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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z jednání AS FSv ze dne 21. 10. 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, Dr. Dočkal, Ing. arch. Dvořák, 
Ing. Holan, Dr. Hromada, Ing. Chalupa, Ing. Chylík, doc. Jandera, Dr. Jíra, Dr. 
Kašpar, Bc. Křečková, Bc. Kučera, doc. Litoš, Bc. Mottl, Ing. Nývlt, doc. 
Pazderka, prof. Polák, Dr. Šibrava, doc. Pruška, Dr. Šulc, Ing. Trtík, p. Váňa, 
doc. Vašková, doc. Vejmelková, prof. Wald 
(celkem 25 přítomných senátorů, omluveni z jednání: doc. Cajthaml, sl. 
Ptáčková, sl. Jirotková) 

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

  
Doc. Pazderka zahájil jednání AS FSv v systému MS TEAMS, přivítal přítomné a seznámil je 
s programem jednání. 
Doc. Pazderka v úvodu rovněž upřesnil legislativní rámec tohoto jednání. Nejedná se o řádné 
zasedání, ale opět o „jednání“ 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“ (tedy bez podmínek platných pro řádné 
zasedání, jako např. účast veřejnosti apod.). 
 
Program jednání: 
1.a. Kontrola zápisu z on-line jednání AS FSv dne 30. 9. 2020 
1.b. Informace děkana (vložený bod) 
2. Podmínky pro přijetí ke studiu do Bc. a Mgr. studijních programů (prod. prof. Pešková) 
3. Informace tajemníka fakulty (tajemník Dr. Matějka) 
4. Vnitřní soutěž ČVUT na rok 2021 (prod. prof. Kabele) 
5.a. Informace z Pedagogické komise (Dr. Jíra) 
5.b. Návrh usnesení z pedagogické komise (vložený bod) 
6. Různé 
 
1.a. Kontrola zápisu z on-line jednání AS FSv dne 30. 9. 2020 
 

K zápisu nebyly připomínky, zápis byl schválen. 
 
 
1.b. Informace děkana 
 

Děkan prof. Máca komentoval aktuální opatření na FSv/ČVUT v souvislosti s koronavirovou 
epidemií. Apeloval na dodržování opatření. Doporučil maximálně využívat home office a 
minimalizovat osobní setkávání. 
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Dále informoval o aktuálním stavu vnitřních předpisů ČVUT, které zmínil na jednání AS FSv č. 3 
dne 30. 9. 2020: 

- Kariérní řád ČVUT 
Výhrady MŠMT k předloženému Kariérnímu řádu ČVUT, mj. v souvislosti se zařazením 
pozice odborný lektor. Tuto pozici VŠ zákon nezná, existuje pouze pozice lektor. Dále 
zmínil problematiku zařazení vědeckých pracovníků. 

 

- Vnitřní mzdový předpis ČVUT 
Po schválení AS ČVUT předán MŠMT k vyjádření, to zatím nerozhodlo. Některé fakulty 
dodatečně řeší vliv předpisu na některá pracoviště. FSv problémy nepředpokládá. 
Aktuálně je řešeno stažení předpisu a jeho úprava, následně proběhne nové schválení. 
Změny se budou týkat nastavení mzdových tarifů. 
 

- Akreditační řád 
K akreditačnímu řádu je stále řada připomínek, ale základní koncepce směřuje k dohodě, 
zejm. rozdíl ve způsobu projednání stávajících a nových studijních programů a stanovení 
projednávajícího a schvalujícího orgánu. 

 

Doc. Bubeník se dotázal na problematiku pozice odborného lektora v kariérním řádu. Pan děkan 
problém vysvětlil. 
 
2. Podmínky pro přijetí ke studiu do Bc. a Mgr. studijních programů (prod. prof. Pešková) 
 

Proděkanka pro pedagogickou činnost prof. Pešková podrobně představila Podmínky pro přijetí 
ke studiu do bakalářských studijních programů, popsala a zdůvodnila aktuální změny. 
 

Pedagogická komise dokument projednala 14. 10., následně ale došlo na MŠMT ke změnám 
hodnocení maturitní zkoušky pro rok 2021. V této souvislosti byly nutné drobné úpravy 
předpisu, které nemohly být z časových důvodů projednány na komisi. Maturity budou 
hodnoceny pouze „uspěl“ a „neuspěl“. Toto hodnocení má vliv na nastavení parametrů pro 
odpouštění přijímací zkoušky z matematiky. Nově bude zohledňováno procentuální hodnocení 
maturity Cermatem, které bude součástí výsledku zkoušky. 
 

Podmínky pro přijetí řeší i variantu průběhu přijímacího řízení bez osobní účasti studentů, 
vychází se z podmínek aplikovaných v roce 2020 (příloha 1 opatření). 
 

Doc. Pazderka požádal o vyjádření předsedu pedagogické komise Dr. Jíru. Ten konstatoval, že 
komise podmínky projednala a doporučuje senátu jejich schválení. 
 

