
 
Jednání dne 27. 1. 2021 / 2020 - 22 

 1 

 

Akademický senát FSv ČVUT 
Zápis z on-line jednání Akademického senátu FSv, realizovaného v nouzovém stavu ČR podle 
„Rozhodnutí MŠMT o využití zvláštních oprávnění veřejných a soukromých vysokých škol při 

mimořádné situaci“ (s účinností od 4.1. do 31.3. 2021). 
 

Termín: středa 27. 1. 2021 v 9:00 
Místo:  videokonference přes systém MS TEAMS – skupina „Team-AS FSv“ 

 

Přítomni: dle prezenční listiny MS TEAMS: doc. Bubeník, doc. Cajthaml, Dr. Dočkal, 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. Šibrava, Dr. Šulc, Ing. Trtík, 
p. Váňa, doc. Vašková, doc. Vejmelková, prof. Wald 
(celkem 27 přítomných senátorů, omluveni z jednání/nepřítomni: Ing. arch. 
Dvořák, Bc. Křečková, Ing. Musil) 

Pozvaní 
hosté: 

děkan prof. Máca, proděkani, prof. Pešková, prof. Patzák, 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. 
 
Program jednání: 
1. Kontrola zápisu z řádného on-line jednání AS FSv dne 16. 12. 2020 
2. Úvodní slovo děkana 
3. Předchozí souhlas ke jmenování členů Disciplinární komise FSv 
4. Informace tajemníka FSv 
5a. Anketa ČVUT (O. Váňa) 
5b. Informace z AS ČVUT (Ing. Holan) – vložený bod 
6. Různé 
 
1. Kontrola zápisu z řádného on-line jednání AS FSv dne 16. 12. 2020 
 

K zápisu nebyly připomínky, zápis byl schválen. 
 
2. Úvodní slovo děkana 
 

Děkan prof. Máca přivítal senátory na 1. jednání v roce 2021. 
V úvodu informoval o závěrech hodnocení vědy na ČVUT/FSv mezinárodním evaluačním 
panelem. ČVUT bylo hodnoceno v několika oblastech. VŠ jako celek hodnocena nejlepším 
stupněm „excellent“, v rámci hodnocení jednotlivých součástí byla fakulta ve výsledku 
hodnocena rovněž nejlepším stupněm „excellent“ - tohoto hodnocení dosáhly na ČVUT 
4 fakulty (včetně FSv) + 1 ústav. Ostatní fakulty/ústavy byly hodnoceny nižšími stupni. 
Předpokládáme, že ministerstvo zařadí ČVUT do kategorie nejlepších VŠ, to by se mělo 
projevit mírným navýšením financí na vědu. Děkan poděkoval všem, kteří se na této aktivitě 
podíleli. Ze závěrů evaluační komise bude připravena vedením FSv zpráva, vedení bude na 
některé výtky reagovat (jedná se ve většině případů o celouniverzitní problémy, týkající se 
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všech fakult – jako např. příliš dlouhá doba doktorského studia, dlouhá cesta k habilitaci, 
apod.). 
 

Děkan dále zmínil několik úkolů pro rok 2021: 
- Pokračování přípravy rekonstrukce budovy B 
- Institucionální akreditace v oblasti stavebnictví a navazujících Mgr. programů 

v konkrétních oblastech 
- Podpora zahraničních doktorandů (fond) 
- Spolupráce se strategickými partnery 
- Studium v zahraničí (problémy v souvislosti s Brexitem) 
- Volební řád AS FSv 
- Spolupráce s UCEEB 
- Digitalizace 

 

Doc. Cajthaml se dotázal, zda se výsledky mezinárodní evaluace promítnou do rozdělování 
finančních prostředků na ČVUT. 
Děkan prof. Máca informoval, že v tomto ohledu diskuse zatím neproběhla, dovede si 
zahrnutí výsledků představit. 
 

Doc. Bubeník se dotázal na zásadní nedostatky fakulty v hodnocení vědy. 
Děkan prof. Máca zopakoval hlavní výtky: dlouhá cesta k habilitaci, délka studia Ph.D. 
Podrobně bude vše uvedeno ve zprávě, kterou vedení připraví. 
Informaci doplnil prod. prof. Patzák, zmínil např. nedostatečnou komercializaci vědeckých 
výsledků. 
 

Doc. Pazderka upozornil na problém zpomalení habilitačních a jmenovacích řízení v důsledku 
pandemie. Dotázal se vedení FSv na strategii případného zrychlení těchto řízení. 
Prof. Máca informoval, že má za cíl upravit některé postupy tak, aby se habilitační a 
jmenovací řízení v době pandemie zrychlila na běžnou úroveň, uvedl konkrétní příklady. 
 
3. Předchozí souhlas ke jmenování členů Disciplinární komise FSv 
 

Děkan prof. Máca předložil návrh složení Disciplinární komise FSv a požádal AS FSv o 
vyslovení předchozího souhlasu k jejímu jmenování na funkční období 1. 4. 2021 – 31. 3. 
2023 (dle par. 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb.). 
 

Navržení členové: 
prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. (K132) 
Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D. (K124) 
Bc. Patrik Kučera 
Bc. Martin Mottl 
 

Navržení náhradníci: 
doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš (K134) 
Ing. Hana Hanzalová (K133) 
Ing. Nina Feber 
Ondřej Váňa 
 

Hlasování o udělení předchozího souhlasu ke jmenování členů Disciplinární komise FSv: 
pro: 23 | proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 3 (z 26 senátorů) 
 

Akademický senát FSv ČVUT udělil děkanovi FSv předchozí souhlas ke jmenování 
předložených členů a náhradníků disciplinární komise FSv. 
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Děkan jmenuje komisi k 1. 4. v navrženém složení. 
 

