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Akademický senát FSv ČVUT 
Zápis z 6. řádného zasedání AS FSv, které se konalo dne 4. 10. 2017

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 
Hosté:  prof. Konvalinka, prof. Kohoutková, prof. Hájek, prof. Máca, prof. Tvrdík, 

doc. Čiháková, Ing. Vlasák, RNDr. Olšák.  
 
Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv, přivítal přítomné a seznámil je s programem 
zasedání.  
 
Program: 
1. Kontrola zápisu z 5. řádného zasedání AS FSv  
2. Vystoupení rektora ČVUT (prof. Konvalinka)  
3. Prezentace kandidátů pro volbu rektora ČVUT, kteří se ucházejí o nominaci od AS 

FSv  
4. Nominace kandidátů pro volbu rektora ČVUT  
5. Projednání/schválení nového Jednacího řádu AS FSv (prof. Polák)  
6. Informace volební komise k volbě osoby navržené na děkana (prof. Polák)  
7. Různé  

 
Bod 1.  Kontrola zápisu z 5. řádného zasedání AS FSv 
 
K zápisu nebyly připomínky. Zápis byl schválen. 
 
Bod 2.  Vystoupení rektora ČVUT (prof. Konvalinka)  
 
Pan rektor shrnul uplynulé období svého působení. Připomenul svůj původní volební 
program a zhodnotil, co se podařilo naplnit. V závěru své prezentace požádal na místě AS 
FSv o podporu při nominaci na kandidáta na osobu navrženou na rektora ČVUT v Praze. 
Bylo třeba stanovit další postup, neboť před začátkem senátu o nominaci požádal pouze 
prof. Tvrdík. Senátoři rozhodli, že proběhne diskuze s panem rektorem a hned poté bude 
dán stejný prostor i druhému kandidátovi, prof. Tvrdíkovi. Paní děkanka oznámila svou 
kandidaturu na rektorku. Pro svou nominaci využije možnost podpisových archů. Ing. Mára 
se paní děkanky dotázal, proč nepožádala o nominaci AS FSv. Paní děkanka své 
rozhodnutí zdůvodnila osmiletou spoluprací s AS FSv, která by mohla být vykládána jako 
konflikt zájmů. Vyzvala senátory, kteří chtějí podpořit její kandidaturu, aby tak učinili formou 
podpisu na nominačním archu.  
Proběhla diskuze s panem rektorem, do které se zapojili prof. Pollert, Ing. arch. Bouška, 
doc. Vašková, doc. Cajthaml, Ing. Scheinherrová a doc. Košatka. Pan rektor zodpověděl 
dotazy senátorů a poděkoval senátorům za možnost vystoupit před AS FSv. Pan rektor 
opustil zasedání AS FSv. 
 
Senátoři diskutovali, zda budou hlasovat o nominaci obou kandidátů najednou. 
Hlasování: pro 28| proti 0| zdrželi se 0 (z 28 přítomných senátorů). 
 
Následně dal AS FSv prostor pro prezentaci prof. Tvrdíka, včetně navazující diskuze. 
Hlasování o podpoře obou kandidátů probíhalo najednou až po vystoupení druhého 
kandidáta.  
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Bod 3.  Prezentace kandidátů pro volbu rektora ČVUT, kteří se ucházejí o 
nominaci od AS FSv 
 
Prof. Tvrdík se představil AS FSv, shrnul a komentoval hlavní problémové okruhy ČVUT. 
Vysvětlil svůj pohled na řešení jednotlivých aspektů. Hlavní prioritou kandidáta je synergie 
mezi rektorem a děkany, včetně komunikace s AS ČVUT. 
Proběhla diskuze, do které se zapojili prof. Pollert, doc. Bubeník, Ing. Jíra, Ing. Mára, doc. 
Cajthaml, Ing. arch. Bouška, doc. Košatka, doc. Šikola, prof. Wald. Kandidát zodpověděl 
dotazy senátorů. Prof. Tvrdík již získal podporu své kandidatury na AS FIT.  
 
Bod 4. Nominace kandidátů pro volbu rektora ČVUT  
 
Hlasování AS FSv probíhalo tajně.  
Volební komise byla navržena ve složení prof. Polák, doc. Cajthaml, doc. Vašková. 
Hlasování o složení volební komise: pro 28|proti 0| zdrželi se 0 (z 28 přítomných senátorů). 
 
