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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z 19. zasedání AS FSv, které se konalo dne 19. 12. 2018

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Hosté: 
děkan prof. Máca, proděkani prof. Pešková, prof. Patzák, prof. Kabele, prof. 
Pavelka, Ing. Vokurka, tajemník Ing. Vlasák 
dále: Ing. arch. Vachelová 

Veřejnost: - 

 
Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.  
 
1. Kontrola zápisu z 18. řádného zasedání AS FSv dne 28. 11. 2018 
2. Doplnění studentské komory AS FSv 
3. Slavnostní předání medaile Ing. arch. Alžbětě Vachelové za její činnost v rámci akce "Zapiš se  
někomu do života!" (děkan prof. Máca, prod. prof. Pešková) 
4. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv pro rok 2019 (prod. prof.  
Kabele) 
5. Systém hodnocení doktorandů na FSv a související informace z Pedagogické komise (prod. prof.  
Patzák, Ing. Jíra) 
6. Informace o SGS na FSv (prod. prof. Kabele) 
7. Různé 
 
1. Kontrola zápisu z 18. řádného zasedání AS FSv dne 28. 11. 2018 
 
K zápisu nebyly připomínky. Zápis byl schválen. 
 
2. Doplnění studentské komory AS FSv 
 
Senátorce ze studentské komory Ing. Lence Scheinherrové, Ph.D. zanikl mandát z důvodu 
úspěšného ukončení doktorského studia (12. 12.). Na její místo nastoupil student Patrik Kučera, 
který se v úvodu zasedání představil senátu a požádal o zapojení do práce v Technické komisi. 
 
3. Slavnostní předání medaile Ing. arch. Alžbětě Vachelové za její činnost v rámci akce "Zapiš se 
někomu do života!" (děkan prof. Máca, prod. prof. Pešková) 
 
Prod. prof. Pešková informovala senátory o důvodech udělení medaile absolventce FSv Ing. arch. 
Alžbětě Vachelové za její činnost v rámci akce "Zapiš se někomu do života!". Medaili předal děkan 
prof. Máca. 
 
4. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv pro rok 2019 (prod. prof. 
Kabele) 
 
Proděkan prof. Kabele představil Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti 
FSv pro rok 2019. Dokument byl senátorům k dispozici 7 dní před zasedáním na senátním 
Sharepointu. 
 
Hlasování o Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv pro rok 2019: 
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pro: 26| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 26 přítomných senátorů) 
 
Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv pro rok 2019 byl schválen. 
 
5. Systém hodnocení doktorandů na FSv a související informace z Pedagogické komise (prod. prof. 
Patzák, Ing. Jíra) 
 
Proděkan pro vědu a výzkum prof. Patzák a předseda Pedagogické komise AS FSv Ing. Jíra 
informovali o průběhu jednání Pedagogické komise svolané dne 10. 12. k tématu hodnocení 
doktorandů na FSv. Zápis z jednání komise je členům AS FSv přístupný na Sharepointu. Byla 
představena metodika rozdělení finančních prostředků v rámci hodnocení doktorského studia pro 
akademický rok 2017/2018. 
 
Doc. Vašková se dotázala, zda se metodika týká i příštího akademického roku. Bylo doplněno, že 
metodika řeší právě proběhnuté hodnocení. 
 
Ing. Mára poznamenal, že není třeba metodiku hodnocení schvalovat senátem. Doc. Pazderka 
upřesnil, že metodiku schvalujeme na základě rozhodnutí vedení FSv, které vyjádřilo přání věc 
předložit k posouzení senátu. Z legislativního pohledu věc spadá pod §27 odst. 1 písm. c) Zákona o 
VŠ, kde je uvedeno, že senát fakulty „schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty“. Usnesení 
tedy v souladu se zákonem může obsahovat formulaci „schvaluje“.   
 
Následně proběhlo hlasování, zda bude AS FSv k metodice rozdělení finančního ohodnocení 
doktorského studia FSv přijímat usnesení. 
 
pro: 20| proti: 0 | zdrželo se: 7 (z 27 přítomných senátorů) 
 
Schváleno. 
 
Hlasování o metodice rozdělení finančních prostředků pro hodnocení doktorského studia 
předložené vedením FSv pro akademický rok 2017/2018. 
 
pro: 25| proti: 0 | zdrželo se: 2 (z 27 přítomných senátorů) 
 
AS FSv schvaluje metodiku rozdělení finančních prostředků pro hodnocení doktorského studia 
předloženou vedením FSv pro akademický rok 2017/2018. 
 
6. Informace o SGS na FSv (prod. prof. Kabele) 
 
Proděkan prof. Kabele poskytl na základě žádosti doc. Cajthamla a Ing. Máry ze zasedání dne 28. 
11. 2018 informace o realizaci Studentské grantové soutěže (SGS) na FSv. Prof. Kabele popsal 
princip a postup hodnocení jednotlivých projektů a následné rozdělování finančních prostředků. 
Množství peněz přidělených na SGS je známo až koncem ledna. Finance se následně rozdělují na 
jednotlivé fakulty a následně dle vzorce na jednotlivá pracoviště. Konečné slovo o výši finanční 
podpory pro jednotlivé projekty má oborová komise a vedoucí katedry. 
 
