AS FSv. 

Předpokládané další nejbližší termíny zasedání AS FSv: 29. 3. 2017, 26. 4. 2017, 31. 5. 2017 a 
28. 6. 2017.  

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

Zapsala: Z. Pešková 
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