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Akademický senát FSv ČVUT 
Zápis z 8. zasedání AS FSv, které se konalo dne 22. 11. 2017

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 
Hosté:  prof. Máca, prof. Šenberger, doc. Čiháková, Ing. Vlasák, doc. Schneiderová 

Heralová 
Veřejnost: – 
 
Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv, přivítal přítomné a seznámil je s programem 
zasedání.  
 
Program: 
1.  Kontrola zápisu ze 7. mimořádného zasedání AS FSv 
2. Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studium (prod. prof. Máca) 
3.  Podmínky přijímacího řízení pro magisterské studium (prod. prof. Máca) 
4.  Rozpis prostředků NIV pro rok 2017 (tajemník Ing. Vlasák) 
5.  Výroční zpráva FSv za rok 2016 (prod. doc. Čiháková) 
6.  Výroční zpráva AS FSv za rok 2016 (prof. Wald) 
7.  Záměr akreditovat doktorský studijní program Stavební management a inženýring  

(doc. Schneiderová Heralová) 
8.  Informace o investičních akcích na FSv (prod. prof. Šenberger) 
9. Schválení prof. Poláka jako člena Rady vysokých škol za FSv (doc. Pazderka) 
10.  Informace z Legislativní komise (prof. Polák) 
11.  Informace z Pedagogické komise (Ing. Jíra) 
12.  Informace o volbě rektora ČVUT z 25. 10. (doc. Cajthaml) 
13. Informace k přechodu na senátní Sharepoint (prof. Wald) 
14.  Různé 
 
Bod 1.  Kontrola zápisu ze 7. řádného zasedání AS FSv 
 

K zápisu nebyly připomínky. Zápis byl schválen. 
 
Bod 2.  Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studium (prod. prof. Máca) 
 

Pan proděkan Máca předložil z pověření děkanky fakulty Akademickému senátu ke 
schválení „Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech 
uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2018/2019“. 
V předloženém návrhu nedochází oproti podmínkám stanoveným pro ak. rok 2017/2018 
k zásadním změnám. Pouze se nepředpokládá vyhlášení přijímacího řízení do studijního 
programu Metrologie a studijního oboru Územní informační systémy pro veřejnou správu. 
Předložený dokument byl projednán pedagogickou komisí AS, která jej doporučuje ke 
schválení. 
 

Hlasování: 
pro: 26 | proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 26 přítomných senátorů) 
 
Bod 3.  Podmínky přijímacího řízení pro magisterské studium (prod. prof. Máca) 
Pan proděkan Máca předložil z pověření děkanky fakulty Akademickému senátu ke 
schválení „Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech 
uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2018/2019“. 
V předloženém návrhu nedochází oproti podmínkám stanoveným pro ak. rok 2017/2018 
k zásadním změnám. Pouze se nepředpokládá vyhlášení přijímacího řízení do studijního 
programu Jaderná energetická zařízení. 
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Předložený dokument byl projednán pedagogickou komisí AS, která jej doporučuje ke 
schválení. 
 

Hlasování: 
pro: 26 | proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 26 přítomných senátorů) 
 
Bod 4. Rozpis prostředků NIV pro rok 2017 (tajemník Ing. Vlasák) 
 

Pan tajemník předložil z pověření děkanky fakulty Akademickému senátu ke schválení 
Rozpis prostředků NIV pro rok 2017. Komentoval změny v Rozpisu, celkový objem 
příspěvku a dotace v porovnáním s rokem 2016. Dne 15. 11. byl Rozpis NIV zveřejněn 
v základních proporcích členům akademické obce.  
Dokument byl projednán na ekonomické komisi, která jej doporučuje ke schválení. Doc. 
Cajthaml upozornil na drobné stylistické chyby a nepřesnosti v dokumentu, pan tajemník 
změny obratem zapracoval. 
 

Hlasování: 
pro: 27 | proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 27 přítomných senátorů) 
 
Ekonomická komise navrhla AS FSv usnesení: 
Akademický senát FSv žádá vedení FSv o koncepční řešení otázky financování 
experimentální základny fakulty (Experimentální centrum, Vodohospodářské 
experimentální centrum, Centrum experimentální geotechniky) tak, aby bylo možné 
případné změny ve financování diskutovat již při schvalování Metodiky rozpisu NIV na 
rok 2018. 
 

Hlasování: 
pro: 27 | proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 27 přítomných senátorů) 
 
Bod 5. Výroční zpráva FSv za rok 2016 (prod. doc. Čiháková) 
 

Paní proděkanka Čiháková předložila z pověření paní děkanky AS FSv ke schválení 
Výroční zprávu FSv za rok 2016. Ing. Jíra vznesl dotaz na počet doktorandů. Paní 
proděkanka uvedený počet doktorandů komentovala. 
 

Hlasování: 
pro: 27 | proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 27 přítomných senátorů) 
 
Bod 6. Výroční zpráva AS FSv za rok 2016 (prof. Wald) 
 

Prof. Wald předložil AS FSv ke schválení Výroční zprávu AS FSv za rok 2016.  
 

