
Zpráva o činnosti AS FSv v roce 2009-2010 
 
AS zahájil svoji činnost v roce 2009 ve složení 
Předseda:                                                     Šibrava Zdeněk, RNDr. CSc. 
Místopředseda - zaměstnanecká komora:   Konvalinka Petr, prof. Ing. CSc. 
Místopředseda - studentská komora:           Šunka Jakub, Bc.  
Předseda legislativní komise:     Demel Jiří, doc. RNDr. CSc.  
Předseda pedagogické komise:   Kabele Karel, prof. Ing. CSc.  
Předseda ekonomické komise:   Tywoniak Jan, prof. Ing. CSc.  
Předseda technické komise:        Svoboda Pavel, doc. Ing. CSc.  
Tajemník AS:                              Pešková Zuzana, Ing. Ph.D. 
Sekretářka AS:  Milada Martinovská 
 
Komora akademických pracovníků AS FSv 
Broukalová Iva, Ing. Ph.D. 
Cajthaml Jiří, Ing. Ph.D. 
Demel Jiří, doc. RNDr. CSc. 
Eliášová Martina, Ing. CSc. 
Jíra Aleš, Ing. Ph.D. 
Kabele Karel, prof. Ing. CSc. 
Konvalinka Petr, prof. Ing. CSc. 
Novotná Petra, Ing. arch. 
Pátková Irena, Ing. arch. 
Pešková Zuzana, Ing. Ph.D. 
Polák Michal, doc. Ing. CSc. 
Pruška Jan, doc. Dr. Ing. 
Satrapa Ladislav, doc. Ing. CSc. 
Svoboda Pavel, doc. Ing. CSc. 
Šibrava Zdeněk, RNDr. CSc. 
Štemberk Petr, doc. Ing. Ph.D. 
Tywoniak Jan, prof. Ing. CSc. 
Vokurka Adam, Ing. Ph.D. 
 
Studentská komora AS FSv 
Bartošová Pavla, Ing. 
Fencl Martin Bc. 
Hejtmánek Petr, Bc. 
Janovská Zuzana Bc. 
Kočí Jan, Ing. 
Kočí Václav, Ing. 
Kučera Petr Bc. 
Máca Petr Ing. 
Souček Jiří, Bc. 
Šunka Jakub, Bc. 
Vitingerová Zuzana, Ing. 
Zbíral Jan, Ing. 

Účast členů AS na jednotlivých zasedáních AS je uvedena v příloze 1. 



Složení AS FSv se během období 2009 – 2010 postupně měnilo, někteří členové AS se vzdali 
svého mandátu nebo byl jejich mandát ukončen (ve studentské komoře – ukončení studia) a 
byli nahrazeni náhradníky tak, jak to vyplývá se statutu AS FSv ČVUT. Tyto změny jsou 
rovněž uvedeny v příloze 1. Na 14. zasedání AS FSv se vzdal mandátu člena AS 
místopředseda AS za zaměstnaneckou komoru prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. v souvislosti 
se svojí kandidaturou na funkci děkana FSv ČVUT. Novým místopředsedou AS za 
zaměstnaneckou komoru byl následně zvolen doc. Ing, Ladislav Satrapa, CSc. 

Pod vedením předsedy AS FSv RNDr. Zdeňka Šibravy, CSc. se senát scházel většinou 
pravidelně poslední středu v měsíci. Výjimkou bylo období letních prázdnin. V případě, že 
byl termín zasedání senátu v kolizi s jinými akcemi na fakultě (např. SZZ apod.), byl termín 
zasedání aktuálně upraven. AS průběžně projednával a schvaloval materiály, které 
předkládalo vedení FSv ČVUT. Tyto materiály byly vždy nejdříve projednány v příslušných 
komisích AS. Zasedání těchto komisí se zúčastnil předkladatel příslušných materiálů ze strany 
vedení fakulty. To umožňovalo vždy doplnit a upravit projednávané materiály podle návrhů 
členů příslušné komise AS. 

