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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z jednání AS FSv ze dne 16. 12. 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. Bubeník, doc. Cajthaml, Dr. Dočkal, Ing. 
arch. Dvořák, Ing. Holan, Dr. Hromada, Ing. Chalupa, Ing. Chylík, doc. Jandera, 
Dr. Jíra, Bc. Jirotková, Dr. Kašpar, doc. Litoš, Bc. Mottl, Ing. Nývlt, doc. 
Pazderka, prof. Polák, doc. Pruška, sl. Ptáčková, Dr. Šibrava, Dr. Šulc, Ing. Trtík, 
p. Váňa, doc. Vašková, doc. Vejmelková, prof. Wald 
(celkem 26 přítomných senátorů, omluveni z jednání: Bc. Křečková, Ing. Feber, 
Bc. Kučera, Ing. Musil) 
 

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

  

Doc. Pazderka zahájil jednání AS FSv v systému MS TEAMS, přivítal přítomné a seznámil je 
s programem jednání. 
 
Program jednání: 
 
1. Kontrola zápisu z řádného on-line jednání AS FSv dne 25. 11. 2020 
2. Informace o průběhu virtuálního DOD (prod. prof. Kabele) 
3. Informace z pedagogiky (prod. prof. Pešková) 
4. Informace z Ekonomické komise (doc. Cajthaml) 
5. Různé 
6. Vánoční slovo děkana 
 
 
1. Kontrola zápisu z on-line jednání AS FSv dne 25. 11. 2020 
 
K zápisu nebyly připomínky, zápis byl schválen. 
 
2. Informace o průběhu virtuálního DOD (prod. prof. Kabele) 
 
Proděkan prof. Kabele informoval o průběhu virtuálního dne otevřených dveří (video-
prezentace a rozhovory, 360°prohlídky), účast na DOD přes web „stavarna.online“ v českém i 
anglickém jazyce. Je předpoklad, že lednový DOD proběhne stejnou formou. 
 
K tématu proběhla krátká diskuze (prof. Wald, doc. Bubeník), na DOD online byly pozitivní 
ohlasy. 
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3. Informace z pedagogiky (prod. prof. Pešková) 
 
Proděkanka prof. Pešková informovala o problematice online zkoušení a podvodného jednání, 
odkázala na metodiku prorektorky ČVUT pro pedagogiku doc. Achtenové (doporučující body), 
systémy proctoringové kontroly nejsou vedením ČVUT podporovány, předpokládá se etické 
chování ze strany studentů. 
Dále prof. Pešková krátce shrnula průběh a závěr výuky v zimním semestru, který proběhl celý 
distanční formou. Konec výuky v semestru probíhá v epidemiologickém stupni 3. Zkouškové 
období bude probíhat beze změn dle aktuálních informací (viz informace na webu fakulty). 
V závěru prof. Pešková poděkovala AS FSv za spolupráci. 
 
4. Informace z Ekonomické komise (doc. Cajthaml) 
 
Doc. Cajthaml informoval o zasedání Ekonomické komise dne 9. 12. 2020, předmětem 
diskuze byly následující body: 

- rámcová smlouva na dodávku IT pro rok 2021 (výběrové řízení), 
- aplikace Vnitřního mzdového předpisu ČVUT od roku 2021, 
- vliv pandemie na hospodaření FSv, 
- elektronické dovolenky (přechod na nový systém v průběhu roku 2021), 
- příprava zprávy o hospodaření za rok 2020. 

Zápis z jednání komise je k dispozici na senátním sharepointu. 
 
Dr. Šibrava se dotázal pana děkana na problematiku splnění minimálních mezd dle nového 
Mzdového předpisu ČVUT, zmínil např. Katedru jazyků. 
Děkan prof. Máca informoval, že Katedra jazyků poskytuje důležitou službu studentům, kterou 
budeme dle potřeby podporovat. 
 
5. Různé 
 
Dr. Dočkal informoval o pracovní skupině na rektorátu: Integrace institucionální akreditace (za 
FSv se účastní Dr. Dočkal a Dr. Šulc), informace na https://moodle-ostatni.cvut.cz. Krátce 
informoval o činnosti skupiny. 
 
