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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z 23. zasedání AS FSv, které se konalo dne 29.5.2019

Přítomni: dle prezenční listiny 

Hosté: 
děkan Prof. Máca, proděkani prof. Pešková, prof. Pavelka, tajemník Ing. Vlasák 
garanti stud. programů: prof. Matoušek, doc. Jandera, doc. Kabrhel 

Veřejnost: - 

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

1. Kontrola zápisu z 22. řádného zasedání AS FSv dne 24. 4. 2019
2. Záměr akreditace Bc. programu Building Structures (garant doc. Jandera)
3. Záměr akreditace Mgr. programu Integrální bezpečnost staveb (garant prof. Wald)
4. Záměr akreditace Mgr. programu Inteligentní budovy (garant doc. Kabrhel)
5. Záměr akreditace Mgr. programu Intelligent Building (garant doc. Kabrhel)
6. Záměr akreditace Mgr. programu Water and Environmental Engineering
(garant prof. Matoušek) 
7. Rozdělení NIV na rok 2019 pro FSv (tajemník Ing. Vlasák)
8. Informace o rozpočtu FSv na rok 2019 (tajemník Ing. Vlasák)
9. Informace z Ekonomické komise (doc. Cajthaml)
10. Informace z Pedagogické komise (Ing. Jíra)
11. Informace z Technické komise (Ing. Fíla)
12. Navigační systém na fakultě (prod. Ing. Vokurka)
13. Různé

1. Kontrola zápisu z 22. řádného zasedání AS FSv dne 24. 4. 2019

Bod č. 1 byl přesunut na příští zasedání AS FSv. 

2. Záměr akreditace Bc. programu Building Structures (garant doc. Jandera)

Prod. prof. Pešková stručně představila předložené záměry akreditací a garanty programů. Dále 
informovala o průběhu akreditací již senátem souhlasně projednaných studijních programů. 
Zmínila zejména doktorské programy, u kterých došlo k úpravě názvů dle požadavků Vědecké 
rady. 

Garant studijního programu doc. Jandera seznámil AS FSv se záměrem akreditace Bc. programu 
Building Structures. 

Doc. Bubeník se dotázal na očekávaný počet přijímaných studentů do tohoto programu. 
Doc. Jandera předpokládá okolo deseti přijímaných studentů. 
Prof. Pollert položil dotaz na skladbu předmětů a změny oproti původní akreditaci. 
Doc. Jandera podal stručnou informaci s odkazem na předkládaný dokument. 

Hlasování o akreditaci Bc. programu Building Structures: 
pro: 20| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 20 přítomných senátorů) 
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Záměr akreditace Bc. programu Building Structures byl souhlasně projednán. 

3. Záměr akreditace Mgr. programu Integrální bezpečnost staveb (garant prof. Wald)

Garant studijního programu prof. Wald seznámil AS FSv se záměrem akreditace Mgr. programu 
Integrální bezpečnost staveb. 

Hlasování o akreditaci Mgr. programu Integrální bezpečnost staveb: 
pro: 20| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 20 přítomných senátorů) 

Záměr akreditace Mgr. programu Integrální bezpečnost staveb byl souhlasně projednán. 

4. Záměr akreditace Mgr. programu Inteligentní budovy (garant doc. Kabrhel)

Garant studijního programu doc. Kabrhel seznámil AS FSv se záměrem akreditace Mgr. programu 
Inteligentní budovy. Program je společně vyučován na Fakultě stavební, strojní a 
elektrotechnické. Současně seznámil senát s jeho připravenou anglickou verzí, programem 
Intelligent Building. 

Děkan prof. Máca se dotázal na oblast/ti vzdělávání, do kterých je program zařazen, jedná se o 
podstatnou informaci pro Národní akreditační úřad. 
Informace byla doc. Kabrhelem v průběhu zasedání v koordinaci s dalšími fakultami upřesněna a 
doplněna. 

Hlasování o akreditaci Mgr. programu Inteligentní budovy: 
pro: 20| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 20 přítomných senátorů) 

Záměr akreditace Mgr. programu Inteligentní budovy byl souhlasně projednán. 

5. Záměr akreditace Mgr. programu Intelligent Building (garant doc. Kabrhel)

Hlasování o akreditaci Mgr. Programu Intelligent Building: 
pro: 20| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 20 přítomných senátorů) 

Záměr akreditace Mgr. programu Intelligent Building byl souhlasně projednán. 

6. Záměr akreditace Mgr. programu Water and Environmental Engineering (garant prof.
Matoušek) 

Garant studijního programu prof. Matoušek seznámil AS FSv se záměrem akreditace Mgr. 
programu Water and Environmental Engineering. 