Prof. Polák se dotázal, kolik případů řešila komise za poslední období (cca 1 semestr). 
Prod. prof. Pešková následně prezentovala činnost disciplinární komise (typy 
přestupků/sankcí). Jednalo se o jednotky případů. 
 
4. Informace tajemníka FSv 
 

Tajemník FSv Dr. Matějka pozdravil AS FSv v novém roce. Dále informoval o hlavních 
činnostech a změnách na FSv v úvodu roku 2021: 

- Schválení nového mzdového předpisu ČVUT s platností od 1. 4. 2021, zajištění 
fungování nového předpisu v systémech ČVUT 

- Stanovení pracovní doby zaměstnanců v souvislosti s úvazky, 
rovnoměrné/nerovnoměrné rozvrstvení pracovní doby, nutno stanovit pro úvazky 
menší než 0,5 

- Digitální dovolenky 
- Cestovní příkazy dle nové směrnice kvestora, nutno vést digitálně 
- Fakultní emaily 
- Příprava Zprávy o hospodaření 
- Změny na vedoucích pozicích děkanátu 
- Situace na FSv v souvislosti pandemií koronaviru 

 

Doc. Pazderka se dotázal na nový mzdový předpis ČVUT, ve kterém je nově stanoven interval 
pro stanovení tarifních mezd – dotázal se, zda bude na úrovni fakulty vytvořena nějaká 
metodika, která by doporučovala vedoucím kateder kritéria pro nastavení výše tarifních 
mezd. 
Děkan prof. Máca informoval, že nastavení mezd je v kompetenci vedoucích kateder, věc ale 
bude ještě diskutována na radě děkanů, budou představena doporučení. 
 

Ing. Chylík se dotázal na informace k rámcové smlouvě na IT. 
Tajemník Dr. Matějka informace připraví a bude prezentovat na jednání Technické komise. 
 

Doc. Bubeník se dotázal na fungování IT mzdového systému. 
Informace podrobně sdělil tajemník Dr. Matějka (technické/metodické/právní otázky). 
 

Doc. Cajthaml se dotázal na zmíněné změny na vedoucích pozicích v rámci děkanátu. 
Tajemník Dr. Matějka bude AS FSv blíže informovat až budou změny aktuální. 
Prod. Dr. Vokurka informoval o plánované změně na postu vedoucího investičního oddělení. 
 
5.a. Anketa ČVUT (O. Váňa) 
 

Senátor Ondřej Váňa informoval o spuštění a průběhu ankety hodnocení výuky na FSv/ČVUT. 
Anketa je tvořena předmětovými i nepředmětovými otázkami. Požádal o podpoření ankety a 
zahrnutí tohoto bodu na jednání Pedagogické komise. 
 

Dr. Jíra svolá v dohledné době Pedagogickou komisi s tímto bodem. 
Propagaci ankety dále komentovala prod. prof. Pešková, informace bude předána vedoucím 
kateder. 
 
5.b. Informace ze Studentské komise ČVUT (Ing. Holan) – vložený bod 
 

Ing. Holan informoval o řešených bodech na Studentské komisi ČVUT: 
- Zahájení kontaktní výuky v letním semestru, příprava rozvrhů 
- Digitalizace skript a výukových materiálů a jejich poskytování 
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Proběhla krátká diskuse k digitalizaci výukových materiálů a jejich poskytování, do diskuze se 
zapojili prof. Pešková, Dr. Jíra, doc. Bubeník, Dr. Vokurka, Dr. Šibrava, prof. Patzák, prof. 
Wald.  
 
6. Různé 
 

Prof. Wald a Ing. Holan krátce informovali o bodech jednání AS ČVUT a Hospodářské komise, 
zejm.: 

- Hodnocení ČVUT mezinárodním evaluačním panelem 
- Rozvržení alokace prostředků z Programu na podporu strategického řízení vysokých 

škol pro roky 2022 – 2025 
 

Proběhla krátká diskuse k jednotlivým bodům (prof. Máca, O. Váňa, prof. Wald, Ing. Holan). 
 

Ing. Chylík se dotázal na rezervace poslucháren pro zkouškové termíny a jejich kolize. 
Prod. prof. Pešková informovala o schůzce k tvorbě nového rezervačního systému. Vypsání 
zkouškových termínu bude provázáno s rezervací místností. Informaci doplnili doc. Vašková, 
Dr. Jíra a prof. Máca.  
 

Prod. Dr. Vokurka informoval o probíhajících investičních akcích na FSv: 
- Probíhají kontrolní dny s projektantem budovy B, cílem je co nejrychleji dokončit 

projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. 
- Průběh rekonstrukcí velkých poslucháren B, termínový dodatek na předání stavby 

(březen 2021), zpoždění z důvodu vadné podlahové krytiny, prezentovány fotografie 
z výstavby. 

 

O. Váňa informoval o zprovoznění služby tisku elektronického potvrzení o studiu z KOSu a 
poděkoval prod. prof. Peškové za zajištění. Prof. Pešková doplnila, že paní prorektorka doc. 
Achtenová informaci rozeslala všem studentům ČVUT. 
 

Ing. Holan se dotázal na povinnost žádat o prodloužení doktorského studia v době pandemie. 
Prod. prof. Patzák informoval, že prodloužení studia je ze zákona automatické, situaci prověří 
a případně sjedná nápravu. 
 
 
 
Příští zasedání AS FSv je plánováno na 24. 2. 2021, vzhledem k nepříznivé epidemické situaci 
se předpokládá opět jednání přes MS Teams. 

 
 

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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