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Akademický senát FSv ČVUT 
Zápis ze 7. mimořádného zasedání AS FSv, které se konalo dne 18. 10. 2017

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 
Hosté:  prof. Kohoutková, prof. Kabele, prof. Máca, doc. Čiháková, Ing. Vlasák 
Veřejnost: prof. Pospíšil, prof. Hrdlička, doc. Demel, Dr. Šibrava, Ing. Matějka,  

Mgr. Kábrtová, Ing. Gallová 
 
Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv, přivítal přítomné a seznámil je s programem 
zasedání.  
 
Program: 
1. Kontrola zápisu z 6. řádného zasedání AS FSv 
2. Volba osoby navržené na jmenování děkanem FSv 
3. Informace o investičních akcích na FSv (proděkan prof. Šenberger) 
4. Informace k finálnímu přechodu na senátní Sharepoint (prof. Pollert) 
5. Různé 
 
Bod 1.  Kontrola zápisu z 6. řádného zasedání AS FSv 
 
K zápisu nebyly připomínky. Zápis byl schválen. 
 
Bod 2.  Volba osoby navržené na jmenování děkanem FSv 
 
Předseda volební komise prof. Polák shrnul termíny volby. Komise obdržela dva návrhy 
na kandidáty, oba kandidáti dodali potřebné doklady, byla sestavena kandidátní listina.  
Kandidáti měli veřejnou prezentaci dne 11. 10. 2017 od 9.00 v D1122. Z této prezentace 
byl pořízen neupravený audiovizuální záznam, který měla akademická obec FSv 
k dispozici ke shlédnutí prostřednictvím webu FSv. 
Kandidáti si vylosovali pořadí, ve kterém se krátce prezentovali senátorům. První 
vystoupil prof. Máca, druhý prof. Kabele. Oba shrnuli své hlavní body vize pro rozvoj 
fakulty, pan proděkan Máca sumarizoval své působení ve vedení FSv a spolupráci s AS 
FSv.  
Byla otevřena diskuze: Senátor Ing. Fíla se dotázal prof. Máci na možnost zapojení 
doktorandů do výuky na středních školách. Prof. Máca dotaz zodpověděl. Prof. Kabele 
potvrdil, že jde o výborný nápad. Ing. Mára se ptal na možnosti zlepšení finanční situace 
doktorandů. Prof. Kabele a prof. Máca se k problematice vyjádřili, oba shodně podporují 
zlepšení finanční situace doktorandů. Doc. Cajthaml se ptal na názor ohledně fungování 
SGS. Prof. Máca shrnul historii SGS, jeho názor je, že většina finančních prostředků má 
být pro doktorandy. Úplně volné soutěže se prof. Máca obává. Prof. Kabele soutěž 
vnímá jako přípravu doktorandů na podávání externích grantů. Doc. Šikola se dotazoval 
na vztah k programu Architektura a stavitelství. Prof. Kabele vyjádřil svůj názor, že 
stavitelství bez architektury nemůže fungovat. Z pohledu FSv je existence A+S důležitá. 
FSv a FA by měli být partneři. A+S se na FSv musí rozvíjet. Prof. Máca vyjádřil též 
podporu rozvoji A+S, podpořil myšlenku spolupráce napříč obory v předmětech typu 
ateliér a projekt. Není důvod, aby na jedné univerzitě nebyly dva podobné studijní 
programy. Doc. Košatka se dotazoval na zahraniční stáže studentů, zejména kritéria 
výběru z hlediska průměru. Prof. Máca a prof. Kabele problém komentovali, oba shodně 
podpořili výjezdy studentů do zahraničí. Ing. Scheinherrová otevřela problematiku 
finanční zátěže na studenta, který vyjíždí do zahraničí. Prof. Kabele potvrdil, že student 
při výjezdu by měl být zajištěn finančně tak, aby mohl v zahraničí pokrýt své životní 
nároky. Vizí prof. Kabeleho je využít možnost fondů, z nichž by studenti získávali 
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stipendium. Prof. Máca připomněl, že ČVUT vyčleňuje prostředky z IP projektů, které by 
mohly být přehodnoceny ve prospěch výjezdů studentů. Fakulta má prostředky, ze 
kterých lze vyčlenit částku na stipendia pro výjezdy studentů.  
 
Volba osoby navržené na jmenování děkanem FSv se řídila článkem 9 Volebního a 
jednacího řádu AS FSv. Volbu řídil předseda volební komise prof. Polák.  
 
Do 1. kola vstoupili oba kandidáti. Prof. Polák a doc. Litoš instruovali senátory o způsobu 
volby. 
 
1. kolo tajné volby  
Prof. Kabele 8| prof. Máca 20 | neplatný hlas 1 (z 29 přítomných senátorů).   
 
Osobou navrženou na děkana FSv pro období 2018-22 se stal prof. Ing. Jiří Máca, CSc.  
Vítězný kandidát přednesl krátký projev. 
Paní děkanka poděkovala senátorům. Věří, že fakulta najde v prof. Mácovi správného 
vůdce a vyjádřila svou víru v budoucí spolupráci obou kandidátů ve vedení FSv. 
 

Bod 3.  Informace o investičních akcích na FSv (proděkan prof. Šenberger) 
 
Prof. Šenberger bude o investičních akcích informovat na příštím řádném zasedání AS 
FSv dne 22. 11. 2017.  
 
Bod 4. Informace k finálnímu přechodu na senátní Sharepoint (prof. Pollert)  
 
Na řádném zasedání AS FSv dne 22. 11. budou senátoři seznámeni s užíváním 
senátního Sharepointu. 
 
Bod 5. Různé 
 
Neformální setkání senátorů a kandidátů na osobu navrženou na děkana proběhne 
18. 10. v 18.00. 
  

Příští zasedání AS FSv je naplánováno na 22. 11. 2017 od 9.00 v B-169, další termín 
zasedání AS FSv 20. 12. 

  

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

Zapsala: Z. Pešková 
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