Ing. Mára upřesnil, proč byl z jeho strany dotaz vznesen. Chtěl se ujistit, o kolik prostředků se dá 
rámcově žádat. Prof. Kabele vysvětlil, že výši prostředků není možné předem odhadnout. 
Připomenul funkci SGS jako výukového nástroje, pomocí kterého se mají doktorandi učit podávat a 
vést projekty. 
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Doc. Cajthaml se dotázal, zda existují projekty, které neprojdou a jsou vyřazeny ze soutěže. Prof. 
Kabele potvrdil, že ano. 
 
Doc. Cajthaml se dotázal, na základě jakých RIV bodů se finance rozdělují. A zda je v pořádku, že 
projekty podávají i zaměstnanci. Prof. Kabele potvrdil, že z aktuálních RIV bodů, a dále že projekty 
podávají zaměstnanci i studenti dle pravidel soutěže nastavených na úrovni ČVUT. 
 
Ing. Mára by byl rád, kdyby se vzorec rozdělení financí zveřejnil. Prof. Kabele s tím nemá problém. 
 
Ing. Matějka se zeptal, jak se postupuje v případě, kdy katedra dostane více prostředků, než o kolik 
žádala. Prof. Kabele odpověděl, že tato situace prakticky nenastává. Pokud by došlo k nedočerpání 
prostředků katedrami, budou prostředky znovu přerozděleny dle pravidel SGS. 
 
Doc. Bubeník položil dotaz ohledně pravidel rozdělení financí pro SVK (Studentské vědecké 
konference). Dále se dotázal, jak se vybírají hodnotitelé projektů. Prof. Kabele odpověděl, že je to 
v kompetenci rektorátu. 
 
Doc. Cajthaml položil dotaz, jak se přistupuje k hodnocení výstupů z SGS projektů. Zda se výsledky 
projektů odráží také na výši finanční podpory v dalších letech. Prof. Kabele odpověděl, že se 
hodnotí závěrečné zprávy. Povinnost projekty zpětně vyhodnotit mají všichni vedoucí kateder. 
 
7. Různé 
 
Pan tajemník seznámil AS FSv s výsledky průběžného čerpání finančních prostředků katedrami. 
Dále informoval, že ČVUT dostalo od MŠMT dodatečnou finanční podporu, která se bude následně 
rozdělovat na jednotlivé fakulty. Pan tajemník navrhnul, aby byly dodatečné finance použity na 
režii fakulty. Záležitost již projednal s předsedou Ekonomické komise doc. Cajthamlem. 
 
Doc. Cajthaml se dotázal děkana prof. Máci, zda je možno odhadnout, kolik prostředků připadne 
na Fakultu stavební. Pan děkan sdělil, že se bude jednat o částku v rozmezí 3 - 4 mil. Kč. Počítá se 
s tím, že si 12 mil. z celkových prostředků pro ČVUT vypůjčí CIIRK, který bude tuto částku postupně 
splácet fakultám. 
 
Doc. Pazderka se zeptal předsedy Ekonomické komise doc. Cajthamla, zda bude senát přijímat 
usnesení k rozdělení dodatečných finančních prostředků z ČVUT. Doc. Cajthaml doporučil 
usnesení přijmout. Doc. Pazderka požádal doc. Cajthamla o zformulování usnesení. Mezitím 
probíhala další diskuze mezi panem tajemníkem a senátory. 
 
Hlasování o využití finančních prostředků dodatečně přidělených Fakultě stavební ze zdrojů MŠMT 
pro krytí režijních nákladů fakulty. 
 
pro: 27| proti: 0 | zdrželo se: 1 (z 28 přítomných senátorů) 
 
AS FSv schvaluje využití finančních prostředků dodatečně přidělených Fakultě stavební ze zdrojů 
MŠMT pro krytí režijních nákladů fakulty. 
 
Doc. Pazderka navrhl termíny zasedání AS FSv v první polovině roku 2019 a požádal senátory o 
jejich schválení. 
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Hlasování o termínech dalších zasedání AS FSv: 30. 1., 27. 2., 27. 3., 24. 4., 29. 5., 26. 6. 
 
pro: 28| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 28 přítomných senátorů) 
 
Termíny zasedání byly schváleny. 
 
Prof. Polák se dotázal na předsedu a členy škodní komise. Informace byla sdělena. 
 
Doc. Košatka vznesl dotaz na pravidla implementace GDPR na ČVUT. Pan děkan odpověděl, že 
pravidla GDPR jsou v kompetenci prorektora Ing. Holého. 
 
Ing. Jíra vznesl dotaz, zda existují oficiální pravidla pro speciální výuku, např. studentů s nějakým 
omezením (zdravotním apod.). Prod. prof. Pešková odpověděla, že je potřeba předložit potvrzení 
od ELSA, ale přesná pravidla a postupy výuky nikde uvedena nejsou. 
 
Doc. Cajthaml vznesl dotaz, zda se ČVUT zapojí do implementace nástrojů na kontrolu 
plagiátorství. Prod. prof. Pešková odpověděla, že paní prorektorka doc. Achtenová má v úmyslu 
systém kontroly zakoupit a implementovat. 
 
Děkan prof. Máca pozval senátory na přípitek k závěru roku 2018. Pan děkan poděkoval 
senátorům za konstruktivní spolupráci s vedením FSv a za vytvoření přátelské pracovní atmosféry 
na fakultě. Doc. Pazderka poděkoval vedení FSv za vstřícnou spolupráci s AS FSv.  
 
 
Příští zasedání AS FSv je naplánováno na 30. 1. od 9.00 v B-169. 

 
 

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

Zapsal: R. Bouška (editace J. Kašpar) 


