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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z 17. zasedání AS FSv, které se konalo dne 31. 10. 2018

Přítomni: dle prezenční listiny 

Hosté: 
děkan Prof. Máca, proděkani prof. Pavelka, prof. Patzák, doc.  Pešková, 
Ing. Vokurka, tajemník Ing. Vlasák 
dále: doc. Vytlačil 

Veřejnost: - 

Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. 

1. Kontrola zápisu z 16. řádného zasedání AS FSv dne 3. 10. 2018
1b. (vložený bod) Rezignace Bc. Veroniky Hlavaté na pozici místopředsedkyně AS FSv a volba 
nového místopředsedy AS FSv za studentskou komoru 
2. Podmínky pro přijetí do studijních programů na FSv (prod. doc. Pešková)
3. Akreditace doktorského studijního programu Systémové inženýrství ve stavebnictví
a investiční výstavbě / Systems Engineering in the Building Industry and Capital 
Construction (prod. prof. Patzák, doc. Vytlačil) 
4. Doplnění Disciplinární komise FSv (prod. doc. Pešková)
5. Nominace členů do Komise AS FSv pro hodnocení DS (prod. prof. Patzák)
5b. (vložený bod) Udělení předchozího souhlasu děkanovi FSv ke jmenování nového mimořádného 
člena Vědecké rady FSv (děkan prof. Máca) 
6. Informace z Technické komise na téma webu FSv (Ing. Fíla)
7. Informace ze setkání AO s vedením FSv (prof. Wald, Ing. Dočkal)
8. Možnosti (koncepce) navigačního systému na FSv (doc. Cajthaml)
9. Různé

Bod 1. Kontrola zápisu z 16. řádného zasedání AS FSv dne 3.10. 2018 

K zápisu nebyly připomínky. Zápis byl schválen. 

Bod 1b.  Rezignace Bc. Veroniky Hlavaté na pozici místopředsedkyně AS FSv a volba nového 
místopředsedy AS FSv za studentskou komoru 

Bc. Veronika Hlavatá z osobních důvodů rezignovala na funkci místopředsedkyně AS FSv. Současně 
navrhla na tuto pozici Ing. arch. Roberta Boušku ze SKAS, který nominaci přijal. 

Žádný další návrh nebyl předložen. Jediným kandidátem na pozici místopředsedy AS FSv za 
studentskou komoru byl navržen Ing. arch. Robert Bouška. 

Následovalo ustanovení volební komise pro tajnou volbu místopředsedy AS FSv za SKAS. 
Doc. Pazderka navrhl jako předsedu volební komise předsedu legislativní komise prof. Poláka 
(s nominací souhlasil) a vyzval senátory k návrhu dalších členů. Přihlásili se senátoři doc. Litoš a 
Ing. Scheinherrová. 

Hlasovaní o volební komisi pro volbu místopředsedy AS FSv ve složení: prof. Polák (předseda), 
doc. Litoš , Ing. Scheinherrová: 



Zápis č.17/2017 – 19 

2

pro: 24| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 24 přítomných senátorů) 

Volební komise byla schválena. 

Prof. Polák informoval členy AS FSv o způsobu hlasování. Hlasování proběhlo tajnou volbou. 

Hlasování o Ing. arch. Bouškovi na pozici místopředsedy AS FSv za studentskou komoru: 
pro: 23| proti: 0 | zdržel se: 1 (z 24 přítomných senátorů) 

Místopředsedou AS FSv za studentskou komoru byl zvolen Ing. arch. Robert Bouška. 

Bod 2. Podmínky pro přijetí do studijních programů na FSv (prod. doc. Pešková) 

Proděkanka pro pedagogickou činnost doc. Pešková seznámila senát s Podmínkami pro přijetí do 
studijních programů na FSv. Zdůvodnila drobné změny oproti předchozím rokům, zejména změny 
v souvislosti s novou koncepcí programu Stavitelství. Poděkovala za projednání dokumentu 
pedagogickou komisí a za podněty senátorů k předloženému textu, kde byly následně provedeny 
drobné opravy. 

Předseda pedagogické komise Ing. Jíra informoval o průběhu jednání komise. Komise neměla 
k dokumentu téměř žádné zásadní připomínky, jediným významným tématem diskuze bylo 
navýšení minimálního počtu bodů pro přijetí do programu Stavitelství, které bylo následně 
v dokumentu provedeno. 

