
 
Zápis č. 9/ 2017 – 19 

Akademický senát FSv ČVUT 
Zápis z 9. zasedání AS FSv, které se konalo dne 20. 12. 2017

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 
Hosté:  prof. Máca, prof. Pavelka, Ing. Vlasák 
Veřejnost: – 
 
Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv, přivítal přítomné a seznámil je s programem 
zasedání.  
 
Program: 
1. Kontrola zápisu z 8. řádného zasedání AS FSv dne 22. 11. 2017 
2. Jednací řád Vědecké rady FSv (děkanka prof. Kohoutková, prod. prof. Máca) 
3. Volební řád Akademického senátu FSv (děk. prof. Kohoutková, prod. prof. Máca) 
4. Jednací řád Akademického senátu FSv (prof. Polák) 
5. Řád doktorského studia na FSv (prod. prof. Hájek, prod. prof. Máca) 
6. Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium (prod. prof. Hájek) 
7. Záměr akreditace bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství 
    (prod. prof. Máca, doc. Pešková) 
8. Záměr akreditace magisterského studijního programu Architektura a stavitelství 
    (prod. prof. Máca, doc. Pešková) 
9. Informace ze semináře Vysokoškolská legislativa pro zaměstnance (doc. Bubeník) 
10. Informace k přechodu na senátní Sharepoint (prof. Pollert, prof. Wald) 
11. Různé 
 
Bod 1.  Kontrola zápisu z 8. řádného zasedání AS FSv 
 

K zápisu nebyly připomínky. Zápis byl schválen. 
 
Bod 2.  Jednací řád Vědecké rady FSv (děkanka prof. Kohoutková, prod. prof. 
Máca) 
 

Paní děkanka předložila ke schválení AS FSv Jednací řád Vědecké rady. Prof. Máca 
poznamenal, že Jednací řád je rozšířen o možnost volit per rollam, jinak nebyl zásadně 
měněn. Dokument projednala legislativní komise AS FSv a legislativní komise AS ČVUT 
a doporučuje jej ke schválení. 
 

Hlasování: 
pro: 22 | proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 22 přítomných senátorů) 
 
Bod 3.  Volební řád Akademického senátu FSv (děkanka prof. Kohoutková, prod. 
prof. Máca) 
 

Paní děkanka předložila ke schválení AS FSv Volební řád AS FSv.  Pan proděkan Máca 
komentoval změny dokumentu. Dokument projednala legislativní komise na třech 
zasedáních a doporučuje jej ke schválení. Ing. Mára vznesl formální připomínky 
k dokumentu, které budou zapracovány. Legislativní komise AS ČVUT dokument již 
projednala, připomínky byly zapracovány. 
 

Hlasování: 
pro: 25 | proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 25 přítomných senátorů) 
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Bod 4. Jednací řád Akademického senátu FSv (prof. Polák) 
 

Legislativní komise připravila a předkládá ke schválení Jednací řád AS FSv. Prof. Polák 
zdůraznil hlavní změny v dokumentu. Vedení FSv dokument projednalo, připomínky 
vedení byly zapracovány. Legislativní komise AS ČVUT předložila též své připomínky, 
které byly zapracovány.  
 

Hlasování: 
pro: 25 | proti: 0 | zdrželo se: 25 (z 25 přítomných senátorů) 
 
Bod 5. Řád doktorského studia na FSv (prod. prof. Hájek, prod. prof. Máca) 
 

Pan proděkan Máca předložil z pověření paní děkanky Řád doktorského studia, 
komentoval navrhovanou podobu dokumentu, která nemá zásadní změny oproti původní 
verzi dokumentu. Legislativní komise dokument projednala a doporučuje jej ke schválení. 
Legislativní komise AS ČVUT dokument projednala a zaslané připomínky byly 
zapracovány. Ing. Mára vystoupil s poznámkou k počtu předmětů, které jsou povinné, 
v kontextu k diskuzi, která proběhla na AS ČVUT.  
 

Hlasování: 
pro: 26 | proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 26 přítomných senátorů) 
 
Bod 6. Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium (prod. prof. Hájek) 
 

Pan proděkan Hájek předložil z pověření paní děkanky AS FSv ke schválení Podmínky 
přijímacího řízení pro doktorské studium. Pan proděkan Máca dokument komentoval, 
nejsou v něm žádné zásadní změny oproti předchozímu znění. 
 

