
Zpráva o činnosti AS FSv v roce 2006 
AS FSv vykonával svou činnost na pravidelných zasedáních pod vedením předsedy 
RNDr. Zdeňka Šibravy, CSc. Kromě běžných bodů jednání byly v uplynulém období 
řešeny tyto hlavní problémy :  

1. Pedagogická komise 
 
Pedagogická komise AS pracovala pod vedením předsedy prof. Ing. Karla 

Kabeleho, CSc. V průběhu roku 2006 se komise sešla na čtyřech zasedáních, na 
kterých řešila následující problémy : 

• projednání ankety „Hodnocení výuky studenty“ 
• projednání Návrhu na stanovení výše prospěchového stipendia 
• projednání návrhu „SMĚRNICE DĚKANA PRO REALIZACI STUDIJNÍCH 

PROGRAMŮ A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NA FAKULTĚ STAVEBNÍ 
ČVUT V PRAZE“ 

• projednání dokumentu: Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a 
magisterských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební 
ČVUT v Praze pro akademický rok 2007/2008 

• projednání Informace o přijímacím řízení 
• připomínky a projednání přílohy A metodiky pro rozdělování mzdových 

prostředků 
• projednání rozšíření akreditace studijního programu Civil Engineering 
• projednání  nového studijního oboru Příprava, realizace a provoz staveb 
• projednání Podmínek pro přijetí do Bc. studia 
• projednání záměru otevření Bc. studia v Náchodě 
 

2. Ekonomická komise 
 
Ekonomická komise AS FSv pracovala pod vedením předsedy doc. Ing. Jiřího 

Pospíšila, CSc. Podrobně analyzovala předložený materiál „Rozbor hospodaření FSv 
v roce  2005“. Na základě společné schůzky s tajemníkem fakulty Ing. Pavlíkem byla 
dohodnuta úprava a doplnění předložené zprávy. Bylo domluveno, že předseda EKO 
AS FSv bude dostávat průběžné přehledy hospodaření FSv. 
EKO podrobně projednala s  tajemníkem Ing. Pavlíkem předloženou „Zprávu o 
hospodaření FSv v r. 2005“.   
EKO AS FSv rovněž projednala návrh „Metodiky rozpisu mzdových prostředků 
z dotace MŠMT ( bez výzkumných záměrů a výzkumného centra )“, návrh rozpočtu 
pro rok 2006 a návrh rozpisu dotace  NIV pro rok 2006, Přílohu A   „Zásady výpočtu 
pedagogického  zatížení katedry“, Přílohu B  „Institucionální prostředky na specifický 
výzkum a vývoj“.  
V závěru roku 2006 EKO projednala  Metodiku rozpisu dotace NIV (TA 01, 10) pro 
katedry a nákladová střediska. V návrhu obsažený bod, vyčleňující částku na mzdy 
pro nenormativní pracoviště, která vzniknou v r. 2006 (např. protipožární velín s 
nepřetržitým provozem) byl komisí EKO odmítnut, byl proto zrušen a potřebná částka 
bude zabezpečena z fondu děkana. 
Zástupcem AS FSv v hlavní inventarizační komisi byl jmenován doc. Pospíšil. 



EKO AS FSv v závěru roku provedla analýzu rozdělování mzdových prostředků 
podle schválené Metodiky a nalezené problémy předložila ve svém zápisu č.8 AS 
FSv. 
 

3. Legislativní komise 

Legislativní komise pracovala pod vedením předsedy doc. RNDr. J.Demela, CSc.  
Soustředila se zejména na přípravu a projednání změny Statutu ČVUT FSv a 
přípravu změny Volebního a jednacího řádu AS FSv. Členové legislativní komise byli 
pozornými účastníky jednání senátu a vždy přispěli k legislativní čistotě 
projednávaných záležitostí. 