Hlasování o Podmínkách pro přijetí do studijních programů na FSv: 
pro: 24| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 24 přítomných senátorů) 

Podmínky pro přijetí do studijních programů na FSv byly schváleny. 

Bod 3. Akreditace doktorského studijního programu Systémové inženýrství ve stavebnictví a 
investiční výstavbě / Systems Engineering in the Building Industry and Capital Construction 
(prod. prof. Patzák, doc. Vytlačil) 

Prod. prof. Patzák informoval o postupu akreditací doktorských studijních programů. Garant 
programu doc. Vytlačil představil Záměr akreditace doktorského studijního programu Systémové 
inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě a jeho anglickou verzi Systems Engineering in the 
Building Industry and Capital Construction. 

Hlasování o Záměru akreditace doktorského studijního programu Systémové inženýrství ve 
stavebnictví a investiční výstavbě a jeho anglické verzi Systems Engineering in the Building 
Industry and Capital Construction: 
pro: 25| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 25 přítomných senátorů) 

Záměr akreditace doktorského studijního programu Systémové inženýrství ve stavebnictví  a 
investiční výstavbě a jeho anglická verze Systems Engineering in the Building Industry and Capital 
Construction byly souhlasně projednány. 

Bod 4. Doplnění Disciplinární komise FSv (prod. doc. Pešková) 
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Děkan FSv prof. Máca byl vyzván předsedou Disciplinární komise FSv k jejímu doplnění o nového 
člena z řad studentů. AS FSv ze zákona uděluje děkanovi „předchozí souhlas“ ke jmenování členů 
Disciplinární komise. 

Prod. doc. Pešková navrhla z pověření pana děkana jako nového člena komise senátora ze 
studentské komory Ing. Michala Ženíška. Kandidát s nominací souhlasil. 

Hlasování o udělení předchozího souhlasu děkanovi k doplnění Disciplinární komise FSv, navržený 
kandidát Ing. Michal Ženíšek: 
pro: 25| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 25 přítomných senátorů) 

AS FSv vyslovil děkanovi FSv předchozí souhlas ke jmenování Ing. Michala Ženíška členem 
Disciplinární komise FSv (děkan prof. Máca byl na senátu přítomen, byl tedy o udělení souhlasu 
přímo informován). 

Bod 5. Nominace členů do Komise AS FSv pro hodnocení DS (prod. prof. Patzák) 

Proděkan pro vědu a výzkum prof. Patzák navrhl senátu členy do komise AS FSv pro hodnocení 
doktorského studia ve složení: doc. Litoš, Ing. Jíra a Ing. Dočkal. 

Zmínění kandidáti již členství v komisi zastávali v minulém období a s nominací souhlasili. 

Prof. Patzák současně vyzval studentskou komoru AS FSv, aby jmenovala dalšího člena komise ze 
svých řad. Přihlásil se Ing. Fíla. 

Doc. Pazderka vyzval senátory k případným dalším návrhům – nikdo se nepřihlásil. 

Hlasování o složení Komise AS FSv pro hodnocení doktorského studia ve složení: doc. Litoš, Ing. Jíra, 
Ing. Dočkal, Ing. Fíla: 
pro: 25| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 25 přítomných senátorů) 

Komise byla odsouhlasena v navrženém složení. 

Bod 5b. (vložený bod) Udělení předchozího souhlasu děkanovi FSv ke jmenování nového 
mimořádného člena Vědecké rady FSv (děkan prof. Máca)  

Děkan prof. Máca požádal AS FSv o dodatečné zařazení tohoto bodu do programu jednání. 
Důvodem byla aktuální změna na pozici děkana na Fakultě stavební Žilinské university v SR. V této 
souvislosti požádal AS FSv o udělení „předchozího souhlasu“ ke jmenování nového mimořádného 
člena Vědecké rady FSv,kterým bude nový děkan Fakulty stavební Žilinské prof. Ing. Marián Drusa, 
PhD., který nahradí bývalého děkana prof. Ing. JozefaVičana, CSc. 