Stěžejním úkolem AS v závěru roku 2009 byla volba kandidáta na děkana. AS FSv 
zvolil v listopadu 2009 kandidátem na děkana na funkční období 2010-2014 prof. Ing. Alenu 
Kohoutkovou, CSc., kterou následně rektor ČVUT jmenoval děkankou FSv ČVUT v Praze. 

Kromě běžných bodů jednání byly v uplynulém období roku 2009 řešeny tyto hlavní 
problémy:  

 
1. Pedagogická komise 
Pedagogická komise AS pracovala v uplynulém období pod vedením předsedy prof. Ing. 
Karla Kabeleho, CSc. a místopředsedy doc. Ing. Jana Prušky, Ph.D. Komise se scházela 
aktuálně podle potřeby projednat materiály předkládané akademickému senátu, které se týkaly 
pedagogické problematiky. Pedagogická komise na svých jednáních dále projednávala 
podmínky pro přijímání na FSv ČVUT do bakalářských, magisterských a doktorských 
programů. Pedagogická komise také projednávala a připomínkovala první návrh nového 
způsobu započítávání pedagogického zatížení kateder. Své připomínky předala k dalšímu 
zapracování tvůrcům nové metodiky. 
 
2. Ekonomická komise 
Ekonomická komise pracovala pod vedením prof. Tywoniaka. Scházela se nepravidelně podle 
potřeby a formulovala stanovisko pro projednání a hlasování v senátu. Komise byla v dobrém 
kontaktu s tajemníkem fakulty Mgr. Gazdou a později navázala dobrou spolupráci s novým 
tajemníkem Ing. Vlasákem. Na jednáních ekonomické komise byly projednány základní 
finanční dokumenty fakulty, jako je rozpočet, rozpis dotací a zprávy o hospodaření. 
Operativně byly projednány i změny v rozpisech dotace v souvislosti s krácením prostředků 
ze státního rozpočtu. V některých případech byly dokumenty vráceny vedení fakulty k 
dopracování – spíše kvůli drobnějším formálním nedostatkům nebo potřebě některé 
skutečnosti lépe vysvětlit. 
 
3. Legislativní komise 
Legislativní komise pracovala pod vedením předsedy doc. RNDr. J. Demla, CSc.  Legislativní 
komise důsledně kontrolovala, zda všechny předkládané materiály a navrhované úpravy jsou 
v souladu se Zákonem o vysokých školách a dále statutem ČVUT a FSv ČVUT. Legislativní 
komise spolu s vedením fakulty připravila změnu Organizačního řádu fakulty a dále úpravu 
Volebního a jednacího řádu AS FSv. Legislativní komise legislativně zabezpečovala volbu 
kandidáta na děkana. 
 



4. Technická komise 
Technická komise senátu (pozn.: dále STK) se pravidelně jako v minulých letech scházela, 
aby projednávala všechny potřebné body pro řešení chodu fakulty z pohledu pracovního 
prostředí a podmínek pro její další rozvoj. 
Byly projednávány tyto okruhy: 
Investiční akce v roce 2010 a výhled za rok 2011 a provozní záležitosti: 
 
1. Výtahy. Předpokládá se, že v roce 2011 bude zahájena výměna výtahů v budově „B“ 
(„čtyřče“). Investiční záměr na výměnu výtahů budovy „B“ v rozsahu 4 osobní a 2 nákladní 
výtahy je připraven, předpokládané investiční náklady 15 000 000,- Kč. 
Nové výtahy budovy „A“ budou součástí přestavby budovy v rámci stěhování FIT do horních 
pater. 
 
