
Zpráva  o  činnosti  Akademického  senátu  Fakulty  stavební  ČVUT 
v Praze v roce 2011 
 
Úvodem 
 
Na  základě  výsledků  voleb  do  Akademického  senátu  Fakulty  stavební  Českého  vysokého 
učení technického v Praze, dále AS FSv, které se konaly ve dnech 21.11.2010 – 22.11.2010, 
začal AS FSv pracovat v tom složení: 
 
Zaměstnanecká komora: 

Ing. Iva Broukalová, Ph.D. 
Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. 
doc. RNDr. Jiří Demel, CSc. 
Ing. Michal Chalupa 
Ing. Aleš Jíra, Ph.D. 
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 
doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. 
Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. 
doc. Ing. Michal Polák, CSc. 
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. 
doc. Dr. Ing. Jan Pruška  
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. 
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. 
RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc. 
Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. 
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. 
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. 
prof. Ing. František Wald, CSc. 

 
Studentská komora: 

Ing. Josef Bolom 
Ing. Filip Eichler 
Mária Hajasová 
Markéta Jelínková 
Anna Jiroutová 
Ing. arch. Jan Kašpar 
Kristýna Lhotková 
Ing. Petr Máca 
Lukáš Makovička 
Ing. Radek Pošta 
Ing. Kateřina Servítová 
Martina Vlčková 

 
Na svém prvním zasedání zvolil AS FSv předsednictvo AS FSv ve složení: 

Předseda:  RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc. 
Místopředseda za zaměstnaneckou komoru: prof. Ing. František Wald, CSc. 
Místopředseda za studentskou komoru: Ing. arch. Jan Kašpar 
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Dále zvolil AS FSv tajemníka AS FSv Ing. arch Zuzanu Peškovou. 
 
Na svém druhém zasedání zvolil AS FSv předsedy komisí AS FSv: 

Pedagogická komise: Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. 
Ekonomická komise: prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. 
Technická komise: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. 
Legislativní komise: doc. RNDr. Jiří Demel, CSc. 

 
Sekretářkou AS FSv je p. Milena Martinovská. 
 
Během roku 2011 se složení AS FSv nezměnilo. Účast členů AS FSv na jednotlivých zasedáních 
AS  FSv  a  jejich  nabídka  pracovat  v jednotlivých  komisích  je  uvedena  v příloze  1.  Až  na 
výjimky,  se  AS  FSv  scházel  pravidelně  vždy  poslední  středu  v měsíci.  Během  prázdnin  se 
jednání AS FSv nekonala. 
 
1. Shrnutí činnosti 
 
V období  leden – duben se AS FSv zaměřil na přípravu rozpočtu a podkladů  jeho vytvoření. 
Byla to především příprava metodiky pro započítávání pedagogického zatížení kateder a dále 
samotné metodiky tvorby rozpočtu. AS FSv se při přípravě těchto dokumentů aktivně zapojil 
a úzce spolupracoval s vedením FSv na jejich přípravě.  
 
Během roku průběžně projednával materiály, předkládané AS FSv vedením fakulty. Materiály 
byly předem projednány v příslušné komisi AS FSv. Při projednávání materiálů předkládaných 
vedením fakulty byl vždy přítomen předkladatel z vedení fakulty. Pro implementaci materiálů 
byl jmenován zpravodaj z členů AS FSv. 
 
Stěžejní práce byla vykonána v komisích, převážně v ekonomické a pedagogické, ve kterých 
byly prodiskutovány hlavní dokumenty. Práce jednotlivých komisí je shrnuta v dalších bodech 
zprávy. 

 
2. Pedagogická komise 
 
Během  roku 2011 proběhla  čtyři  zasedání pedagogické  komise AS  FSv.  Zápisy  a prezenční 
listiny  ze  zasedání  jsou  k dispozici  u  předsedy  komise.  Pedagogická  komise  se  sešla  na 
přípravu  podkladů  pro  jednání  AS  FSv  tří  zásadních  problematik:  Zásady  výpočtu 
pedagogického  zatížení  kateder  za  rok  2010,  Podmínky pro přijetí do bakalářského  studia 
v roce 2012, Podmínky pro přijetí do magisterského studia 2012 a Stanovení výše stipendia 
s vysvětlením dále. 
 