Hlasování o akreditaci Mgr. programu Water and Environmental Engineering: 
pro: 20| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 20 přítomných senátorů) 

Záměr akreditace Mgr. programu Water and Environmental Engineering byl souhlasně projednán. 
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7. Rozdělení NIV na rok 2019 pro FSv (tajemník Ing. Vlasák)

Tajemník FSv Ing. Vlasák seznámil AS FSv s rozdělením NIV pro FSv na rok 2019. Shrnul základní 
předpoklady rozdělení, které dodržují základní proporce rozpisu předchozích období a vychází 
z příslušné metodiky schválené AS FSv. 

Doc. Cajthaml informoval, že Ekonomická komise projednala rozdělení NIV 15. května. Na komisi 
proběhla diskuze, ve které na vlastní žádost vystoupil prof. Černý, vedoucí Katedry 
materiálového inženýrství. Ten upozornil na pokles finančních prostředků jeho katedry vlivem 
úprav metodiky, současně přednesl návrh na možné oceňování excelentních výsledků a publikací 
na FSv. Ekonomická komise dále diskutovala potřebu tvorby strategie budoucího rozdělování 
finančních prostředků. Rozdělení NIV na rok 2019 doporučuje komise schválit. 

Doc. Cajthaml následně komentoval srovnání financí kateder za poslední 3 roky. Narůstají 
objemy financí pro katedry s vysokým podílem výuky a s velkým podílem 
aplikovaného/smluvního výzkumu. Pokles zaznamenaly katedry založené na základním výzkumu.  

Děkan prof. Máca změny zdůvodnil. Nová metodika rozděluje peníze vyváženě a spravedlivě, 
narovnává některé disproporce metodiky z předchozích let. Změny v metodice rozdělení 
finančních prostředků byly podrobně projednány na Ekonomické komisi a znovu vysvětleny při 
jejím schvalování na minulém zasedání AS FSv. Pro příští rok bude rozdělení finančních 
prostředků samozřejmě podrobně diskutováno, avšak bez znalosti metodiky rozdělení finančních 
prostředků v rámci ČVUT a informací z MŠMT nelze dělat konečná rozhodnutí. 

Následně proběhla širší diskuze na téma aplikovaného, smluvního a základního výzkumu a jeho 
financování, do které se zapojil prof. Máca, doc. Cajthaml, prof. Wald., prof. Pollert, Ing. Vlasák, 
doc. Vejmelková, doc. Bubeník, Ing. Jíra a doc. Pazderka. 

Doc. Pazderka vybídl k další diskuzi na toto téma v budoucnu v rámci Ekonomické komise. 

Hlasování o rozdělení NIV na rok 2019 pro FSv: 
pro: 20| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 20 přítomných senátorů) 

Rozdělení NIV na rok 2019 pro FSv bylo schváleno. 

8. Informace o rozpočtu FSv na rok 2019 (tajemník Ing. Vlasák)

Tajemník FSv Ing. Vlasák předložil a představil AS FSv rozpočet FSv na rok 2019. Rozpočet 
kopíruje schválené rozdělení NIV pro FSv na rok 2019. Projednání rozpočtu FSv bylo zařazeno 
nově na základě požadavku kvestora ČVUT. Prakticky se jedná o součást rozpočtu ČVUT, který 
schvaluje AS ČVUT jako celek. 

Rozpočet FSv nebyl v předchozích letech AS FSv schvalován. Po krátké diskuzi, do které se zapojili 
doc. Cajthaml, Ing. arch. Kašpar, Ing. Vlasák a doc. Pazderka bylo navrženo dokument souhlasně 
projednat. 

Hlasování o rozpočtu FSv na rok 2019 pro FSv: 
pro: 17| proti: 0 | zdrželo se: 3 (z 20 přítomných senátorů) 

Rozpočet FSv na rok 2019 byl souhlasně projednán. 
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9. Informace z Ekonomické komise (doc. Cajthaml)

Viz body 7 a 8. 

10. Informace z Pedagogické komise (Ing. Jíra)

Předseda Pedagogické komise Ing. Jíra informoval o jednání komise, která se sešla 16. května. 
Hlavním tématem byla anketa hodnocení výuky. Je třeba zajištění větší propagace. Je 
doporučeno zřízení trvalého odkazu na webu fakulty, kde budou trvale vyvěšeny výsledky a 
zejména závěry, které byly z ankety vyvozeny. 

Proděkanka prof. Pešková informovala, že trvalý odkaz již byl zřízen. 

Komise dále doporučuje upravit příslušnou směrnici, která řeší opětovné přihlašování ke studiu 
na FSv. Navrhuje uznávání předmětů se známkami A – D nebo uznávání všech žádaných 
předmětů do celkového průměru 2,0. 

Děkan prof. Máca a proděkanka prof. Pěšková potvrdili, že doporučení bude na vedení FSv 
projednáno. 