2. Pracovní prostředí FSv: 
a) Odpočinkové kouty v budově „B“. Pozn.: setrvalý stav. Vedení zatím nepokročilo 
s řešením mobiliáře. Zůstává pro další období jako úkol STK dořešit tuto otázku s vedením 
FSv. Lze konstatovat, že zatím jsou stále nevyjasněná řešení těchto prostor s výhledem do 
blízké budoucnosti;  
b) S tajemníkem FSv bylo jednáno o zajištění minimálních dopadů stěhování FA na chod FSv 
a dále pak rekonstrukce objektu „A“ pro FIT. 
c)  Jižní fasáda objektu „C“ a markýza. 
Investiční záměr na výměnu fasády a markýzu je také připraven. Odhadované náklady 
16000000,- Kč. Připomínky STK k projektům prof. Šenberger prošel a přislíbil detailní 
projednání s projektanty. Některé tyto připomínky nebyly ze strany projektanta zapracovány 
do PD a o této skutečnosti nebyla STK informována. Do zpracování této zprávy není podána 
odpověď, kolik bude stát ročně údržba skleněné markýzy. 
d)  Posluchárny v budově „C“. Rekonstrukce poslucháren se připravuje na rok 2011. 
Projekt byl ze strany STK připomínkován. K datu zpracování této zprávy není znám 
dosavadní stav projekčních prací a další HMG příprav této akce. 
e)  Bufet. Byla zrealizována rekonstrukce a rozšíření prostor stravování v objektu „B". Bufet 
funguje bez připomínek (stavebních). Výstavba byla zahájena později díky problémům se 
získáním financí, tedy v měsíci říjnu 2009 za významné finanční podpory FSv. 
e)  Ostatní investiční záměry: 
Náklady na realizaci změny prostor po knihovně činí 6 600 000,- Kč bez DPH. 
Papírnictví DEZETA bylo přestěhováno do 1. patra vedle studovny. V zimě byly problémy 
s vytápěním prodejních prostor.  
V suterénu budovy „B“ bylo instalováno 40 skříněk s elektronickým zámkem, fungujícím na 
studentskou kartu. 
Budování nové zasedací místnosti děkanky FSv je odsunuto na rok 2011. 
Předpoklady (dlouhodobé) rekonstrukce fasád na budovách: „A“ - 2011, „B“ – 2013 a „D“ 
v letech 2014-15. 
Vybudování Centra kybernetiky a informatiky  
 
3. Parkování aut zaměstnanců a studentů: 
Byl podán projekt na parkování mezi objekty B a D. Realizace byla podmíněna přesunem 
VO, což FSv neakceptovala pro finanční zátěž takovéto realizace. Je stále v přípravě další 
parkování za objektem D. Parkování pod Novou budovou ČVUT bude po zprovoznění NB 
ČVUT na 6 měsíců dáno do zkušebního provozu pro zaměstnance a studenty FSv (pozn.: 
ústní informace od prof. Konvalinky – předsedy AS ČVUT). Není to sděleno písemně.  
 



Závěr 
V dalším období je cílem STK prohloubit daleko užší spolupráci vedení fakulty s STK, a to 
jak v přípravě a stanovení předběžných nákladů na připravovaný záměr (pozn.: provedení 
předchozích rozborů projektovaného záměru) tak, aby byly stavební akce optimálně řešeny 
s minimální ekonomickou zátěží, a to jak v projekčních pracích, tak i technických řešeních. 
Senátním zápisem č. 24 ze 27.10. 2010 bylo vedení FSv vyzváno, aby STK byla vždy předem 
informována o stavebních záměrech (s konkrétními daty). Jedná se též o vzájemnou 
spolupráci ve smyslu formulace projektového zadání a dále zajištění účasti zástupců STK na 
jednotlivých jednáních souvisejících s stavebními pracemi na FSv. 
 
5. Předsednictvo a tajemník AS 
Předseda senátu RNDr. Z.Šibrava, CSc. se pravidelně zúčastňoval jednání vedení FSv, 
kolegia a grémia děkana FSv. Předsednictvo se scházelo nepravidelně, zejména podle potřeby 
doplnit program jednání, nebo zaujmout stanovisko k některým bodům jednání senátu. 
Tajemnice AS Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D. ověřovala prezenci a usnášeníschopnost 
senátu a připravovala podklady a vyhotovovala zápisy a usnesení z jednání.  
 
