Zápis č.20/2017 – 20

Akademický senát FSv ČVUT
Zápis z 20. zasedání AS FSv, které se konalo dne 27. 2. 2019

Přítomni:
Hosté:
Veřejnost:

dle prezenční listiny
děkan prof. Máca, proděkanka prof. Pešková, tajemník Ing. Vlasák
dále: prof. Hulec, doc. Kroftová
-

Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
1. Kontrola zápisu z 19. řádného zasedání AS FSv dne 19.12. 2018
2. Informace děkana (děkan prof. Máca)
3. Disciplinární komise FSv (děkan prof. Máca)
4. Jmenování mimořádného člena Vědecké rady FSv (děkan prof. Máca)
5. Záměr akreditace doktorského studijního programu Ochrana a obnova památek
(garant prof. Hulec)
6. Záměr akreditace doktorského studijního programu Architecture and Landscape Heritage
(garant doc. Kroftová)
7. Předběžná informace o výsledcích hospodaření za rok 2018 (tajemník Ing. Vlasák)
8. Systém hodnocení doktorandů na FSv a související informace z Pedagogické komise
(prod. prof. Pešková, Ing. Jíra)
9. Různé
1. Kontrola zápisu z 19. řádného zasedání AS FSv dne 19. 12. 2018
K zápisu nebyly připomínky. Zápis byl schválen.
2. Informace děkana (děkan prof. Máca)
Děkan prof. Máca informoval AS FSv o
1) přípravě metodiky rozpočtu ČVUT pro rok 2019,
Připravovaná metodika rozpočtu bude kopírovat metodiku pro rok 2018. Předmětem jednání je
především výše mimonormativu ČVUT. Metodika rozpočtu Fakulty stavební je rovněž
předpokládána bez zásadních změn oproti roku 2018.
2) plánu dosažení institucionální akreditace,
ČVUT plánuje předložení institucionální akreditace v roce 2019. V první žádosti budou podány
hlavní a nezpochybnitelné oblasti vzdělávání. FSv se týká oblast Stavebnictví a Architektura a
urbanismus.
3) průběhu „kolektivního vyjednávání“ na ČVUT.
Předmětem „kolektivního vyjednávání“ je úprava kolektivní smlouvy a mzdové tabulky, bude
docházet k úpravám tarifů ve všech platových třídách, zejména v nejnižších.
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Ing. Mára se v souvislosti s přípravou rozpočtu dotázal na plnění finančních závazků ve vazbě na
spolupráci Fakulty strojní, resp. ČVUT, s GE Aviation. Dle informací prezentovaných na AS ČVUT
se obává možného finančního dopadu na fakulty, tedy i na FSv.
Děkan prof. Máca nemá v tuto chvíli jiné informace, než ty, které má k dispozici Akademický
senát ČVUT. Situace bude předmětem dalších jednání, dotazy ohledně aktuálního stavu na úrovni
ČVUT je třeba směřovat na pana rektora.
3. Disciplinární komise FSv (děkan prof. Máca)
Děkan prof. Máca v souladu s §27, odst. 1, písm. f) zákona o VŠ požádal AS FSv o předchozí
souhlas ke jmenování členů Disciplinární komise FSv pro období 2019 – 2021. Seznámil senát
s navrženými kandidáty (řádní členové a náhradníci). Návrh členů Disciplinární komise FSv byl
senátorům předložen 7 dní před zasedáním.
Hlasování o udělení předchozího souhlasu děkanovi FSv ke jmenování navržených členů
Disciplinární komise FSv:
pro: 25| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 25 přítomných senátorů)
Děkanovi FSv byl udělen předchozí souhlas ke jmenování navržených členů Disciplinární komise
FSv pro období 2019 - 2021.
4. Jmenování mimořádného člena Vědecké rady FSv (děkan prof. Máca)
Děkan prof. Máca požádal o předchozí souhlas ke jmenování nového mimořádného člena
Vědecké rady FSv v souvislosti se změnou děkana Stavební fakulty TU v Košicích. Novým
děkanem byl jmenován doc. Ing. Peter Mésároš, PhD. Členy vědecké rady FSv jsou děkani
partnerských stavebních fakult v ČR a SR.
Hlasování o udělení předchozího souhlasu ke jmenování mimořádného člena Vědecké rady FSv doc. Ing. Petera Mésároše, PhD., děkana Stavební fakulty TU v Košicích:
pro: 25| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 25 přítomných senátorů)
Děkanovi FSv byl udělen předchozí souhlas ke jmenování mimořádného člena vědecké rady FSv doc. Ing. Petera Mésároše, PhD. (Stavební fakulta TU v Košicích).
5. Záměr akreditace doktorského studijního programu Ochrana a obnova památek
(garant prof. Hulec)
Garant studijního programu prof. Hulec seznámil AS FSv se záměrem akreditace doktorského
studijního programu Ochrana a obnova památek. Vyslovil přesvědčení, že se jedná o studijní
program, který jednoznačně patří na Fakultu stavební.
Hlasování o záměru akreditace doktorského studijního programu Ochrana a obnova památek:
pro: 25| proti: 0 | zdržel se: 1 (z 26 přítomných senátorů)
Záměr akreditace doktorského studijního programu Ochrana a obnova památek byl souhlasně
projednán.
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6. Záměr akreditace doktorského studijního programu Architecture and Landscape Heritage
(garant doc. Kroftová)
Garantka studijního programu doc. Kroftová seznámila AS FSv se záměrem akreditace studijního
programu Architecture and Landscape Heritage. Program by měl vzhledem k šíři své nabídky a
realizaci v anglickém jazyce zaujmout nejen české, ale zejména zahraniční studenty.