Požadavek o zařazení bodu nebyl v tomto případě v rozporu se Zákonem č. 111/1998 Sb. o 
vysokých školách (dání předchozího souhlasu ke jmenování členů VR podle § 27, odst. 1, písm. f se 
netýká zákonná lhůta pro předkládání podkladů k jednání uvedená v § 27, odst. 3). 
Jednací řád AS FSv však vyžaduje, aby vedení FSv předložilo materiály k projednání předsednictvu 
AS FSv nejméně 7 dní před zasedáním (článek 5, odst. 15). 
V této souvislosti se doc. Pazderka dotázal přítomných senátorů, zda souhlasí se zařazením bodu i 
přes nedodržení článku 5. odst. 15 Jednacího řádu AS FSv. Žádné námitky nebyly vzneseny. 
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Následně doc. Pazderka vyzval senátory k případným připomínkám k navrženému kandidátovi. 
Žádné připomínky nebyly vzneseny.  

Hlasování o udělení „předchozího souhlasu“ děkanovi FSv ke jmenování nového mimořádného 
člena Vědecké rady FSv, navržený kandidát: děkan Fakulty stavební Žilinské Univerzity prof. Ing. 
Marián Drusa, PhD.: 
pro: 25| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 25 přítomných senátorů) 

AS FSv udělil předchozí souhlas děkanovi FSv ke jmenování nového mimořádného člena Vědecké 
rady FSv - prof. Ing. Marián Drusa, PhD. 

Bod 6. Informace z Technické komise na téma webu FSv (Ing. Fíla) 

Předseda technické komise Ing. Fíla informoval o průběhu jednání technické komise k tématu 
webu FSv, které se konalo 17.10. Přítomni byli zástupci PR oddělení, oddělení VIC a vedení FSv. 
 Z diskuze vyplynulo, že duplicita webů z hlediska jejich zaměření na různé cílové skupiny je 
akceptovatelná, ale je třeba zlepšit provázanost informací, z nichž některé jsou zadávány 
ručně. Vedoucí VIC Ing. Líbenek komisi informoval o probíhající analýze webu. Komise dále 
řešila: uspořádání informací na vnějším webu (zejména chybějící informace o výzkumných 
projektech řešených na fakultě), anglickou verzi webu, přístupy na weby kateder, grafický 
manuál ČVUT a jeho dodržování. 

Prof. Pavelka problematiku webu komentoval v souvislosti s finančními nároky na změny a 
zejména vývoj nového webu. 

Doc. Pazderka rovněž informoval o průběhu jednání komise. Diskuze musí dále pokračovat. 
Poděkoval za velkou účast senátorů i odpovědných zaměstnanců. 

Prof. Wald se dotázal vedení FSv, zda v tomto ohledu již zaujalo nějaké stanovisko. 
Prof. Pavelka informoval, že vedení FSv otázku úprav webu diskutovalo, nepadlo zatím konkrétní 
rozhodnutí. 

Prof. Pollert zmínil názor, že důležitý není pouze design, ale zejména struktura webu. Náklady 
nemusí být výrazné. 

Prof. Patzák informoval, že diskuze v komisi byla přínosná a panovala shoda mezi vedením a 
senátory v názoru na to, co je třeba v budoucnu zlepšit. Zmínil hlavní zásady tvorby webu: forma 
webu s dynamickým obsahem a vnitřní a vnější web fungující na společné platformě. 

Doc. Cajthaml zmínil názor, že investice do webu je dobrou investicí i přes vysoké náklady na 
zpracování a úpravy. 
Arch. Kašpar podpořil názor doc. Cajthamla, web FSv není pouze nástrojem PR, ale současně 
pracovním nástrojem zaměstnanců a studentů. Je třeba do něj investovat. 

Doc. Pazderka vyjádřil názor, že strategii je třeba stanovit jednáním za účasti všech 3 stran (AS FSv, 
vedení FSv, VIC+PR), aby se věci posunuly vpřed. 

Na okraj diskuze doc. Bubeník veřejně poděkoval odd. VIC za rychlé vyřešení problému, na který 
písemně upozornil. Jednalo se o problematické generování seznamů studentů systémem KOS. 
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Bod 7. Informace ze setkání AO s vedením FSv (prof. Wald, Ing. Dočkal) 

Prof. Wald informoval o průběhu setkání akademické obce k anketě hodnocení výuky, které se 
konalo 17. 10. Setkání se zúčastnil jako zástupce předsednictva AS FSv. Diskuzi hodnotil jako 
přínosnou, avšak vyjádřil politování nad neúčastí studentů. Dále informoval o chystané schůzce 
k nové anketě připravované VIC ČVUT, kam je třeba vyslat studentského zástupce z řad SKAS. 
Studentská komora AS FSv byla o schůzce informována, zúčastní se Ing. arch. Bouška. 

