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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z jednání AS FSv ze dne 25.11.2020 (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. Bubeník, doc. Cajthaml, 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. Musil, 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 29 přítomných senátorů, omluveni z jednání: Bc. Křečková) 

Pozvaní hosté: děkan prof. Máca, proděkani 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 on-line jednání AS FSv dne 21. 10. 2020 
2. Kontrola zápisu z mimořádného on-line jednání AS FSv dne 11. 11. 2020 
3. Informace ze Škodní komise fakulty (tajemník Dr. Matějka) 
4. Informace z Technické komise (Dr. Šulc) 
5. Různé 
 
1. Kontrola zápisu z on-line jednání AS FSv dne 21. 10. 2020 
 

K zápisu nebyly připomínky, zápis byl schválen. 
 
2. Kontrola zápisu z mimořádného on-line jednání AS FSv dne 11. 11. 2020 
 

K zápisu nebyly připomínky, zápis byl schválen. 
 
3. Informace ze Škodní komise fakulty (tajemník Dr. Matějka) 
 

Tajemník Dr. Matějka informoval o zasedání a závěrech Škodní komise ze dne 13. 11. 2020, 
zejména komentoval: 

- nesoulady ve skutečném a evidovaném majetku, 
- možnosti postihu, 
- vymáhání majetkových ztrát při konci pracovního poměru. 

 

K jednotlivým bodům proběhla krátká diskuse, prof. Polák komentoval některé konkrétní 
případy, které na FSv nastaly. 
 

Dr. Jíra se dotázal na možnost zápisu majetku FSv na studenty doktorského studia.  
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Děkan prof. Máca a tajemník Dr. Matějka informovali, že studenti na sebe majetek napsaný 
mít nemohou, pouze pokud jsou současně v zaměstnaneckém poměru (např. na grantu). 
Odpovědnost za majetek je obecně na vedoucím pracovníkovi. 
 

Dr. Jíra se dále se dotázal na inventury, nově prováděné pomocí čtecího zařízení, a jejich 
četnost. Zejména zmínil provádění inventur v laboratořích, která je velmi časově náročná. 
Bývalo zvykem provádět tzv. velké inventury 1 x za 3 roky. 
Tajemník Dr. Matějka potvrdil, že inventury budou pomocí čtecích zařízení probíhat 
každoročně. 
 

Doc. Cajthaml informoval, že na některých školách mají nastaveny automatické odpisy, 
dotázal se na možnost aplikace na FSv. 
Tajemník Dr. Matějka systém prověří. Nyní je vycházeno ze stávající směrnice z roku 2002, 
pravděpodobně bude aktualizována. 
 

Děkan prof. Máca vyzval k pravidelným odpisům, minimálnímu hromadění a průběžné 
likvidaci nevyužívaného majetku. 
 
4. Informace z Technické komise (Dr. Šulc) 
 

Dr. Šulc informoval o jednáních Technické komise, které proběhly 4. a 18. 11. Sešlo se hodně 
podnětů k projednání, zejména od Studentské komory. Kompletní zápis je umístěn na 
senátním sharepointu. Následně byly diskutovány vybrané body. 
 

Jednání ze dne 4. 11.: 
- změny domén emailových adres a primární využívání domény fsv.cvut zaměstnanci 
- digitální dovolenky od 2021, návod se připravuje (tajemník Dr. Matějka, Ing. Líbenek), 
- výběrová řízení IT techniky, posunutí cenové hranice (volný nákup do 2 tis. bez DPH), 
- rekonstrukce interiéru ateliéru D (úpravy povrchů, odhlučnění), 
- příprava rekonstrukce budovy B, zpracování PD pro stavební povolení. 

 

Jednání ze dne 18. 11.: 
- problém sprejování chodníku před FSv (jména absolventů) - návrh usnesení č. 1, 
- poplachové plány na FSv, 
- ceny potravin v bufetu, preferované potraviny, 
- PC v tiché studovně, 
- prostředí v tiché studovně, nízký výkon vzduchotechniky - návrh usnesení č. 2, 
- nastavení IdM rolí studentů při přechodu z Bc. na Mgr. studium, elektronický přístup 

k informacím o studiu, vstup na fakultu, 
 

Proběhla krátká diskuze k nastavení IdM rolí při ukončení/přechodu na další studium (doc. 
Vašková, Ing. Holan, Bc. Kučera). Studenti automaticky ztrácí možnost vstupu do objektů a 
do el. systémů. Bc. Kučera zmínil možnost vytvoření role „absolvent“ s konkrétními 
pravomocemi. Prof. Pešková doporučila přesunout diskuzi na AS ČVUT.  
 