Doc. Bubeník, prof. Pospíšil a P. Kučera upozornili na několik drobných nepřesností v textu.
Garantka programu přislíbila jejich opravu ve finálním dokumentu.
Hlasování o záměru akreditace doktorského studijního programu Architecture and Landscape
Heritage:
pro: 25| proti: 0 | zdrželo se: 1 (z 26 přítomných senátorů)
Záměr akreditace doktorského studijního programu Architecture and Landscape Heritage byl
souhlasně projednán.
Děkan prof. Máca informoval o diskuzi na Vědecké radě ČVUT na téma velkého množství
studijních programů podávaných k akreditaci na ČVUT. Doporučil garantům účastnit se jednání
Vědecké rady a dobře argumentovat důvody vzniku nových programů.
7. Předběžná informace o výsledcích hospodaření za rok 2018 (tajemník Ing. Vlasák)
Tajemník FSv Ing. Vlasák seznámil AS FSv s předběžným hospodářským výsledkem FSv za rok
2018. Zprávu o hospodaření předpokládá předložit na zasedání v březnu 2019. Ekonomická
stabilita fakulty je velmi dobrá, zejména vzhledem k vytvořeným rezervám na jednotlivých
fondech. Představil výsledky hospodaření kateder a hlavní finanční toky na fakultě.
Předseda Ekonomické komise doc. Cajthaml poděkoval panu tajemníkovi za průběžné
poskytování informací o hospodaření fakulty, zejména zmínil čerpání z fondu děkana.
8. Systém hodnocení doktorandů na FSv a související informace z Pedagogické komise (prod.
prof. Pešková, Ing. Jíra)
Proděkanka prof. Pešková (v zastoupení prod. prof. Patzáka) v úvodu informovala o zvýšení
stipendia studentům doktorského studia. Dále informovala o úpravě metodiky hodnocení
doktorského studia. Zmínila 5 hlavních úprav/změn, které jsou zapracovány v předloženém
dokumentu.
Předseda Pedagogické komise Ing. Jíra informoval, že metodika byla v Pedagogické komisi
podrobně projednána s kladným ohlasem.
Doc. Vašková se dotázala na zapracování námitky k započítávání výuky doktorandů, kteří neučí
po celý semestr.
Ing. Jíra vysvětlil příslušný bod metodiky, bude započítána výuka studentům, kteří vyučují
v průběhu semestru dle rozvrhu.
Prof. Pospíšil se dotázal na vznesenou námitku k termínu odevzdání/odeslání formuláře
hodnocení DS. Termín je shodný pro studenta i pro jeho školitele, ten hodnocení potvrzuje.
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Děkan prof. Máca doporučil dát větší časový prostor školiteli pro odsouhlasení hodnocení –
pověří prod. prof. Patzáka úpravou metodiky v tomto směru.
Děkan prof. Máca informoval o probíhající diskuzi na ČVUT k výši stipendia v doktorském studiu.
V tuto chvíli je stipendium na FSv rozděleno na nárokovou a motivační složku. Názor na budoucí
úpravu není jednoznačný. Způsob vyplácení je na jiných fakultách a vysokých školách různý. Pan
děkan preferuje zachování motivační složky, její zrušení by považoval za nešťastné.
Pan děkan dále vyjádřil názor, že v hodnocení doktorandů by se měla více hodnotit výuka na
středních školách, kde je možné motivovat studenty ke studiu na FSv. Na SŠ je navíc nedostatek
učitelů odborných předmětů.
Prof. Wald, doc. Pazderka a Ing. Jíra se shodli, že přednesené změny (viz výše) mohou být
zapracovány do metodiky již pro rok 2019.
Ing. Jíra dále informoval, že na Pedagogické komisi zazněl námět uvádět na webu FSv průměrné
stipendium (včetně motivační složky), např. u nejlepších 30 doktorandů. K projednané metodice
hodnocení DS doporučil přijmout senátní usnesení.
Dle prof. Walda je forma metodiky v kompetenci vedení FSv a není třeba jí schvalovat (historicky
to tak vždy bylo). Doc. Pazderka vyjádřil podobný názor s tím, že hlasování je samozřejmě také
možné (minule ho sám navrhoval), záleží na tom, jak se senátoři domluví. Jinak už samotné
projednání v pedagogické komisi byl vstřícný postup vedení oproti předchozím rokům a prod.
prof. Patzák zapracoval všechny připomínky, na kterých se Pedagogická komise shodla.
Ing. arch. Bouška a doc. Cajthaml navrhli souhlasné projednání bodu.
Nikdo nebyl proti tomuto návrhu.
Hlasování o Metodice hodnocení doktorandů na FSv:
pro: 26| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 26 přítomných senátorů)
AS FSv souhlasně projednal Metodiku hodnocení doktorandů na FSv.
9. Různé
Ing. Jíra informoval o návrhu předneseném na pedagogické komisi (Ing. Matějka) ke zvýšení
koeficientu u počítačové výuky v rozpisu pedagogického zatížení. Ing. Matějka svůj návrh upřesnil
a vysvětlil jeho důvody.
Děkan prof. Máca se obává, že změny metodiky v tomto směru by mohly negativně ovlivnit
spravedlivé rozdělování peněz na výuku.
Doc. Pazderka požádal o diskuzi k tématu na Pedagogické komisi.
Prof. Wald informoval o zahájení přípravy Zprávy o činnosti AS FSv za rok 2018.
Příští zasedání AS FSv je naplánováno na 27. 3. 2019 od 9.00 v B-169.
Doc. Vejmelková byla pověřena organizací neformálního setkání senátorů (plánováno v březnu).
doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.
předseda AS FSv ČVUT
Zapsal: Jan Kašpar
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