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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z 16. zasedání AS FSv, které se konalo dne 3. 10. 2018

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

Hosté:  
děkan prof. Máca, proděkani prof. Kabele, prof. Patzák, doc. Pešková, Ing. 
Vokurka, tajemník FSv Ing. Vlasák, ved. PR oddělení Ing. Gallová, garanti 
akreditací stud. programů doc. Popelová, doc. Bobok, doc. Hájek, Ing. Šulc 

Veřejnost: - 

 
Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.  
 
1. Kontrola zápisu z 15. řádného zasedání AS FSv dne 20. 6. 2018 
1a. (vložený bod) Doplnění studentské komory AS FSv  
2. Akreditace bakalářských studijních programů (prod. doc. Pešková): 

- Stavební inženýrství (garant: doc. Pruška) 
- Geodézie a kartografie (garant: doc. Cajthaml) 
- Stavitelství (garant: Ing. Šulc) 

3. Akreditace magisterských studijních programů (prod. doc. Pešková): 
- Geodézie a kartografie (garant: doc. Cajthaml) 

4. Akreditace doktorských studijních programů (prod. prof. Patzák): 
- Architektura a stavitelství (garant: doc. Hájek) 
- Matematika ve stavebním inženýrství (garant: doc. Bobok) 
- Průmyslové dědictví (garant: doc. Popelová) 

5. Výroční zpráva FSv za rok 2017 (prod. prof. Kabele) 
6. Informace o hospodaření kateder k 31.8. (tajemník Ing. Vlasák) 
7. Prezentace vedoucí PR oddělení Ing. Gallové (na žádost EK AS FSv) 
8. Různé 
 
Bod 1.  Kontrola zápisu z 15. řádného zasedání AS FSv dne 20. 6. 2018 
 
K zápisu nebyly připomínky. Zápis byl schválen. 
 
Bod 1a.  (vložený bod)  Doplnění studentské komory AS FSv  
 
Doc. Pazderka informoval o rezignaci 2 členů studentské komory AS FSv Ing. Magdalény Šefflové 
(27.9.) a Bc. Milana Rady (1.10.). Byli osloveni náhradníci v pořadí dle volebního výsledku, 
mandátu se ujali Ing. Aneta Maroušková a Ing. Tomáš Hána. 
 
Ing. Maroušková se představila členům senátu, Ing. Hána se ze zasedání senátu omluvil. 
 
Bod 2. Akreditace bakalářských studijních programů (prod. doc. Pešková): 
 
Prod. pro pedagogickou činnost doc. Pešková v úvodu informovala u udělených a plánovaných 
akreditacích, zejména o získání akreditace pro bakalářské a magisterské studium v programu 
Architektura a stavitelství na maximální možnou dobu 10 let. 
 
- Stavební inženýrství (garant: doc. Pruška) 
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Garant programu doc. Pruška představil Záměr akreditace bakalářského studijního programu 
Stavební inženýrství. 
 
- Geodézie a kartografie (garant: doc. Cajthaml) 
 
Garant programu doc. Cajthaml představil Záměr akreditace bakalářského studijního programu 
Geodézie a kartografie. 
 
- Stavitelství (garant: Ing. Šulc) 
 
Garant programu Ing. Šulc představil Záměr akreditace bakalářského studijního programu 
Stavitelství. 
 
Prod. doc. Pešková doplnila, že všechny dokumenty budou podrobně editovány vč. zapracování 
podnětů hodnotící komise. 
 
Následovala diskuze k Záměru akreditace bakalářského studijního programu Stavitelství. 
 
Doc. Vašková se dotázala na přípravu akreditace magisterského programu Stavitelství, která byla 
Ing. Šulcem zmíněna a na názor vedení na její provedení. Dále se tázala na obsahovou stránku 
představeného bakalářského programu a opravu drobných chyb v textech. 
Prod. doc. Pešková uvedla, že případná nová akreditace magisterského programu Stavitelství bude 
řešena na základě zkušeností z fungování bakalářského programu. 
Ing. Šulc potvrdil, že veškeré připomínky budou ještě zapracovány a chyby odstraněny. 
 
Ing. Matějka se dotázal na počty studentů v programu. 
Prod. doc. Pešková uvedla aktuální počet studentů v programu (cca 25/ročník) a předpoklad počtu 
v novém programu (50 – 60/ročník). Zmínila specifika profesně zaměřeného programu. Program 
je pro FSv důležitý možnostmi navázání na praxi. 
 
Ing. Maroušková se dotázala na zkušenosti s pokračováním studentů stávajícího bakalářského 
programu Stavitelství ve stávajícím magisterském oboru L programu SI. 
Ing. Šulc sdělil, že někteří pokračují, podmínkou je rozdílová zkouška. Problémem menšího zájmu o 
tento obor je dle jeho názoru absence přímého navazujícího magisterského studia. Proto se o jeho 
budoucí akreditaci uvažuje. 
 