- obnova myšlenky Klubu absolventů FSv. 
 

Dr. Šulc zajistil podklady od doc. Svobody, který dříve aktivitu připravoval, případně by se 
aktivity opět ujal. 

 

Děkan prof. Máca aktivitu podpořil, upozornil ale, že realizace bude z počátku finančně 
náročná. Dále bude třeba pověřit někoho, kdo se tomu bude intenzivně věnovat. 
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Proběhla krátká diskuze, zapojili se prof. Máca, prof. Wald, Dr. Šulc, Dr. Šibrava, doc. 
Pazderka. Panovala shoda na důležitosti oživení této aktivity. 
Dr. Šulc založí na sharepointu sdílený dokument, kam mohou senátoři doplňovat informace a 
podněty k tématu, diskuze bude pokračovat na Technické komisi. 
 

Doc. Pazderka vyzval k doplnění/úpravě usnesení navržených Technickou komisí a zároveň 
zdůraznil důležitost problematiky nedostatečného větrání v Tiché studovně – prostředí pro 
studenty je zde nevyhovující (vydýchaný vzduch), musí se zlepšit. K návrhu textu obou 
usnesení nebyly připomínky. Následně proběhlo hlasování o jednotlivých navržených 
usnesení z Technické komise (hlasování probíhalo v systému Forms). 
 
Usnesení č. 1: 
 

AS FSv dává podnět vedení fakulty, aby zajistilo nástroje pro zamezení sprejování na chodník 
před hlavním vstupem do budovy Fakulty stavební ČVUT v Praze. 
 

Hlasování o navrženém usnesení: 
pro: 27| proti: 0 | zdržel se: 1| nehlasoval: 1 (z 29 senátorů) 
 
Usnesení č. 2: 
 

AS FSv dává podnět vedení fakulty, aby zajistilo řešení problému nedostatečné intenzity 
větrání čerstvým vzduchem v prostoru Tiché studovny a to i nad rámec možností stávajícího 
VZT zařízení (pokud by se ukázalo, že ho nelze uspokojivým způsobem posílit). 
 

Hlasování o navrženém usnesení: 
pro: 27| proti: 0 | zdržel se: 0| nehlasoval: 2 (z 29 senátorů) 
 
5. Různé 
 

Děkan prof. Máca požádal AS FSv o vyslovení názoru k rozvolňování distanční výuky v závěru 
semestru. Jedná se o aktuálně velmi diskutované téma. Je zde možnost, že do prezenční 
výuky v omezeném režimu by mohly v dohledné době nastoupit 1. ročníky Bc. studia. 
Požádal senátory AS FSv o orientační hlasování, které bude podkladem pro rozhodování 
vedení FSv. 
 

K tématu proběhla diskuze: 
Ing. Holan popsal názory studentů 1. ročníků, se kterými se setkává jako mentor. Studenti 
mají sice o návrat do školy zájem, ale přinese to komplikace zejména studentům mimo 
Prahu. Upřednostňoval by např. intenzivní blokovou výuku nebo informativní setkání 
k předmětům. 
 

Doc. Vašková uvedla, že skokové zavedení kontaktní výuky nemůže být povinné. Vyučující by 
pak museli poskytovat dvojí výuku, kontaktní i distanční. 
 

O. Váňa zmínil potřebu zahájení praktické výuky, zejména pro studenty geodézie. 
 

Děkan prof. Máca upřesnil, že s laboratorní výukou a výukou v terénu je počítáno. 
 

Proděkanka prof. Pešková doplnila, že praktická výuka je možná dle aktuálního nařízení 
vlády. Případné setkání studentů 1. ročníků ve škole může být uskutečněno i alternativní 
formou, nikoli v rámci výuky. Připomněla problém s nástupem studentů ze zahraničí. Konec 
semestru je věnován převážně odevzdáváním prací a je otázka, zda závěr rozběhnutého 
semestru komplikovat. 
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Doc. Bubeník se rovněž setkává se studenty 1. ročníků jako mentor, zahájení kontaktní výuky 
nepovažují za prioritu. Dotázal se na průběh zkoušek v blížícím se zkouškovém období. 
 

Děkan prof. Máca informoval, že kontaktní zkoušení bude u vybraných předmětů s kapacitou 
10 studentů, distanční zkoušení bude méně komplikované. 
 