Výsledky hlasování: 
28 senátorů bylo přítomných, 28 lístků bylo platných.  
 
Hlasování o nominaci prof. Konvalinky: pro 18| proti 8| zdrželi se 2 (z 28 přítomných 
senátorů). 
Hlasování o nominaci prof. Tvrdíka: pro 13|proti 9| zdrželo se 6 (z 28 přítomných senátorů). 
 
AS FSv vyjádřil podporu kandidatuře prof. Konvalinky, kandidatura prof. Tvrdíka nebyla 
podpořena. 
 
Bod 5. Projednání/schválení nového Jednacího řádu AS FSv (prof. Polák)  
 
Bod byl na žádost vedení FSv stažen z programu. Dokument bude ještě projednáván na 
zasedání legislativní komise. Doc. Pazderka upozornil, že vnitřní předpisy fakulty musí být 
předloženy ke schválení AS ČVUT nejpozději do 28.2.2018.  

 
Bod 6. Informace volební komise k volbě osoby navržené na děkana (prof. Polák)  
 
Prof. Polák informoval, že volební komise se sešla 4.9. a sestavila organizační pokyny pro 
volbu osoby navržené na děkana. Dne 6.9. byly tyto pokyny uveřejněny na hlavní webové 
stránce FSv. 
Termín podávání návrhů kandidátů na děkana je do 6.10. do 13.00.  
Volební komise se sejde v pátek 6.10. ve 13.15. Návrhy budou formálně překontrolovány a 
bude sestavena kandidátní listina.  
Dne 10.9. bude kandidátní listina zveřejněna.  
Veřejná prezentace kandidátů proběhne 11.10. od 9.00 v D1122.  
Dne 18.10.2017 bude probíhat volba osoby navržené na děkana na mimořádném zasedání 
AS FSv. 
 
Studentská komora navrhla pořízení neupravovaného audiovizuálního záznamu 
z veřejného vystoupení kandidátů 11.10. a jeho zpřístupnění akademické obci. Diskutován 
byl souhlas nahrávaných s pořízením záznamu. 
 
AS FSv souhlasí, že po vyjádření souhlasu všech kandidátů bude pořízen neupravený 
audiovizuální záznam z prezentace kandidátů na osobu navrženou na děkana a se 
zveřejněním záznamu akademické obci.  
Hlasování: pro 20| proti 0| zdrželi se 0 (z 20 přítomných senátorů). 
 

 2 



 
Zápis č. 6/ 2017 – 19 

Bod 7. Různé 
 
Doc. Pazderka upozornil, že od 1.9. platí nový Statut ČVUT, Jednací řád AS ČVUT, 
Volební řád AS ČVUT a další vnitřní předpisy univerzity. Od 1.10. platí nový Studijní a 
zkušební řád pro studenty ČVUT. 
 
Listopadové zasedání bude posunuto o týden, tj. na 22.11. kvůli schválení podmínek ke 
studiu. 
Hlasování: pro 17| proti 0| zdrželi se 3 (z 20 přítomných senátorů).  

Doc. Pazderka předal řízení zasedání AS FSv prof. Waldovi, kvůli odchodu na imatrikulace 
prvních ročníků bc. studia v Betlémské kapli. 

Prof. Pollert:  
Prezentoval senátní Sharepoint. Inicioval zjednodušení finančních systémů a podporu 
informatiky. Otevřel problematiku smluv s mobilními telefony. Ing. Hanušová zastupuje FSv 
v této problematice. Otevřel problematiku hodnocení výsledků vědeckovýzkumné činnosti. 
Tato problematika bude s vedením FSv ještě diskutována. 

Prof. Wald poděkoval předsedům senátních komisí za poskytnutí informací o činnosti 
jednotlivých senátních komisí pro potřeby sestavení výroční zprávy AS FSv za rok 2016.  

Mimořádné zasedání AS FSv je naplánováno na 18. 10. 2017 od 9.00 v B-169, další 
termíny řádných zasedání AS FSv budou 22. 11. a 20. 12. 

  

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

Zapsala: Z. Pešková 
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