a) Zásady výpočtu pedagogického zatížení kateder za rok 2010 
Zasedání  9.2.2011  proběhlo  společně  s ekonomickou  komisí.  Programem  jednání  byly 
předložené  Zásady  výpočtu  pedagogického  zatížení  kateder  za  rok  2010.  Obecný  princip 
úprav  oproti  stávající metodice  vysvětlil  proděkan  prof. Máca.  Jednotlivé  body metodiky 
komentoval Dr. Šibrava, který prezentoval na projektoru modelové příklady, kde byl výpočet 
proveden podle dosud užívané metodiky a podle navrhované metodiky. Následovala diskuze 
k jednotlivým  bodům  a  byly  formulovány  závěry  pro  úpravu  metodiky.  Nad  návrhem 
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metodiky Zásad výpočtu pedagogického zatížení kateder za rok 2010 byla vedena  i diskuze  
3.  3.  2011.  Prof.  Máca  navrhl  změny  oproti  původnímu  návrhu,  které  prezentoval  Ing. 
Cajthaml. Jednalo se o změny, které zjednodušují výpočet a dále o návrhy úprav jednotlivých 
koeficientů v metodice. Komise s většinou návrhů souhlasila, navrhla další drobné úpravy. 
 
b) Podmínky pro přijetí do bakalářského studia  
Programem  jednání 24. 10. 2011 byly podmínky pro přijetí do bakalářského  studia. Oproti 
minulému  roku došlo pouze  k jedné  zásadní  změně –  zpřísňuje  se možnost pro prominutí 
zkoušky  z matematiky  ‐  vykonání  maturitní  zkoušky  ve  společné  části  (státní  maturita) 
z předmětu Matematika  s prospěchem  nejvýše  dobrým  ve  vyšší  úrovni  obtížnosti.  Komise 
s návrhem  souhlasila.   Dále  byly  předloženy  návrhy  na  reakreditaci  programu  Inteligentní 
budovy a na akreditaci nového oboru  Integrální bezpečnost  staveb. Komise  s akreditacemi 
souhlasí, ale doporučuje ke zvážení upravení názvu oboru Integrální bezpečnost staveb. 
 
c) Podmínky pro přijetí do magisterského studia  
Programem jednání 28. 11. 2011 byly Podmínky pro přijetí do magisterského studia. Oproti 
minulému  roku  došlo  ke  dvěma  změnám  –  zjednodušují  se  zásady  pro  stanovení  pořadí 
uchazečů  pro  program  A+S  a  dále  se mění  některé  tzv.  příbuzné  studijní  obory.  Komise 
s návrhem souhlasila. 
 
d) Stanovení výše stipendia  
Dalším  bodem  programu  jednání  28.  11.  2011  byl  návrh  na  stanovení  výše  stipendia. 
Významnou změnou je návrh na zrušení vyplácení stipendií studentům s váženým studijním 
průměrem  mezi  1,5  a  1,8.  Důvodem  je  nedostatek  prostředků  ve  stipendijním  fondu. 
Zástupci  studentů v pedagogické komisi projednají  tento bod  s ostatními  studenty, ostatní 
členové komise souhlasili. 
 
3. Ekonomická komise 
 
Během  roku  2011  proběhla  čtyři  zasedání  ekonomické  komise AS  FSv.  Zápisy  a  prezenční 
listiny  ze  zasedání  jsou  k dispozici  u  předsedy  komise.  Ekonomická  komise  se  sešla  na 
přípravu  podkladů  pro  jednání  AS  FSv  čtyř  problematik: Metodika  rozpisu  dotace  v  roce 
2011, Zaměření úsporných opatření v roce 2011, Rozpis dotace fakulty pro 2011 a Metodika 
zásad výpočtu pedagogického výkonu s vysvětlením dále.  
 
a) Metodika rozpisu dotace v roce 2011 
Pan  tajemník  podal  informaci  o  obecných  zásadách  rozpisu  státního  příspěvku  a  státní 
dotace. Provedl  ilustraci na příkladu  rozpisu pro  rok 2010. Byla diskutována problematika 
financování  nadlimitních  studentů  ostatních  fakult.  Ekonomická  komise  doporučila 
v Metodice  oddělit  navýšené  prostředky  pro  program  A+S  na  co  nejnižší  úrovni  dělení. 
Doc. Košatka byl požádán o návrh Metodiky dělení pro program A+S. 
 
b) Zaměření úsporných opatření v roce 2011 
Pan  tajemník  informoval  o  oblastech  vhodných  pro  úsporná  opatření.  Dále  prezentoval 
zásady  projednané  na  KD  dne  25.  2.  2011.  Vysvětlil  předběžný  návrh  metodiky  rozpisu 
základního  příspěvku  na  jednotlivá  normativní  a  mimonormativní  NS  FSv.  Zde  byl  již 
zakomponován  požadavek  Ekonomické  komise,  aby  objem  navýšených  prostředků  na 
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program  A+S  byl  oddělen  na  co  nejnižší  úrovni.  Bylo  diskutováno  rozdělení  mzdových 
prostředků mezi  normativní  a  nenormativní  NS  FSv.  Ekonomická  komise  navrhla  snížení 
procentního podílu nenormativních NS FSv. 
    