Dr. Šibrava doporučil upřesnění formulace odstavce 6a). 
Prof. Pešková souhlasila a obratem tento bod v dokumentu upravila. 
K navržené změně nebyly námitky. 
 

Doc. Bubeník se podrobně dotázal na procentuální hodnocení maturity z matematiky. 
Informaci poskytla proděkanka prof. Pešková. Podmínky na FSv jsou nastaveny tak, aby byly 
nezávislé na případných změnách v hodnocení ze strany Cermatu.  
 

Proděkanka prof. Pešková následně představila Podmínky pro přijetí ke studiu do magisterských 
studijních programů. Popsala a zdůvodnila aktuální změny, zpravidla pouze formální oproti 
minulému roku. Podmínky opět zohledňují případný vliv koronavirových opatření. 
 

Předseda komise Dr. Jíra informoval, že pedagogická komise projednala dokument bez 
připomínek a doporučuje ho k přijetí. 
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Hlasování o Podmínkách pro přijetí ke studiu do Bc. a Mgr. studijních programů: 
pro: 24| proti: 0 | zdržel se: 0| nehlasoval: 1 (z 25 senátorů) 
 

Akademický senát FSv ČVUT schválil Podmínky pro přijetí ke studiu do Bc. a Mgr. studijních 
programů. 
 
3. Informace tajemníka fakulty (tajemník Dr. Matějka) 
 
Tajemník Dr. Matějka prezentoval a krátce komentoval aktuálně řešenou problematiku na FSv: 

- Nový mzdový předpis 
- Přechod FSv na digitální podobu dovolenek (snížení papírové administrativy a postupná 

digitalizace na FSv) 
- Agenda emailů 

V poslední době se zhoršuje situace v oblasti nevyžádané pošty - spamů, zejména vlivem 
přeposílání pošty na soukromé emaily. Uvažuje se ustanovení pravidel emailové 
komunikace, např. zákaz přeposílání emailů (pracovní pošty) mimo adresy ČVUT. 

- Tvorba rychlého anketního systému na FSv 
- Situace v souvislosti s epidemií COVID 19 (personální a finanční dopady) 

Žádné podrobnosti ve smyslu vlivu na financování VŠ zatím nejsou známy. 
 

Děkan prof. Máca sdělil, že FSv nemůže očekávat žádné kompenzace, ztráty FSv jsou 
oproti jiným složkám ČVUT, např. SÚZ, minimální.  
 

- Nákup Frágnerovy galerie 
Spoluúčast FSv bude cca 16 mil., mělo by být rozloženo na období 5 let, jednání zatím 
probíhají. 

- Alikvotní čerpání (průběžné čerpání jednotlivých pracovišť v roce 2020) 
 

Body b) a c) budou podrobně projednány na jednání Technické komise. 
Předseda komise Dr. Šulc informoval o plánovaném jednání Technické komise 4. 11. 2020. 
 

Dr. Kašpar doporučil řešit označování soukromých emailů studentů jako ověřených, soukromé 
emaily jsou sice oficiálně používané, jsou ale problematicky rozlišitelné od spamů, jejichž podíl 
se zvyšuje. 
 

Proděkan prof. Pavelka doporučil debatu o lepším nastavení spamových filtrů. 
 

Tajemník Dr. Matějka krátce reagoval. Podněty se bude zabývat Technická komise. Možnosti 
bude diskutovat s VIC FSv. 
 
4. Vnitřní soutěž ČVUT na rok 2021 (prod. prof. Kabele) 
 
Proděkan prof. Kabele seznámil AS FSv s přípravou vnitřní soutěže ČVUT (Institucionální plán). 
Nově budou podporovány oblasti: 
A) Podpora a modernizace distančních forem vzdělávání na jednotlivých fakultách/součástech 
ČVUT 
B) Nastavení interních procesů a mechanismů realizace vnitřní soutěže na celoškolské úrovni 
ČVUT 
Vnitřní soutěž na FSv vyhlašuje děkan do 31. 12. 2020. Výběr projektů a vyhodnocení provádí 
výběrová a hodnotící komise jmenovaná děkanem. Řešení projektů od 1. 1. do 31. 12. 2021. 
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Informace komentoval děkan prof. Máca, na FSv budou podpořeny projekty celofakultního 
významu. 
 

Prof. Kabele dále informoval, že vzhledem k aktuální situaci bylo rozhodnuto o prodloužení 
plnění/řešení dobíhajících projektů pro rok 2020 do června 2021. 
 

Prof. Wald informoval, že Hospodářská komise AS ČVUT se Institucionálními projekty zabývá. Je 
snaha prostředky lépe směřovat a kontrolovat, případně měnit proporce prostředků mezi 
rektorát/ČVUT a fakulty. 
 

