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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 18. 12. 2019

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Hosté: 
děkan prof. Máca, proděkani prof. Pešková, prof. Kabele, prof. Patzák,  
Ing. Vokurka, tajemník Ing. Vlasák, Ing. Mikeš, Mgr. Czivišová 

Veřejnost: Ing. Tomáš Trtík, Ing. Jakub Holan 

 
Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. 
 
1. Kontrola zápisu z 25. řádného zasedání AS FSv dne 6.11. 2019 
2. Usnesení přijaté per rollam v mezidobí mezi 25. a 26. zasedáním 
3. Kritéria pro posouzení neplnění studijních povinností studentů v doktorském studiu     
    - opatření děkana v návaznosti na novelu ŘDS (prod. prof. Patzák)  
4. Informace o průběhu voleb a řešení mimořádné situace (Ing. Mikeš) 
5. Různé 
6. Slovo děkana – poděkování senátorům za období 2017-19 a panu tajemníkovi 
7. Vánoční přípitek 
 
1. Kontrola zápisu z 25. řádného zasedání AS FSv dne 6. 11. 2019 
 
K zápisu nebyly připomínky, zápis byl schválen. 
 
2.  Usnesení přijaté per rollam v mezidobí mezi 25. a 26. zasedáním 
 
Doc. Pazderka informoval o usnesení přijatém per rollam v mezidobí mezi 25. a 26. zasedání. 
 
Doc. Pazderka dne 28. 11. 2019 podle čl.5 odst.14 Jednacího řádu AS FSv vyhlásil hlasování per 
rollam o schválení náhradního termínu voleb ve středu 4. prosince 2019 od 9:00 do 16:00 pro 
volby do AS FSv pro období 2020-22 a zároveň pro volby do AS ČVUT ve volebním obvodu FSv 
pro období 2020-22. Ve stanoveném termínu (28. 11. 14:00 – 29. 11. 23:59) se hlasování 
zúčastnilo 29 senátorů, z toho 29 hlasovalo pro přijetí návrhu. 
 
Doc. Pazderka informoval senátory o průběhu hlasování a pro kontrolu dal k dispozici výsledky 
hlasování v tištěné podobě (předtím i v el. podobě emailem), obsahující seznam senátorů a jejich 
hlasů. K průběhu a výsledkům hlasování nebyly námitky. 
 
3. Kritéria pro posouzení neplnění studijních povinností studentů v doktorském studiu     
    - opatření děkana v návaznosti na novelu ŘDS (prod. prof. Patzák) 
 
Doc. Pazderka informoval o novém opatření děkana, které vzniklo v návaznosti na novelu ŘDS na 
FSv. Pan děkan se rozhodl opatření projednat na senátu (dle Zákona o VŠ schvaluje AS pouze 
vnitřní předpisy), dokument byl dán senátorům k dispozici 7 dní před zasedáním. 
 
Proděkan prof. Patzák informoval senátory o obsahu předloženého opatření děkana, vysvětlil 
jednotlivá ustanovení a jejich důvody. K navrženému textu usnesení nebyly žádné námitky. 
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Hlasování o navrženém opatření o kritériích pro posouzení neplnění studijních povinností 
studentů v doktorském studiu na FSv: 
 
pro: 20| proti: 0 | zdrželo se: 1 (z 21 přítomných senátorů) 
 
AS FSv souhlasně projednal Opatření děkana - Kritéria pro posouzení neplnění studijních 
povinností studentů v doktorském studiu na FSv. 
 
4. Informace o průběhu voleb a řešení mimořádné situace (Ing. Mikeš) 
 
Předseda volební komise pro volby do AS FSv pro období 2020-22 a zároveň pro volby do AS 
ČVUT ve volebním obvodu FSv pro období 2020-22 Ing. Mikeš podal podrobnou informaci o 
průběhu voleb. Vysvětlil jednotlivé postupy, které realizovala volební komise v souvislosti 
s přerušením voleb vlivem mimořádné události (evakuace kampusu ČVUT dne 27.11.). Přiblížil 
jednotlivé procesy související s činností volební komise a jejich obtížnost. Doporučil úpravy 
Volebního řádu AS FSv (dále jen „VŘ FSv“), aby byla usnadněna práce volební komise. Za 
nejproblematičtější označil nesourodé požadavky na počet členů volební komise při jednotlivých 
úkonech a doporučil jejich sladění.  
 
Ing. Mikeš vysvětlil důvody, proč byl navržen termín pokračování voleb na středu 4.12. Hlavním 
důvodem bylo zajištění činnosti volební komise během sčítání volebních lístků (probíhá do noci), 
kdy by nebylo možné narychlo zajistit dostatečný počet členů komise pro sčítání v noci z 28.11. 
na 29.11. (hlídání dětí apod.). Reálně tak připadal v úvahu termín až v příštím týdnu. Byla zvolena 
další středa, jako stejný den náhradou za přerušený volební den 27.11. Návrh konzultoval 
telefonicky s členy předsednictva AS FSv doc. Pazderkou a prof. Waldem. Rovněž si neumí 
představit, že by volební komise zahájila volební den bez schválení náhradního termínu ze strany 
AS FSv, což by se 28.11. téměř jistě nestihlo.  
 