c) Rozpis dotace fakulty pro 2011 
Pro  rok  2011  zůstává  v platnosti  rozdělení  mzdových  prostředků  na  normativní  NS  a 
nenormativní NS  78,5264%  :  21,4736%.  Ekonomická  komise  AS  FSv  se  snažila  analyzovat 
tento  poměr  a  zaměřit  se  na  snížení  procentního  podílu  na  nenormativní  NS.  V části 
mzdových  prostředků  Ekonomická  komise AS  FSv  požádala  pana  tajemníka  FSv  o  analýzu 
činnosti  těchto  THP  s následným  návrhem  řešení  pro  metodiku  pro  rok  2012.  Finanční 
„polštář“, který vyrovnává výkyvy v hospodaření kateder, je navržen pro rok 2011 v poměru 
45 : 55 procentům. Ekonomická komise AS FSv   navrhla postupnou úpravu tohoto poměru. 
Vzhledem k nízké  částce na OON  (300  tis. Kč) a  tomu, že za posudky platí katedry, navrhla 
Ekonomická  komise  AS  FSv  zrušení  této  samostatné  položky.  Ekonomická  komise  AS  FSv 
doporučila vyspecifikovat potřebu tvorby a užití Rezervy pro metodiku 2012. 

 
d) Metodika zásad výpočtu pedagogického výkonu  
Ekonomická komise AS FSv  se podílela na  tvorbě  této metodiky  s Pedagogickou komisí AS 
FSv.  
 
4. Legislativní komise 
 
Během  roku  2011  proběhla  tři  zasedání  Legislativní  komise  AS  FSv.  Zápisy  a  prezenční  listiny  ze 
zasedání  jsou  k dispozici  u  předsedy  komise.  Legislativní  komise  (LK)  spolupracovala  na  dvou 
změnách Organizačního  řádu, který  je přílohou Statutu FSv. Obě  změny byly  schváleny AS 
FSv i AS ČVUT a nabyly účinnosti. LK dále připomínkovala návrh Pokynu pro zajištění ochrany 
objektu a bezpečnosti provozu FSv. 
 
5. Technická komise 
 
Během roku 2011 proběhla čtyři zasedání Technické komise AS FSv. Zápisy a prezenční listiny 
ze  zasedání  jsou  k dispozici  u  předsedy  komise.  Technická  komise  se  sešla  na  přípravu 
podkladů  pro  jednání  AS  FSv  problematik,  které  pomohou  chodu  fakulty  z pohledu 
pracovního  prostředí  a  podmínek  pro  její  další  rozvoj.  Byly  projednávány  tyto  okruhy: 
investiční akce v roce 2011, výhled investičních akcí v roce 2012 a provozní záležitosti. 

 
a) Výtahy 
Průběžně byly projednávány informace od proděkana pro výstavbu prof. T. Šenbergra. Práce 
byly  zahájeny  dle  plánu  koncem  roku  (výroba  výtahů)  a  jejich  výměna  bude  dokončena 
v dubnu 2012.  

 
b) Prostředí FSv 
1) Odpočinkové kouty v budově „B“ 
Jedná se o setrvalý stav. Vedení zatím nepokročilo s řešením mobiliáře. Lze konstatovat, že 
zatím jsou stále nevyjasněná řešení těchto prostor s výhledem do blízké budoucnosti. 
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2) Rekonstrukce objektu „A“  
S tajemníkem FSv bylo jednáno o zajištění minimálních dopadů při rekonstrukci objektu „A“ 
pro FIT a výměnu fasády. Ze strany vedení FSv zatím není informace, jak a kdy přesně práce 
proběhnou. 
3) Posluchárny v budově „C“  
Rekonstrukce  poslucháren  se  připravuje  na  léto  2012.  Projekt  byl  ze  strany  STK 
připomínkován. K datu zpracování této zprávy není znám dosavadní stav projekčních prací a 
další HMG příprav této akce. 

 
c) Parkování aut studentů a zaměstnanců  
Na připomínky, které byly projednávány  i na půdě AS FSv, a prosby o sdělení  formy  řešení 
provozu parkování ze strany Rektorátu  ČVUT vč. žádosti o  intervenci ze strany vedení FSv, 
nebyla odezva ze strany Rektorátu ČVUT. Forma provozu byla známa 14 dní před zahájením 
provozu  od  2.  3.  2012.  Na  dopis  AS  FSv  nebylo  reagováno  ze  strany  Rektorátu  ČVUT. 
Výsledky zkušebního provozu pro zaměstnance a studenty FSv nejsou známy.  
 