Bod 8. Možnosti (koncepce) navigačního systému na FSv (doc. Cajthaml) 

Doc. Pazderka uvedl téma a předal slovo předsedovi Technické komise Ing. Fílovi. 
Ing. Fíla informoval, že k tomuto tématu bude svolána samostatná Technická komise. Přípravou 
úvodní rešerše problematiky byl pověřen doc. Cajthaml, který připravil pro senát krátkou 
prezentaci. Představil analýzu stávajícího stavu navigačního systému na FSv a ukázky dalších 
možností rozvoje. Je potřeba odděleně řešit statickou (značení, informační tabule) a aktivní 
(aplikace) formu navigace. Dotázal se pana děkana, který z proděkanů bude mít realizaci na 
starosti. 

Pan děkan pověřil řešením tohoto úkolu proděkana pro výstavbu Ing. Vokurku. 

Doc. Pazderka požádal Ing. Fílu o svolání Technické komise s účastí proděkana Ing. Vokurky. 

Děkan prof. Máca svolání komise k tomuto tématu uvítal a požádal, aby z komise vzešlo konkrétní 
doporučení na přípravu systému. 

Proděkan Ing. Vokurka účast na komisi potvrdil, již v tomto ohledu začal řešit konkrétní kroky či 
možnosti případné spolupráce. 

Bod 9. Různé 

Prof. Wald informoval senátory o přípravě Zprávy o činnosti AS FSv za rok 2017, bude předložena 
na příštím zasedání. 

Doc. Cajthaml se dotázal vedení FSv na přípravu institucionální akreditace. 
Děkan prof. Máca informoval, že v rámci ČVUT se diskutuje o hlavních oblastech vzdělávání, o které 
se bude žádat. FSv chce dosáhnout akreditace v oblasti stavebnictví, architektury a urbanismu. 

Doc. Cajthaml dále položil dotaz na strategii, kterou zaujme FSv k hodnocení vědy a výzkumu. 
Vychází z diskuze v Radě vysokých škol a plánovaných změn v systému rozdělování financí. 
Proděkan prof. Patzák informoval, že k tématu již proběhla na ČVUT schůzka. Zatím nejsou 
konkrétní informace o tom, jaký klíč použije ministerstvo k rozdělování financí pro příští rok. 
Děkan prof. Máca sdělil, že Kolegium rektora se rozdělováním financí bude samozřejmě zabývat. 
Nejedná se pouze o financování vědy, ale i pedagogiky.  

Další informace z Rady vysokých škol sdělil prof. Polák. Hovořil o diskuzi na téma povinné 
evidence docházky na VŠ. Aktuálně je podán pozměňovací návrh, který má systém nastavit dle 
skutečného režimu a práce na VŠ. 
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Prof. Polák se dále dotázal na financování fontán na vodu v souvislosti se zobrazovanou reklamou. 
Voda není zdarma, jak je uváděno. Spotřebu a přípravu hradí fakulta. 
Tajemník Ing. Vlasák informoval, že aktuální náklad fakulty za všechny pítka je minimální. Systém 
je velmi pozitivně hodnocen ze strany studentů i zaměstnanců. Využití reklamní plochy zjistí. 

Ing. Jíra se dotázal na způsob likvidace starých písemných prací. 
Ing. Fíla odkázal na skartační řád. 

Ing. Jíra upřesnil, že nenalezl konkrétní postup a způsob likvidace prací. 
Děkan prof. Máca požádal proděkanku doc. Peškovou, aby věc řešila na jednání proděkanů. 

Ing. Jíra se dotázal pana tajemníka na množství vydaných karet na parkování v ulici Kolejní a poměr 
mezi vydanými kartami – katedry / firmy / zásobování. 
Pan tajemník Ing. Vlasák nechá situaci prověřit. Současně informoval, že bude prováděna 
důslednější kontrola parkování, informace již byla rozeslána fakultním emailem. 

V závěru informoval děkan prof. Máca o problematické situaci na ústavu CIIRC, doufá v její rychlé 
vyřešení. Na AS ČVUT je předložen nový Organizační řád a Statut ústavu. 

Příští zasedání AS FSv je naplánováno na 28. 11. 2018 od 9.00 v B-169. 

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

Zapsal: J. Kašpar 