Prof. Kabele dále informoval o činnosti PR oddělení: 
- Distribuce fakultních roušek 

Zbylé roušky budou k dispozici v e-shopu FSv. 
- Online Den otevřených dveří („Stavárna online“) 
 

5.a. Informace z Pedagogické komise (Dr. Jíra) 
 
Dr. Jíra informoval o jednání Pedagogické komise ve středu 14. 10. 2020. Komise se zabývala 
následujícími body: 

- Podmínky pro přijetí do Bc. a Mgr. studijních programů (viz bod 2.) 
- Distanční výuka 

Prod. prof. Pešková nastínila komisi možné scénáře.  
- Distanční zkoušení a s tím související podvodné jednání 

K tomuto bodu přijala komise usnesení. 
 
5.b. Návrh usnesení z pedagogické komise 
 

Dr. Jíra představil text usnesení, které doporučuje komise AS FSv ke schválení: 
AS FSv dává podnět vedení fakulty, aby zajistilo/ustanovilo nástroje pro minimalizaci rizika 
podvodného jednání během on-line zkoušení prostřednictvím MS Teams a Moodle. 
 

Proběhla krátká diskuze k možnostem minimalizace podvodného jednání, do které se zapojili 
prof. Polák, Dr. Jíra, O. Váňa, prof. Kabele, prof. Wald a Dr. Kašpar. 
 

Proděkanka prof. Pešková připustila, že řada pedagogů má z podvodů při zkouškách obavy. 
ČVUT preferuje využití systémů Moodle a MS Teams, je tedy třeba průběh zkoušení a jeho 
kontrolu pro tyto nástroje definovat. Zmínila program vyvinutý pro zkoušení na Fakultě strojní. 
Ve čtvrtek proběhne setkání ped. proděkanů, požádá o vyjádření k tématu p. prorektorku. 
 

Děkan prof. Máca uvedl, že bude rád za přijetí usnesení, vedení se jím bude zabývat. 
 

Doc. Pazderka vyzval k případnému doplnění nebo úpravě navrženého usnesení. K usnesení 
nebyly námitky. 
 

Hlasování o navrženém usnesení: 
pro: 17| proti: 0 | zdržel se: 7| nehlasoval: 1 (z 25 senátorů) 
 

Prof. Pešková požádala o zaslání výsledku hlasování pro potřeby plánovaného zasedání ped. 
proděkanů. 
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6. Různé 
 

Prof. Wald informoval o příštím zasedání AS ČVUT a činnosti hospodářské komise, zmínil 
zejména tyto body: 

- Akreditační řád ČVUT 
- Rozdělení prostředků na Institucionální projekty 
- Doporučené postupy pro přijímání akademických a vědeckých pracovníků 

 

O. Váňa se dotázal na nový mzdový předpis a případné navýšení prostředků pro mzdy na 
jednotlivých katedrách. 
Tajemník Dr. Matějka informoval, že navýšení katedrám se nepředpokládá, hospodaření 
kateder je otázkou interního nastavení a katedry se předpisu musí přizpůsobit. 
 

Proděkanka prof. Pešková poděkovala senátorům za reakce na podnět Dr. Kavky, který rozeslala 
emailem. Jde o návrh na vytvoření mentorů pro studenty 1. ročníků. Požádala SK AS o návrhy, 
jakým způsobem komunikaci mezi mentory a studenty realizovat, např. přes MS Teams. 
 

Proděkan prof. Kabele pozval na akci, kterou spolupořádá Katedra TZB, webinář na téma 
vnitřního prostředí budov: 
https://vetrani.tzb-info.cz/provoz-a-udrzba-vetrani-klimatizace/21318-covid-19-a-vnitrni-
prostredi-budov-i-dil-webinar. 
 

Ondřej Váňa se dotázal, zda se posunula komunikace s rektorátem na téma digitálního 
potvrzení o studiu. 
Proděkanka prof. Pešková informovala, že se pracuje na podobě formuláře, který by měl být 
v česko-anglické verzi. VIC ČVUT čeká na schválení konečné verze, která pak bude vložena do 
KOSu a provázána se systémem. 
Dále informovala, že FSv řeší možnost elektrických podávání žádostí ve studijních záležitostech. 
 

Dr. Jíra položil dotaz na proděkana prof. Patzáka, zda se neuvažuje o prodloužení prezenčního 
studia doktorandů. Vychází z dotazů doktorských studentů. 
Proděkan prof. Patzák informoval, že aktuálně platí Zákon č. 188/2020 Sb., který prodlužuje 
standardní dobu studia o 6 měsíců (vč. prodloužení doby pobíraní stipendia). 
 

Ing. Holan poděkoval proděkance prof. Peškové, že se ujala podnětu na vytvoření mentorů pro 
studenty 1. ročníků, SK AS se bude tématu věnovat. Dále se dotázal proděkana prof. Patzáka, 
zda se prodloužení doktorského studia týká také studentů, kterým v březnu 2020 skončilo 
prezenční studium. 
Proděkan prof. Patzák odpověděl, že se prodloužení studentů týká, pokud studium neukončili, 
nebo nepřešli do kombinované formy. 
 

Příští zasedání nebo jednání 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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