 
4. Technická komise 

 
Technická komise pracovala pod vedením předsedy prof.Ing. Jana Tywoniaka, 

CSc. Scházela se nepravidelně podle potřeby. Témata její práce byla spojena 
s dokončováním stavebních akcí v souvislosti s požárním zabezpečením a 
rekonstrukcí elektroinstalací. Dále komise konzultovala s vedením fakulty projekt 
zastřešení atria v budově D pro účely výuky a celkovou přestavbu bufetu a jeho 
zázemí. Technická komise navrhla dát přednost výstavbě zastřešení před 
rekonstrukcí bufetu. Technická komise doporučila vedení fakulty pokračovat 
v přípravě investiční činnosti v Telči pro umožnění specializované výuky (výstavba 
ubytovacího objektu a převzetí rekonstruovaného historického objektu do správy 
fakulty. Při své práci komise spolupracovala s proděkanem pro výstavbu, technickým 
oddělením (Ing.Lambojová) a tajemníkem fakulty. 
 

5. Předsednictvo a tajemník AS 

Předseda senátu RNDr. Z.Šibrava, CSc. se pravidelně zúčastňoval jednání 
vedení FSv, kolegia a grémia děkana FSv, místopředseda doc. Ing. P.Konvalinka, 
CSc. pak jednání výběrových komisí děkana na obsazování pedagogických míst na 
pracovištích. Předsednictvo (společně s Ing. Jiřím Cajthamlem) se scházelo 
nepravidelně, zejména podle potřeby doplnit program jednání, nebo zaujmout 
stanovisko k některým bodům jednání senátu. Tajemnice AS Ing. Růžena Zimová, 
Ph.D. ověřovala prezenci a usnášení schopnost senátu a připravovala podklady a 
vyhotovovala zápisy a usnesení z jednání. Díky jejímu obětavému přístupu se 
podařilo zpracovávat zápisy z jednání AS v dobré kvalitě a zejména v přijatelné době 
po zasedání senátu. 

  

6. Studentská komora AS 
 
Místopředsedou AS FSv za studentskou komoru AS FSv byl Ing. Jiří Cajthaml, který 
řídil a svolával pravidelné schůzky. 
 
 



Činnost studentské části AS FSv v roce 2006: 
 

- účast na jednáních AS FSv 
- účast na jednáních komisí AS FSv 
- činnost v disciplinární komisi 
- činnost v komisi kontrolující hodnocení studentů doktorského studia 
- činnost v komisi zabývající se studentskou anketou 
- pravidelné schůzky studentské části  
- pravidelné schůzky s vedením fakulty (děkan) 
- účast na konferenci KOSTAF 2006 v Košicích (konference studentských 

zástupců AS stavebních fakult z ČR a SR) 
- vedení internetového diskusního fóra (http://skas.fsv.cvut.cz/forum) 
- spolupořádání Akce Prvák 2006 (informace pro studenty 1. ročníku) 
- pomoc při organizaci dalších významných akcí – Ahoj Techniko!, stánek na 

veletrhu ForArch, Den otevřených dveří 
- organizace plesu Fakulty stavební v březnu 2006 
- účast na vzdělávacích seminářích pořádaných ACSA  
  (Vysokoškolská legislativa, Činnost akademických senátů, …) 
- návštěvy na jednáních AS ČVUT  
- na základě několikaletého tlaku studentů v AS došlo na fakultě k zavedení 

košů na tříděný odpad 
- na fakultě byly zavedeny turnikety i přes nesouhlas studentů v AS 

 

7. Schválená ocenění 

AS FSv schválil nové statuty Šolínovy, Bažantovy a Rektorysovy medaile. 

AS FSv projednal návrhy na udělení medailí : 
 
Bronzová Felberova medaile:  

doc. Ing. Milan Vašek, CSc. 
  
Medaile ČVUT 1. stupně:  

 Ing. Marie Kalousková, CSc. 
  

 

8. Závěr 

Vedení AS FSv děkuje všem členům akademické obce fakulty, kteří pomohli AS 
FSv vykonávat jeho činnost, a také členům senátu za jejich účast na jednáních a za 
práci, která přispěla k rozvoji FSv.  

V Praze dne 10.10. 2007  

RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc. 
předseda AS FSv  

http://skas.fsv.cvut.cz/forum
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