Ing. Matějka zmínil, že studenti se často hlásí na jednodušší formy studia na jiných školách. 
Dotázal se, zda je záměrem FSv zaujmout nové potenciální studenty tímto programem. 
Prod. doc. Pešková odpověděla, že původní program Stavitelství byl takto koncipován. Nový 
program má být komplexním profesně zaměřeným programem zacíleným na praxi s možností 
dalšího vývoje s návazností na magisterské studium. 
 
Doc. Bubeník se zeptal na orientaci případného magisterského studia. 
Prod. doc. Pešková uvedla, že profilace bude vycházet ze specifik zaměření bakalářského studia.  
 
Hlasování o Záměru akreditace bakalářských studijních programů Stavební inženýrství, Geodézie a 
kartografie a Stavitelství: 
pro: 24| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 24 přítomných senátorů) 
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Záměry akreditací bakalářských studijních programů Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie a 
Stavitelství byly souhlasně projednány. 
 

Bod 3. Akreditace magisterských studijních programů (prod. doc. Pešková): 

- Geodézie a kartografie (garant: doc. Cajthaml) 
 
Garant programu doc. Cajthaml představil Záměr akreditace magisterského studijního programu 
Geodézie a kartografie. 
 
Hlasování o Akreditaci magisterského studijního programu Geodézie a kartografie: 
pro: 24| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 24 přítomných senátorů) 
 
Záměr akreditace magisterského studijního programu Geodézie a kartografie byl souhlasně 
projednán. 
 
Bod 4. Akreditace doktorských studijních programů (prod. prof. Patzák): 
 
Prod. prof. Patzák informoval o udělených a plánovaných akreditacích. 
 
- Průmyslové dědictví (garant: doc. Popelová) 
 
Garant programu doc. Popelová představila Záměr akreditace doktorského studijního programu 
Průmyslové dědictví. 
 
- Architektura a stavitelství (garant: doc. Hájek) 
 
Prod. doc. Pešková uvedla informace o Záměru akreditace jako předsedkyně oborové rady 
programu. Další informace doplnil garant programu doc. Hájek. 
 
- Matematika ve stavebním inženýrství (garant: doc. Bobok) 
 
Garant programu doc. Bobok představil Záměr akreditace doktorského studijního programu 
Matematika ve stavebním inženýrství a jeho anglickou verzi Mathematics in Civil Engineering. 
 
Hlasování o Záměrech akreditace doktorských studijních programů Průmyslové dědictví, 
Architektura a stavitelství a Matematika ve stavebním inženýrství / Mathematics in Civil 
Engineering: 
pro: 25| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 25 přítomných senátorů) 
 
Záměry akreditací doktorských studijních programů Průmyslové dědictví, Architektura a 
stavitelství a Matematika ve stavebním inženýrství / Mathematics in Civil Engineering byly 
souhlasně projednány. 
 
Děkan prof. Máca poděkoval garantům programů za přípravu představených Záměrů akreditací. 
 
Bod 5. Výroční zpráva FSv za rok 2017 (prod. prof. Kabele) 
 
Proděkan prof. Kabele představil Výroční zprávu FSv za rok 2017. 
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Prof. Pospíšil a doc. Košatka upozornili na drobné chyby v dokumentu, prof. Kabele zajistí jejich 
nápravu. 
 
Hlasování o Výroční zprávě FSv za rok 2017: 
pro: 24| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 24 přítomných senátorů) 
 
Výroční zpráva FSv za rok 2017 byla schválena. 
 
Bod 6. Informace o hospodaření kateder k 31.8. (tajemník Ing. Vlasák) 
 
Tajemník FSv Ing. Vlasák informoval o hospodaření kateder k 31. 8. 2018. Průběžné výsledky 
hospodaření kateder a FSv jako celku hodnotil jako dobré. 
 
Doc. Cajthaml se dotázal na finanční propad katedry K142 a stav řešení. 
Ing. Vlasák sdělil, že vedení FSv s katedrou jedná, katedra poskytla analýzu dopadů a řešení, 
pravděpodobně dojde k finanční výpomoci katedře. Katedra je aktivní v doplňkové činnosti a může 
propad postupně kompenzovat. 
Informace doplnil Ing. Vokurka, věří v postupné vyřešení situace. 
 
Bod 7. Prezentace vedoucí PR oddělení Ing. Gallové (na žádost EK AS FSv) 
 
Doc. Pazderka uvedl, že bod byl zařazen na podnět Ekonomické komise AS FSv a dal slovo 
předsedovi Ekonomické komise doc. Cajthamlovi.  
Doc. Cajthaml připomněl, že důvodem pozvání bylo průběžné navýšení financí na činnost 
oddělení. 
Prod. prof. Kabele, pod kterého oddělení PR nově spadá, krátce zmínil problematiku fungovaní PR 
oddělení, které vytváří obraz fakulty a interpretuje její činnosti. 
 