6. Studentská komora AS 
Studentská Komora AS FSv ČVUT se po celý rok scházela a pokračovala ve své předešlé 
činnosti pod vedením Bc. Jakuba Šunky.  
Studentská komora Akademického Senátu FSv ČVUT se v roce 2010 aktivně účastnila jak 
jednání AS FSv, tak jednání jeho jednotlivých komisí.  
Členové SK AS FSv se také opět účastnili činnosti komise kontrolující hodnocení studentů 
doktorantského studia a komisi spravující studentskou anketu. 
Po zvolení nové děkanky FSv se Studentská Komora s paní děkankou začala pravidelně 
scházet a jednat ohledně aktuálního dění na akademické půdě a zlepšování prostředí pro 
studenty Fsv. 
Část členů SK AS FSv se zúčastnila i mezinárodní konference KOSTAF 2010 (konference 
studentských zástupců AS stavebních fakult z ČR a SR). Na této konferenci byly 
prezentovány výsledky činnosti SK AS FSv. Tyto pak byly konfrontovány se zkušenostmi a 
výsledky ostatních účastníků konference za účelem nalezení zefektivnění práce SK a jejího 
dalšího směřování v následujících letech. 
V souvislosti s konferencí KOSTAF začala SK AS FSv připravovat další ročník konference, 
který bude v roce 2011 pořádat SK AS FSv. Pro toto pořádání získala SK AS i podporu 
děkanky Fakulty stavební v Praze. 
SK AS FSv se stejně jako v předchozích letech spolupodílela na pořádání Akce Prvák 
(informace pro studenty 1. ročníku). Během akademického roku také s úspěchem uspořádala 
akce Daruj Krev!(březen 2010) a Welcome party, nejen pro studenty 1. ročníku (září 2010), 
která proběhla přímo před budovou FSv za účasti současných a bývalých členů a studentů 
FSv ČVUT. Během celého roku také zajišťovala vedení internetového diskusního fóra 
(http://skas.fsv.cvut.cz/forum), kde pomáhala řešit problémy jednotlivých studentů FSv a 
odpovídala na jejich otázky. Již tradičně zorganizovala SK AS FSv reprezentační ples Fakulty 
stavební (březen 2010). 
SK AS FSv dále pomohla ve financování nově vzniknuvší školky ČVUT v prostorách 
Masarykovy koleje, když se rozhodla věnovat tomuto vznikajícímu zařízení 20 000,-Kč. 
Uvedená částka mohla být věnována díky výtěžku z prodeje vstupenek na fakultní ples. 
Studenti FSv se tak přímo podíleli na dalším rozvoji ČVUT a rozšíření poskytovaných služeb 
pro naši akademickou obec. 



SK AS FSv se také podílela na jednání ohledně vzniku a fungování fakultního bufetu, kdy se 
dva její členové stali součástí „dozorčí komise“ a za pomoci dotazníků a komunikace se 
studenty a zaměstnanci FSv se neustále podílí na zlepšování provozu bufetu. 
 
 
7. Schválená ocenění 
AS FSv projednal návrhy na udělení medailí : 
 
Zlatá Felberova medaile:  
prof. Ing. Karlu Kabelemu, CSc.. 
 
Stříbrná  Felberova medaile:  
Ing. Jaroslavu Sedláčkovi 
 
Šolínova medaile :  
Doc. Ing. arch Václavu Dvořákovi, CSc., Ing. Svatoplukovi Zídkovi, doc. Ing. Petru 
Kuklíkovi, CSc., Ing. Marii Kalouskové, CSc. 
 
V souvislosti s udělovanými medailemi se senát usnesl, že nadále bude projednávat a 
schvalovat pouze návrhy medailí na jejichž udílení se podílí, tj.  Šolínovy medaile a medaile, 
které bude navrhovat. Ostatní ocenění bude projednávat ta instituce, která udělení medaile 
navrhuje a nebo medaili uděluje. 
  
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 26.1.2011                                                        RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc. 
                                                                                               předseda AS FSv ČVUT  