Doc. Pazderka poděkoval předsedovi volební komise za jeho vystoupení a za jeho práci v průběhu 
voleb. Vyzval senátory k diskuzi ohledně průběhu voleb. 
 
Doc. Cajthaml navázal na svůj email rozeslaný senátorům 28.11., ve kterém zpětně preferoval 
řešení vzniklé situace v podobě pokračování voleb hned následující den (čtvrtek 28.11.), avšak po 
předchozím schválení senátem ještě ve středu 27.11. Vyjádřil nesouhlas s formulací prohlášení 
volební komise ze dne 27.11., ve kterém volební komise „vyhlásila“ náhradní termín voleb. 
 
Doc. Pazderka souhlasil s nevhodností použití termínu „vyhlašuje“ v prohlášení volební komise, 
zároveň však upozornil na to, že řešení zpětně navržené doc. Cajthamlem by bylo prakticky 
neproveditelné: ve středu 27.11. se senát po vyhlášení evakuace fyzicky neměl kde sejít, navíc 
není jasné, zda by se vůbec takto narychlo sešlo 20 senátorů, aby byl senát usnášeníschopný. 
Jako jediná možnost tedy připadalo v úvahu hlasování per rollam, avšak to by muselo probíhat až 
do večerních hodin (jak ukázalo skutečné hlasování dne 28.11., kdy 20. hlas přišel až ve 23:06). 
Výsledek by tedy byl znám cca o půlnoci (do konce hlasovací doby navíc může podle JŘ AS FSv 
jakýkoliv senátor hlasování zpochybnit a potom je neplatné). Rozeslání informačního mailu 
akademické obci by tak bylo možné až ráno cca v 8:30 (zajišťuje VIC), tedy pouhých 30 min. před 
otevřením volební místnosti. Takový způsob vyhlášení volebního dne by doc. Pazderka považoval 
za nekorektní. Ve čtvrtek je navíc značná část akademických pracovníků i doktorandů FSv na 
UCEEB, tedy by nemohli volit. 
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Doc. Vašková vyjádřila podporu zvolenému řešení, tedy vyhlášení náhradního volebního dne na 
středu 4.12. Termíny 28.11. nebo 29.11. považuje za nereálné. 
 
Doc. Vébr vyjádřil souhlas s realizovaným řešením vzniklé situace a poděkoval předsedovi volební 
komise za jeho zajištění. 
 
Doc. Vejmelková podpořila názor doc. Cajthamla, pokračování voleb ve čtvrtek 28.11. by 
považovala za nejvhodnější řešení. Hlasování per rollam by se dle jejího názoru do té doby stihlo. 
 
Ing. Jíra upozornil na skutečnost, že návrhové listy kandidátů nebyly včas zveřejněny. Dále 
poukázal na nedostatky ve VŘ AS FSv, které je dle jeho názoru třeba doplnit.  
 
Doc. Pazderka souhlasil s nutností novelizace VŘ AS FSv v návaznosti na proběhlé události. O věci 
už jednal s předsedou LK AS FSv prof. Polákem a shodli se, že novelizace VŘ AS FSv by měla být 
jedním z prvních úkolů nového AS FSv. Při práci na novele by měla být přítomna fakultní 
právnička Mgr. Czivišová, aby bylo vše legislativně v pořádku. 
 
Děkan prof. Máca upozornil, že dle Zákona o VŠ předkládá VŘ AS FSv děkan, legislativní iniciativa 
je tedy na něm. Od počátku ale bude vše řešit ve spolupráci s LK AS FSv, je otevřen názorům 
senátorů. Novelizaci VŘ AS FSv také vidí jako nezbytnou. Ideálně by měly být úpravy navázány na 
obdobné úpravy VŘ AS ČVUT (které ale zatím nejsou), aby bylo vše v souladu. 
 
Doc. Demel vyjádřil názor, že si není jistý, zda je pro stanovení náhradního volebního dne nutný 
souhlas AS FSv. Citoval ustanovení z VŘ AS FSv, které pověřuje volební komisi. Toto pověření je 
možno chápat také tak, že jeho součástí je stanovení náhradního volebního dne. 
 
Mgr. Czivišová vyjádřila svůj právní názor na věc. Dle jejího stanoviska není v platných vnitřních 
předpisech jednoznačně stanoveno, že by za vzniklé mimořádné situace náhradní volební den 
musel nutně schvalovat senát. Teoreticky by k tomu mohla mít mandát i sama volební komise. 
Dále zmínila absenci lhůty na podávání stížností na průběh voleb. Na jiných fakultách mají toto 
běžně stanoveno, lhůta je obvykle 10 dní. Doporučuje doplnit a zpřesnit VŘ AS FSv. 
 
Doc. Bubeník otevřel diskuzi ohledně uložení volební urny v době přerušení voleb. Ing. Mikeš 
podrobně popsal proces zapečetění uren a jejich uložení. Poděkoval panu tajemníkovi Ing. 
Vlasákovi za součinnost při této akci. 
 