Doc. Cajthaml se dotázal vedení FSv na vyhlášení nové Vnitřní soutěže pro rok 2021 a její 
nastavení. 
Proděkan prof. Kabele informoval, že se jedná o zcela nové nastavení soutěže (Podpora 
modernizace distančních forem vzdělávání na jednotlivých fakultách/součástech, Nastavení 
interních procesů a mechanismů realizace vnitřní soutěže na celoškolské úrovni ČVUT pro roky 
2022+). 
Děkan prof. Máca dodal, že přednost budou mít projekty rozvíjející fakultu jako celek. 
 
Prof. Wald informoval o Strategickém záměru ČVUT 2021+, který bude schvalován na AS ČVUT, 
dále krátce informoval o bodech z posledního jednání. Ing. Holan informoval o jednání Komise 
pro SÚZ AS ČVUT, zmínil propad v příjmech v důsledku epidemiologické situace a 
dofinancování. Informaci doplnil děkan prof. Máca. 
 
Proděkan Dr. Vokurka komentoval současné nevhodné nastavení cen ubytování na kolejích. 
Pokud student kolej v některém měsíci využije (přespí), automaticky hradí plnou měsíční 
platbu namísto udržovacího poplatku 30% ceny. 

https://moodle-ostatni.cvut.cz/
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Ing. Holan informoval, že využití koleje lze řešit individuálně po dohodě, studentům se vychází 
vstříc. Informaci potvrdil prof. Wald. 
 
Děkan prof. Máca informoval o předložení předběžné zprávy mezinárodního evaluačního 
panelu pro hodnocení vědecké úrovně na ČVUT. FSv připravila připomínky ke zprávě. Zpráva 
bude následně předána Ministerstvu školství, které bude vysoké školy zařazovat do skupin a 
podle toho přidělovat finanční prostředky na vědu. Dále informoval o novele VŠ zákona 
(implementace opatření v souvislosti s pandemií) a vyhlášení výběrového řízení na nového 
ředitele UCEEB (stávající ředitel končí k 1. 7. 2021). 
 
P. Váňa se dotázal na online potvrzení o studiu. 
Proděkanka prof. Pešková informovala, že formulář v ČJ/AJ již existuje a je implementován do 
KOSu, řeší se poslední právní náležitosti. 
 
Ing. Holan informoval o akci mentoringu 1. ročníků, poděkoval kolegům za přístup, doporučil 
akci zachovat i do dalších let a propagovat. 
S poděkováním se připojili prof. Pešková a prof. Máca. 
 
Proděkan Dr. Vokurka informoval o investicích FSv: 

- rekonstrukce ateliéru D, 
- odvlhčení objektu v Telči, 
- rekonstrukce velkých poslucháren, 
- objekt budovy B (zpoždění dokončení projektové dokumentace). 

 
Doc. Bubeník se dotázal na vliv evaluačního panelu na financování vědy. Krátce komentovali 
děkan prof. Máca a prod. prof. Patzák, finální informace zatím nejsou k dispozici. 
 
6. Vánoční slovo děkana 
 
Děkan prof. Máca poděkoval za fungující spolupráci mezi vedením FSv a Akademickým 
senátem FSv. Popřál krásné Vánoce, krátce zhodnotil rok 2020 a popřál vše nejlepší do roku 
2021. Pozval senátory na večerní on-line akci fakulty, nahrazující tradiční Vánoční koncert FSv, 
který letos nebylo možné kvůli epidemiologické situaci realizovat.  
 
Předseda AS FSv doc. Pazderka poděkoval senátorům za letošní práci v nestandardních 
covidových podmínkách, ocenil konstruktivní spolupráci mezi senátem a vedením FSv. Popřál 
všem hezké Vánoce a vše nejlepší do roku 2021. Následoval „on-line přípitek“. 
 
Příští zasedání nebo jednání AS FSv je plánováno na 27. 1. 2021, další termíny budou 24.2., 
31.3., 28.4., 26.5. a 23. 6. 2021. Forma zasedání 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 