11. Informace z Technické komise (Ing. Fíla)

Předseda Technické komise Ing. Fíla informoval o jednání komise. Tématem jednání byl návrh na 
odstranění odkazů na soukromé weby z profilů pracovníků FSv na intranetu. Komise navrhuje, 
aby odkazy směřovaly na osobní profily na katedrových stránkách. 

Doc. Pazderka uvedl, že závěry komise projednal s vedením FSv, které je shodného názoru. 

Komise dále probírala téma navigačního systému na FSv. Navrhuje zadat tvorbu koncepce 
systému specializované firmě a následně vybrat řešení pro FSv nejvhodnější. 

Ing. Chalupa se dotázal tajemníka Ing. Vlasáka na průběh jednání FSv s Prahou 6, která v ul. 
Kolejní rozšířila zónu placeného parkování. 
Ing. Vlasák informoval o zaslání oficiálního podnětu Praze 6 k nápravě situace. 
Ing. Jíra rovněž upozornil na nepřehlednost a zúžení křižovatky v ul. Kolejní v důsledku umístění 
parkovacích stání. 

12. Navigační systém na fakultě (prod. Ing. Vokurka)

Proděkan Ing. Vokurka se omluvil ze zasedání. 
Bod 12 bude přesunut na příští zasedání AS FSv. 

13. Různé

Ing. Jíra se dotázal na termín vyhlášení nových voleb do AS FSv. 
Doc. Pazderka počítá s vyhlášením voleb a ustanovením volební komise na prvním podzimním 
zasedání AS FSv, stejně jako tomu bylo v minulém i předminulém volebním období. Vyhlášení 
voleb už předjednal s předsedou Legislativní komise prof. Polákem. 
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Proděkan prof. Pavelka sdělil informace z komise ICT k možnostem realizace elektronických 
voleb, existuje několik systémů s různým stupněm bezpečnosti. 

Doc. Pazderka otevřel diskuzi na téma elektronických voleb, obě varianty mají svá pro i proti, 
spíše by podpořil zachovat stávající systém.  
Doc. Cajthaml se připojil, také by podpořil spíše stávající systém.  
Ing. Fíla vidí v zavedení elektronické formy možné zvýšení volební účasti. 
Ing. arch. Bouška zdůraznil potřebu propagace senátních voleb. 
Doc. Pazderka zdůraznil v případě zavedení elektronických voleb nutnost kontroly systému celou 
volební komisí, nikoliv pouze jedinou osobou. 
Prof. Wald by uvítal předložení podrobných informací o možnostech systémů elektronické volby. 
Bez nich nelze udělat kvalifikované rozhodnutí. 

Doc. Pazderka navrhl orientační hlasování (v této chvíli již senát nebyl usnášení schopný), které 
bude sloužit pouze jako informace pro vedení FSv. 

Orientační hlasování: 
Pro elektronickou volbu (11), pro zachování standardní volby (5), zdrželi se (3). 

Doc. Pazderka požádal vedení FSv o zajištění podkladů k systémům elektronické volby. 

Doc. Cajthaml položil dotaz na vliv zákona o DPH na vysoké školy. 
Tajemník Ing. Vlasák informoval, že v případě, kdy nebudou VŠ ze zákona vyňaty, bude dopad 
významný. 

Ing. Fíla předal senátu informaci od studentů, že v některých geodetických předmětech je 
vyžadována účast v anketě hodnocení výuky jako podmínka udělení zápočtu. To je v rozporu 
s nastavením ankety. 
Doc. Cajthaml přislíbil, že informaci prověří. 

Ing. Chalupa informoval, že FSv je jako jediná fakulta otevřena o víkendech pro studenty z celého 
ČVUT. Problém vidí ve využívání našich prostorů studenty jiných fakult. Zmínil některé vzniklé 
problémy.  
Tajemník Ing. Vlasák navrhl o víkendech vstup studentů pouze do jasně definovaných prostorů. 
K tématu proběhla krátká diskuze. Provoz objektů je na jednotlivých fakultách rozdílný. 
Ing. Vlasák prověří možnosti regulace vstupů přes turnikety a možnosti zpřístupnění pouze 
vymezených částí FSv. 

Prof. Polák shrnul senátorům aktuální informace z Rady vysokých škol. 

Ing. Jíra se dotázal vedení FSv na projekt TAČR Trend a specifikaci 10% spoluúčasti. 
Informaci podal proděkan prof. Pavelka. 

Na závěr zasedání doc. Pazderka informoval, že na červnové zasedání AS FSv nejsou vedením FSv 
navrhovány žádné body k projednání, doporučil tedy jeho zrušení. K návrhu nebyly námitky. 

Doc. Vejmelková navrhla neformální setkání senátorů dne 25.6., zajistí internetové hlasování. 
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Příští zasedání AS FSv je naplánováno na 25.9. 2019 od 9.00 v B-169. 
Další termíny zasedání: 30. 10., 27. 11. a 18.12. 2019. 

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

Zapsal: Jan Kašpar 