6. Studentská komora AS FSv 
 
Nově ustanovená Studentská komora AS FSv (dále SKAS) pracovala po celý rok pod vedením 
místopředsedy AS FSv, kterým se stal Ing. arch. Jan Kašpar. Členové SKAS se aktivně účastnili 
zasedání  AS  FSv  a  docházeli  na  schůze  jednotlivých  komisí.  Současně  se  setkávali  na 
pravidelně svolávaných schůzkách. Rovněž probíhala pravidelná setkávání se zástupci vedení 
FSv,  zejména  s paní  děkankou,  kde  byla  konzultována  aktuální  problematika  a možnosti 
zlepšení prostředí na naší fakultě. Jednotlivá témata pak byla přednášena a prosazována i na 
půdě AS FSv. Hlavními tématy byly zejména následující body: 

a) zkvalitnění  stávajících  a  vytvoření  nových  studijních  prostorů,  do  budoucna 
doplněných o prostory pro vzájemné setkávání, komunikaci, relaxaci, ale i tvůrčí práci 
studentů, 

b) možnosti úprav ankety hodnocení studia a podpora vyššího zájmu o  její účast mezi 
studenty, 

c) problematika kouření, 
d) zpracování a přijmutí etického kodexu. 

 
SKAS  byla  pořadatelem  letošní  mezinárodní  konference  studentských  zástupců  AS 
stavebních  fakult  z ČR a SR, KOSTAF 2011. Konference  se konala ve dnech 7. – 10. dubna 
v Palčicích,  kde  byly  prezentovány  výsledky  činnosti  SKAS  FSv.  Ty  byly  konfrontovány  se 
zkušenostmi a  výsledky ostatních účastníků  konference.  Formulované  závěry  z  konference 
pomáhají při dalším směřování SKAS. Konferenci zajišťovala Martina Vlčková. 
 
SKAS  jako každý  rok pořádala Ples FSv ČVUT.  Již 6.  ročník  této slavnostní události se konal 
25. 2. 2011 v Národním domě na Smíchově. Hlavní organizátorkou plesu byla Anna Jiroutová, 
aktivně se podíleli i ostatní členové SKAS. 
 
Dne  1.  11.  2011  proběhl  v pražském  P. M.  Clubu  1.  ročník  studentské  party  pod  názvem 
BEDNĚNÍ 2011, který nahradil do té doby pořádanou WELCOME PARTY. 
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SKAS  se  dále  účastnila  zápisů  do  1.  ročníků  bakalářského  studia,  kde  informovala  o  své 
činnosti a úloze AS FSv jako celku. Cílem bylo podpořit zájem o dění na půdě fakulty u nově 
příchozích studentů. 
 
V průběhu roku byly vytvořeny a následně spuštěny nové webové stránky SKAS, které snad 
pomohou oslovit větší množství studentů a předat jim potřebné informace ohledně činnosti 
SKAS a jejích aktivitách. Současně bylo aktualizováno studentské diskusní fórum. 
 
Akce pořádané  SKAS mají průběžnou podporu  vedení  fakulty,  které  se  většiny  z nich  také 
účastní. 
 
7. Předsednictvo a tajemník AS FSv 
 
Předseda AS FSv RNDr. Z.Šibrava, CSc. se pravidelně zúčastňoval jednání vedení FSv, kolegia 
a  grémia  děkana  FSv.  Předsednictvo  se  scházelo  podle  potřeby  doplnit  program  jednání. 
Tajemnice AS FSv  Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D. ověřovala prezenci a usnášeníschopnost 
AS FSv a připravovala podklady a vyhotovovala zápisy a usnesení z jednání.  
 
8. Závěr 
 
Vedení AS FSv děkuje všem členům akademické obce fakulty, kteří pomohli vykonávat  jeho 
činnost, a členům AS FSv a za práci, která přispěla k rozvoji FSv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze 10. 3. 2012            RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc. 

                                                                                                 předseda AS FSv  
Vypracovali:    Jiří Cajthaml 
                         Jiří Demel 

                  Zuzana Pešková 
                  Jiří Pospíšil 
                  Pavel Svoboda 
                  František Wald 
                  Zdeněk Šibrava 

 
Příloha A: 
 
Účast členů AS FSv na jednotlivých zasedáních AS FSv  a  jejich  nabídka  pracovat 
v jednotlivých komisích. 
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