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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z 22. zasedání AS FSv, které se konalo dne 24. 4. 2019

Přítomni: 

Hosté: 

Veřejnost: 

dle prezenční listiny 

děkan prof. Máca, proděkani prof. Pešková, prof. Patzák, tajemník Ing. Vlasák - 

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

1. Kontrola zápisu z 21. řádného zasedání AS FSv dne 27.3. 2019
2. Metodika rozpisu prostředků NIV na rok 2019 (děkan prof. Máca)
3. Informace z Ekonomické komise (doc. Cajthaml)
4. Různé

1. Kontrola zápisu z 21. řádného zasedání AS FSv dne 27. 3. 2019

K zápisu nebyly připomínky. Zápis byl schválen. 

2. Metodika rozpisu prostředků NIV na rok 2019 (děkan prof. Máca)

Děkan prof. Máca představil Metodiku rozpisu prostředků NIV na rok 2019. Zmínil hlavní priority 
metodiky a rozdíly oproti metodice roku 2018, zejména jednotnou tvorbu mimo-normativu, 
který je stanoven jako 26 % ze všech zdrojů rozpočtu (pedagogika, věda). Metodika zachovává 
obvyklé principy z předchozích let. Nově je zavedena položka techniků ve výuce. Podrobně byla 
metodika projednána na Ekonomické komisi. 

Předseda Ekonomické komise doc. Cajthaml informoval o jednání komise, která se sešla 15. 4., 
pan děkan na komisi podrobně zdůvodnil veškeré změny, komise doporučuje senátu metodiku 
schválit. 

Hlasování o Metodice rozpisu prostředků NIV na rok 2019: 
pro: 22| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 22 přítomných senátorů) 

Metodika rozpisu prostředků NIV na rok 2019 byla schválena. 

3. Informace z Ekonomické komise (doc. Cajthaml)

Viz předchozí bod. 

4. Různé

Doc. Cajthaml se zeptal vedení FSv na počty přihlášených studentů pro akademický rok 2019/20. 
Proděkanka prof. Pešková informovala, že kapacity nejsou vyčerpány, bylo otevřeno 2.kolo 
přijímacího řízení. Je patrný mírný nárůst zájemců do Bc. studia, pro akademický rok 2019/20 
bude přijato odhadem o 50 studentů více oproti předchozímu roku. V Mgr. studiu je očekáván 
pokles, který bude převyšovat 100 studentů, důvodem je příchod slabých ročníků. Z jiných 
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univerzit se do Mgr. studia hlásí desítky studentů, naším cílem je umožnit jim studium na FSv 
vhodným nastavením přijímacího řízení. Pokles u Mgr. studentů bude dlouhodobějšího rázu. 

Ing. Jíra se dotázal na závěry aktualizované ankety hodnocení výuky. Ing. Dočkal informoval, že 
výsledky poslední ankety nejsou VIC ČVUT zatím zpracovány. Nová anketa proběhla v testovacím 
režimu, ještě bez reakcí vyučujících, výsledky nejsou porovnatelné s předchozími semestry. Účast 
byla bohužel nízká (4%). Pro tento semestr již bude anketa spuštěna v plné verzi. Po VIC ČVUT 
budou výsledky požadovány, alespoň surová data. 
Proděkanka prof. Pešková informovala o účasti studentů ČVUT v anketě, nejvyšší účast je na FEL, 
FSv je na předposlední pozici (polední je FA). Je třeba zvýšit propagaci. Byla očekávána vyšší 
účast. 
Doc. Vašková považuje za nutné výsledky zveřejnit, opak může být pro hlasující studenty 
demotivující a vrhá na anketu špatné světlo. 
Doc. Pazderka požádal Ing. Jíru zařadit téma ankety hodnocení výuky na jednání pedagogické 
komise, musí dojít ke zlepšení po všech stránkách (výsledky, účast). 

Doc. Cajthaml se vrátil k metodice rozpočtu, kde je vyčleněn Iniciační fond a Fond mobility, je 
třeba, aby se fondy čerpaly, a vyzval vedení k větší propagaci mezi zaměstnanci. 
Proděkan prof. Patzák navrhl o fondech informovat na grémiu děkana, informace může být 
opětovně vyvěšena. 
Doc. Pazderka doporučil rozeslání informačního emailu, aby byla jistota, že se informace dostane 
ke všem potenciálním uchazečům o financování ze zmíněných fondů. 
Tajemník Ing. Vlasák rovněž navrhl informovat na grémiu, předání informace zaměstnancům 
zajistí vedoucí kateder. 

Prof. Wald v závěru informoval, že vítězkou výročních cen Nadace Český literární fond se stala 
Mgr. Lidmila Kábrtová z PR oddělení FSv. 

Příští zasedání AS FSv je naplánováno na 29.5. 2019 od 9.00 v B-169. 

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

Zapsal: Jan Kašpar 


