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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z MIMOŘÁDNÉHO jednání AS FSv ze dne 11. 11. 2020 (formou videokonference) 
realizovaného podle §7 odst. 1 Zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na 

vysokých školách v roce 2020, který umožňuje „provádět jednání a hlasování mimo zasedání 
prostředky komunikace na dálku“. 

 
Přítomni: dle prezenční listiny MS TEAMS: doc. Cajthaml, doc. Bubeník, Dr. Dočkal, Ing. 

arch. Dvořák, Ing. Feber, Ing. Holan, Dr. Hromada, Ing. Chalupa, Ing. Chylík, 
doc. Jandera, Dr. Jíra, Bc. Jirotková, Dr. Kašpar, Bc. Kučera, doc. Litoš, Bc. 
Mottl, Ing. Nývlt, doc. Pazderka, prof. Polák, doc. Pruška, sl. Ptáčková, Dr. Šulc, 
Ing. Trtík, p. Váňa, doc. Vašková, doc. Vejmelková, prof. Wald 
(celkem 27 přítomných senátorů, omluveni z jednání: Dr. Šibrava, Bc. 
Křečková) 
 

Pozvaní hosté: děkan prof. Máca, proděkani prof. Pešková, prof. Patzák, Dr. Vokurka 

  
Doc. Pazderka zahájil MIMOŘÁDNÉ jednání AS FSv v systému MS TEAMS, přivítal přítomné a 
seznámil je s programem jednání. 
 
Program jednání: 
 

1. Změny v Jednacím řádu Vědecké rady FSv (prof. Máca) 
 
 
1. Změny v Jednacím řádu Vědecké rady FSv (prof. Máca) 
 
Materiál byl k dispozici senátorům v sedmidenním předstihu a zároveň byl dle zákona 
zveřejněn akademické obci na webu senátu v sekci „dokumenty k projednání“. 
 
Děkan prof. Máca představil změny v Jednacím řádu Vědecké rady FSv, které umožní jednání 
a schvalování nekontaktní formou. Cílem je snaha FSv reagovat na aktuální situaci 
v souvislosti s nemocí COVID-19 a umožnit uchazečům o habilitace a jmenovací řízení 
uskutečnit svou přednášku před Vědeckou radou FSv i v době ochranných opatření. 
 
Předseda Legislativní komise prof. Polák informoval o projednání návrhu v komisi a 
provedení drobných formálních úprav. Následně byl dokument předložen LK AS ČVUT (bez 
připomínek). Komise doporučuje schválení dokumentu. 
 
Doc. Pazderka vyzval senátory k diskuzi k předloženému dokumentu. 
Nebyly připomínky. 
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Hlasování o Jednacím řádu Vědecké rady FSv: 
pro: 26 | proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 1 (z 27 senátorů) 
 
Akademický senát FSv ČVUT schválil Jednací řád Vědecké rady FSv. 
 
 
Závěrečná diskuze: 
 
Děkan prof. Máca v závěru informoval o nadcházejícím hodnocení ČVUT v rámci 
mezinárodního evaluačního panelu, Fakulta stavební bude panelem navštívena (on-line) ve 
čtvrtek 19. 11. 2020. 
 
Prof. Wald informoval o projednávání dokumentů na AS ČVUT (Organizační řád a Mzdový 
předpis), 4. 11. byl na AS ČVUT schválen Akreditační řád. 
Informaci doplnil děkan prof. Máca. 
Ing. Holan informoval o možnosti technického odhlášení z kolejí ČVUT se zachováním míst 
a platbou 30% kolejného. 
 
Doc. Pazderka informoval studentské senátory o nově zřízené možnosti nastavení rolí 
v informačním systému IdM v souvislosti s mandátem senátora při přechodu mezi 
jednotlivými typy studia. Pro nastavení „přechodové“ role je třeba doc. Pazderku v předstihu 
informovat. Díky tomu bude mít studentský senátor přístup do informačních systémů ČVUT 
(např. Sharepoint) i v přechodné době mezi jednotlivými typy studia, kdy nemá status 
studenta, ale je podle vnitřních předpisů stále senátorem. 
Ing. Holan za studenty poděkoval za vyřešení tohoto problému. 
 
Doc. Cajthaml se dotázal děkana prof. Máci, zda nejsou zvažovány změny ve výpočtu 
pedagogického výkonu v souvislosti s koronavirovou krizí a distanční výukou. 
Pan děkan změny nepředpokládá, jde o výjimečnou situaci, objektivní posuzování náročnosti 
by bylo velmi složité. 
 
Příští řádné zasedání nebo jednání AS FSv je plánováno na 25. 11. 2020, forma se bude 
odvíjet od epidemiologické situace. 

 
 

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

 
Zapsal: 
Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. 
tajemník AS FSv ČVUT 
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