Hlasování: 
pro: 27 | proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 27 přítomných senátorů) 
 
Bod 7. Žádost o akreditaci doktorského studijního programu Stavební 
management a inženýring  (doc. Schneiderová Heralová) 
 

Doc. Schneiderová Heralová komentovala předložený záměr akreditovat doktorský 
studijní program Stavební management a inženýring. AS FSv jej souhlasně projednal. 
 

Hlasování: 
pro: 27 | proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 27 přítomných senátorů) 
 
Bod 8. Informace o investičních akcích na FSv (prod. prof. Šenberger) 
 

Pan proděkan Šenberger informoval senátory o investičních akcích na FSv: probíhající 
rekonstrukci vzduchotechniky a WC v přízemí budovy A, probíhající rekonstrukci čítárny, 
plánované rekonstrukci poslucháren B286 a B280 budovy B, budovy H a budovy B. 
 

 2 



 
Zápis č. 8/ 2017 – 19 

Bod 9. Schválení prof. Poláka jako člena Rady vysokých škol za FSv 
 

Prof. Polák shrnul své dosavadní působení za FSv v Radě vysokých škol. Přiblížil 
senátorům, v čem spočívá jeho práce. Doc. Pazderka navrhl prof. Poláka jako zástupce 
fakulty v RVŠ pro další období. 
 

Hlasování: 
pro: 27 | proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 27 přítomných senátorů) 
 
Bod 10. Informace z Legislativní komise (prof. Polák) 
 

Prof. Polák informoval o jednáních legislativní komise, komise připravuje Jednací řád a 
Volební řád. Oba dokumenty jsou prakticky ve finální verzi, kterou bude projednávat 
legislativní komise na svém zasedání 28. 11., následně budou předloženy Legislativní 
komisi AS ČVUT (Dr. Olšák) a AS FSv ke schválení.  
 
Bod 11. Informace z Pedagogické komise (Ing. Jíra) 
 

Předseda pedagogické komise Ing. Jíra informoval o tom, že pedagogická komise 
projednávala problematiku studentské ankety a zejména nízké účasti studentů v anketě. 
SKAS připraví anketu o anketě za účelem získání zpětné vazby, proč se studenti ankety 
hodnocení výuky neúčastní.  
Dále se na pedagogické komisi otevřela otázka metodiky rozpisu a zejména 
pedagogických výkonů. AS FSv ustanovil pracovní skupinu pro revizi metodiky 
pedagogického výkonu kateder. 
 
Navržené složení komise: 
doc. Bubeník 
doc. Vébr 
prof. Wald 
doc. Vašková 
doc. Košatka 
doc. Cajthaml 
Ing. Fíla 
 

Hlasování: 
pro: 27 | proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 27 přítomných senátorů) 
 
První zasedání pracovní skupiny pro Metodiku výpočtu pedagogického zatížení svolá 
předseda pedagogické komise, na tomto zasedání si členové pracovní skupiny zvolí 
svého předsedu.  
 
Bod 12. Informace o volbě rektora ČVUT z 25.10. (doc. Cajthaml) 
 

Doc. Cajthaml informoval AS FSv o průběhu volby rektora, shrnul jednotlivá kola volby a 
její výsledek.  
 
Bod 13. Informace k přechodu na senátní Sharepoint (prof. Wald) 
 

Prof. Wald informoval senátory o přechodu na systém Sharepoint. ČVUT pořádá školení 
zaměřené na užívání Sharepointu. Na příštím zasedání budou senátoři informováni 
podrobněji. 
 
Bod 14. Různé 
 

Doc. Cajthaml se vrátil k rozpisu NIV a dotázal se pana tajemníka, proč narůstají 
prostředky na mzdy děkanátu a technických pracovníků středisek. Pan tajemník nárůst 
zdůvodnil zvýšenou administrativní zátěží, která vede k přijmutí nových pracovníků, dále 
změny ve VIC a PR.  
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Dále se doc. Cajthaml ptal vedení, jak je řešen stav kateder, které jsou aktuálně ve 
finančním propadu – zejména šlo o katedry 105 a 144. Pan tajemník informoval o 
jednáních s vedoucími dotčených kateder. Prof. Máca situaci též komentoval.  
Doc. Cajthaml bude kandidovat za AS ČVUT do Rady Vysokých škol.  
Doc. Cajthaml se ptal na řešení GDPR na fakultě. Pan tajemník komentoval přípravu 
realizace GDPR na fakultě.  
Doc. Cathaml otevřel otázku nahrávání disertačních prací do KOSu, resp. zveřejnění na 
DSpace.cvut.cz.  
Doc. Vašková se ptala na stav přípravy „ankety o anketě“ ohledně ankety hodnocení 
výuky. Předsedkyně studentské komory V. Hlavatá shrnula rozpracovanost problému. 
 

Příští zasedání AS FSv je naplánováno na 20. 12. 2017, 24. 1. 2018, 21. 2. 2018 od 9.00 
v B-169. 

  

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

Zapsala: Z. Pešková 
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