Hlasování: 
pro: 26 | proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 26 přítomných senátorů) 
 
Bod 7. Záměr akreditace bakalářského studijního programu Architektura a 
stavitelství  (prod. prof. Máca, doc. Pešková) 
 

Pan proděkan Máca předložil z pověření paní děkanky AS FSv k projednání Záměr 
akreditace bakalářského a magisterského studijního programu Architektura a stavitelství. 
Jde o akreditaci studijních programů podle novely vysokoškolského zákona. Oproti 
stávajícímu stavu, kdy program je tvořen pouze jediným studijním oborem, nedochází 
k zásadním změnám v charakteristice studijního programu ani ve studijních plánech. 
 

Usnesení: 
AS FSv ČVUT v Praze v souladu s §27 odst. 2a) Zákona č.111/98 Sb. vzal na vědomí 
bez připomínek záměr akreditace bakalářského a magisterského studijního programu 
Architektura a stavitelství. Doporučuje Vědecké radě FSv ČVUT předložené záměry 
akreditace schválit. 
 

Hlasování: 
pro: 26 | proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 26 přítomných senátorů) 
 
Bod 8. Záměr akreditace magisterského studijního programu Architektura a 
stavitelství  (prod. prof. Máca, doc. Pešková) 
 

Bod 7 a 8 byl projednán společně. 
 
Bod 9. Informace ze semináře Vysokoškolská legislativa pro zaměstnance (doc. 
Bubeník) 
 

Doc. Bubeník informoval senátory o své účasti na semináři Vysokoškolská legislativa pro 
zaměstnance, získal cenné informace a osvědčení o absolvování kurzu. Doc. Bubeník 
nabízí zájemcům předání informací získaných v kurzu. 
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Bod 10. Informace k přechodu na senátní Sharepoint (prof. Pollert, prof. Wald) 
 

Prof. Pollert informoval o přechodu na senátní Sharepoint, prezentoval funkce aplikace 
Sharepoint. Prof. Wald doplnil slova prof. Pollerta. Sharepoint zatím neumožňuje 
zveřejňování dokumentů na fakultním webu, na čemž se nyní pracuje. Prof. Pollert 
zodpověděl dotazy senátorů. Na nejbližším zasedání technické komise bude detailnější 
představení aplikace a prostor pro školení uživatelů. Proběhla senátní diskuze ohledně 
zveřejňování dokumentů (zejména zápisů). Aktuálním správcem Sharepointu je prof. 
Pollert. Sharepoint začne AS FSv využívat od 1. 1. 2018. 
 

AS FSv hlasoval o důvěře prof. Pollertovi jako správci senátního Sharepointu, který má 
přístup ke všem datům aplikace. 
 

Hlasování: 
pro: 23 | proti: 0 | zdrželo se: 2 (z 25 přítomných senátorů) 
 
Bod 11. Různé 
 

Pan Jan Bursa zaslal dopis AS FSv, předseda AS FSv doc. Pazderka rámcově 
informoval senátory o jeho obsahu. Dopis je k nahlédnutí u předsedy AS FSv. 
 

Doc. Cajthaml informoval o tom, že AS ČVUT neschválil rozpočet ČVUT. Pan tajemník 
informaci komentoval. 
 

Prof. Polák poděkoval za schválení vnitřních předpisů a členům legislativní komise. Doc. 
Pazderka poděkoval prof. Polákovi a vedení fakulty za přípravu vnitřních předpisů. Pan 
proděkan Máca poděkoval AS FSv za konstruktivní přístup k přípravě úprav vnitřních 
předpisů. Senátory čeká v příštím roce další legislativní a pedagogické práce.  
 

Doc. Pazderka poděkoval všem senátorům za jejich letošní práci a disciplínu 
v docházce. Popřál všem hezké Vánoce plné radosti a vyjádřil přání toho, aby AS FSv i 
nadále fungoval tak příkladně, jako tomu bylo dosud. 

Příští zasedání AS FSv je naplánováno na 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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