Ing. Chylík vyjádřil názor, že výuka by neměla být povinná.  Někteří studenti mají obavy 
z rizika nákazy (riziková skupina, nakažení rodinných příslušníků aj.). 
 

Proděkanka prof. Pešková připomněla, že dle metodického pokynu může student požádat o 
výjimku. 
 

Dr. Kašpar uvedl, že distanční výuka probíhá na dobré úrovni a je rizikové výukový proces 
před koncem semestru narušit. Jako mentor 1. ročníků rovněž připouští, že studentům 
kontaktní výuka chybí, návrat do školy však v tuto chvíli vnímají jako komplikovaný. 
K názoru se připojila i doc. Vejmelková. Doporučuje školu zpřístupnit alternativním 
nepovinným způsobem, jak navrhovala prof. Pešková, navrhla např. prohlídky pracovišť. 
 

Doc. Pazderka se k názorům připojil, obává se zejména komplikací při kombinaci kontaktní a 
distanční výuky. Doporučuje dokončit výuku v semestru distančně. 
 

Ing. Holan upřednostňuje nepovinnou možnost návštěvy školy na seznamovací/informační 
bázi. 
 

Doc. Pazderka formuloval znění otázky pro orientační hlasování: 
 

Obnovení povinné kontaktní výuky cvičení pro 1. ročníky Bc. Studia od 7. 12. (netýká se 
praktické výuky v laboratořích a v terénu, která bude probíhat). 
 

Hlasování: 
pro: 5 | proti: 20 | zdržel se: 1 | nehlasoval: 3 (z 29 senátorů) 
 

Děkan prof. Máca informoval, že v krátké době vydá po dohodě s proděkankou prof. 
Peškovou konkrétní pokyny. V závěru shrnul své postřehy z diskuze se studenty 1. ročníků. 
Zmínil např. návrh studentů A+S na realizaci „imatrikulačního plesu“, jako náhrady za 
zrušené akce. 
 

Prof. Wald a Ing. Holan informovali o činnosti v AS ČVUT a zmínili vybrané body z jednání. 
Děkan prof. Máca doplnil o další informace týkající se Jednacího řádu Vědecké rady FSv a 
návrhu metodiky financování vědy na ČVUT. 
 

Doc. Pazderka informoval o spuštění nového vícekriteriálního hodnocení pracovníků ČVUT 
v aplikaci V3S – ocenil, že se hodnotí i další vědecko-výzkumné aktivity (granty, aplikovaný 
výzkum apod.), nejen H-index podle WOS. Požádal o doplnění informací k tomuto tématu. 
Proděkan prof. Patzák uvedl, že tento žebříček vznikl dle požadavku AS ČVUT. Vychází ze 
systému Fakulty elektrotechnické. Nejedná se o zcela objektivní hodnocení (při 
mezifakultním srovnání), některé výsledky pracovníků z ostatních fakult (mimo FEL) tam 
chybí. V systému je ale možné nastavit vhodná kritéria pro zobrazení, společná pro všechny 
součásti. 
Informace k systému hodnocení doplnil doc. Cajthaml. 
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Děkan prof. Máca informoval o online návštěvě mezinárodního evaluačního panelu na ČVUT 
a současně na FSv z hlediska hodnocení vědy. Zatím nevíme, jak hodnocení dopadlo. 
Poděkoval proděkanovi prof. Patzákovi a ostatním zúčastněným za přípravu FSv na tuto akci. 
 

Doc. Cajthaml připomněl, že 9. 12. v 9.00 se sejde Ekonomická komise. 
 

Proděkan Dr. Vokurka v návaznosti na usnesení AS FSv informoval, že bude provedeno 
přenastavení větracích jednotek v Tiché studovně a stav bude monitorován. 
 

Prof. Polák položil dotaz na vedení k průběhu zkouškového období. 
Děkan prof. Máca informoval, že v nejbližší době o tom bude rozhodnuto (cca do konce 
týdne tj. 27. 11. 2020), zkoušení bude převážně distančně, kontaktně do 10 studentů, 
instrukce ke zkouškám se nesmí v průběhu zkouškového měnit. 
 

O. Váňa se dotázal, v jakém stavu je řešení elektronického potvrzení o studiu. 
Proděkanka prof. Pešková informovala, že na systému pracuje rektorát ČVUT. 
 

Příští zasedání AS FSv je plánováno na 16. 12. 2020, předpokládá se opět distanční jednání 
přes MS Teams (dle epidemiologické situace může být operativně upraveno). 
 
 
 

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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