Doc. Pazderka shrnul závěry z diskuze k průběhu voleb. I přes rozdílné názory na některé věci se 
všichni senátoři shodují, že volby v dané mimořádné situaci proběhly korektně a jsou platné. 
Dotázal se, zda s tím všichni souhlasí. Nebyly žádné další připomínky. 
 
5. Různé 
 
Proděkanka prof. Pešková informovala o podpoře studentů se specifickými potřebami. Tito 
studenti mají na danou podporu nárok (pokud mají písemný doklad ze střediska ELSA), musí jí 
však při výuce nebo zkoušce sami uplatnit (musí osobně informovat vyučujícího přímo na místě). 
Příznak ELSA je u studenta integrován v KOSu.  
 
Doc. Vašková zmínila problematiku podvodného jednání některých studentů a evidenci těchto 
přestupků. Proděkanka prof. Pešková informovala, že údaje o disciplinárním řízení budou 
uvedeny u studentů v KOSu. Do diskuze se dále zapojili doc. Bubeník a další. 
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Ing. Jíra položil dotaz ohledně kontroly plagiátorství závěrečných prací, zda FSv používá nějaký 
kontrolní software? Prof. Pešková dlouhodobě prosazuje prověřování plagiátorství závěrečných 
prací pomocí softwaru, zejména u doktorských prací, které jsou v písemné formě. U závěrečných 
prací projektového typu je použití programu velmi omezené. Zavedení konkrétního softwaru je 
řešeno na úrovni ČVUT, zatím však bez reálného výsledku. Prof. Pešková nutnost zavedení 
antiplagiátorského softwaru již několikrát na úrovni ČVUT urgovala. 
 
Předseda Ekonomické komise AS FSv doc. Cajthaml poděkoval jménem komise panu tajemníkovi 
Ing. Vlasákovi za konstruktivní spolupráci v minulých letech, cenil si vždy jeho vstřícného přístupu 
směrem k senátu. Ing. Vlasák obdobně poděkoval doc. Cajthamlovi za konstruktivní přístup při 
vzájemných jednáních.  
 
Proděkan Ing. Vokurka informoval senátory o pravděpodobném zpoždění rekonstrukce 
poslucháren B-280 a B-286. Rekonstrukce se téměř jistě protáhne až do zimního semestru. 
 
Dlouholetý senátor a bývalý předseda AS FSv doc. Košatka poděkoval senátorům za spolupráci a 
přátelskou atmosféru během jednání AS FSv a při práci v komisích. Vzhledem k věku se rozhodl 
již nekandidovat na další volební období. Doc. Pazderka poděkoval doc. Košatkovi za jeho přínos 
senátu i fakultě a zejména za jeho obětavou práci ve funkci předsedy AS FSv v letech 2014-16. 
 
Prof. Pollert poděkoval senátorům za příjemnou spolupráci a přátelské prostředí v senátu. 
Protože se již na další období nedostal do AS FSv, požádal senátory o další rozvíjení témat 
spojených s řešením IT problémů na fakultě i na ČVUT, o jejich řešení se zajímal v průběhu svého 
současného mandátu. Pro fakultu považuje za důležité sledovat dění v IT oblasti na úrovni ČVUT 
a aktivně do něj zasahovat. 
 
Doc. Pazderka pozval senátory na neformální setkání senátorů od 17:00 v restauraci 
v Masarykově koleji, kde budou přítomni i zástupci vedení fakulty a poděkoval doc. Vejmelkové 
za organizaci tohoto setkání. Doc. Vejmelková podala doplňující informace k setkání. 
 
6. Slovo děkana - poděkování senátorům za období 2017-19 a panu tajemníkovi 
 
Děkan prof. Máca poděkoval panu tajemníkovi Ing. Vlasákovi za jeho obětavou práci pro fakultu, 
ocenil jeho přínos pro fakultu v mnoha oblastech. Pan tajemník končí ve funkci k 31.12. 
 
Děkan prof. Máca poděkoval senátorům AS FSv za konstruktivní přístup k řešení problémů na 
fakultě, za aktivní spolupráci a za přátelskou atmosféru mezi senátem a vedením, směřující 
k úspěšnému rozvoji fakulty. Doc. Pazderka poděkoval panu děkanovi za vstřícný přístup vedení 
fakulty k senátu a za ochotu vedení zapracovávat do svých rozhodnutí připomínky senátorů i 
v oblastech, které jsou ze zákona mimo působnost senátu zcela v kompetenci vedení. 
 
7. Vánoční přípitek 
 
Doc. Pazderka pronesl Vánoční přípitek, poděkoval senátorům za obětavou práci pro senát, cení 
si zejména práce senátorů v komisích, která není navenek tolik vidět, ale je pro efektivní 
fungování senátu klíčová. Z tohoto pohledu poděkoval zejména předsedům senátních komisí, 
kteří obětovali svůj čas pro rozvoj fakulty.    
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doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. 
předseda AS FSv ČVUT 

Zapsali: F. Wald a J. Pazderka 