Vedoucí PR oddělení Ing. Gallová informovala o činnosti oddělení, se zaměřením zejména na 
snahu o navýšení počtu uchazečů o studium na FSv - prezentace popisovala především práci se 
středoškolskými studenty. Uvedla souhrnná demografická data s dopadem na vývoj počtu 
studentů přijímaných do bakalářského studia.  
 
Následovala diskuze k problematice PR na FSv. 
 
Prof. Pollert položil dotaz ohledně webu FSv, resp. jeho rozdělení na vnější a vnitřní (intranet). 
Mělo by dojít ke sloučení. 
Ing. Gallová upozornila, že příprava je zdlouhavá, je doba pro zahájení příprav na vnitřním i 
vnějším webu současně. 
Ing. Fíla navrhl řešit toto téma na Technické komisi. Doc. Pazderka to podpořil a požádal Ing. Fílu o 
svolání komise k tomuto tématu. 
 
Prof. Pollert se dále ptal na vzájemnou pozici fakultního a univerzitního PR oddělení. 
Ing. Gallová uvedla názor, že by měla vzniknout nová strategie fungovaní univerzitního PR 
v souvislosti s rozvojem PR na jednotlivých fakultách. 
 
Ing. Fíla se tázal, zda cílí PR i na studenty ze zahraničí. 
Ing. Gallová odpověděla, že PR oddělení na to není připraveno, chybí např. texty v angličtině, ale 
lze tuto činnost do budoucna rozvíjet. Aktuálně je cíleno pouze na Slovensko. 
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Možnost cílení na zahraniční studenty vyjádřil i prod. prof. Kabele - je to otázkou poptávky 
jednotlivých studijních programů. 
 
Doc. Cajthaml se zeptal na dostatečnost výše financí pro PR oddělení, zda existují v rozpočtu PR 
rezervy, nebo je třeba řešit z rozpočtu FSv případné navýšení prostředků na PR. 
Ing. Gallová odpověděla, že rozpočet dlouhodobě odpovídá plnění úkolů PR oddělení. Vedení FSv 
případně reaguje na aktuální požadavky mimo základní rozpočet. 
 
Ing. arch. Bouška zmínil, že prioritou FSv by měl být nový web, rovněž je třeba řešit weby 
jednotlivých kateder a strukturu informací na nich. Pro studenty je obtížné se ve složitém systému 
stránek orientovat. Katedrám je třeba v tomto ohledu poskytnout servis. Upozornil na duplicitu 
informací. 
Prod. prof. Kabele reagoval, že správa webu se snaží vyhledávat a mazat duplicitní informace.  
 
Doc. Bubeník, který často komunikuje se studenty 1. ročníků, se připojil s názorem, že webové 
stránky mají prioritu v rozhodování studentů hledajících zaměření studia. 
 
Prof. Wald podpořil politiku zpracování propagačních videí PR oddělením, kterou zmínila Ing. 
Gallová, avšak moderním a profesionálním způsobem. Zeptal se na způsob předávání informací a 
obecnou strategii přípravy audiovizuálních materiálů. 
Ing. Gallová sdělila, že PR oddělení na žádost zpracování videa zajistí nebo vypomůže. Činnost je 
teprve v začátcích. 
 
Dále pokračovala volná diskuze k prezentovaným materiálům, postupně se zapojili: prof. Polák, 
Ing. Chalupa, doc. Cajthaml, doc. Pazderka, prof. Kabele, prof. Patzák, Ing. arch. Kašpar, doc. 
Vejmelková, Ing. Vokurka, Ing. Matějka. Hlavním tématem byla demografie populace, společenská 
prestiž a platové ohodnocení v různých oborech, řešení propadu počtu studentů a správnost 
nastavení činnosti PR. 
Názor prezentoval také děkan prof. Máca. Podotkl, že obecně převládá negativní mediální obraz 
stavebnictví, problémy jsou i na zahraničních univerzitách technického zaměření. 
 
Bod 8. Různé 
 
Prof. Pollert upozornil na duplicitu a rozdíly ve funkcích elektronických nástrojů na ČVUT: 
Sharepoint pod ČVUT a pod Microsoftem. Obdobně u systému pro podporu výuky (Moodle). 
 
Doc. Bubeník zmínil možnost uspořádání výjezdního zasedání AS. Doc. Pazderka se připojil s tím, 
aby byl vhodný termín stanoven v dostatečném předstihu pro maximální účast senátorů. 
 
Ing. Dočkal informoval o studentské anketě hodnocení studia, nyní je uzavřena pro studenty, 
pedagogové mají možnost reakce. Vyhodnocení bude realizováno společně se studenty a vedením 
FSv a diskutováno v rámci setkání AO s vedením FSv. VIC ČVUT již připravil beta-verzi nové ankety. 
 
Příští zasedání AS FSv je naplánováno na 31. 10. 2018 od 9.00 v B-169. 

 

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

Zapsal: J. Kašpar 


