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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z jednání AS FSv ze dne 30. 9. 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, Dr. Šibrava, Dr. Šulc, 
Ing. Trtík, p. Váňa, doc. Vašková, doc. Vejmelková, prof. Wald 
(celkem 26 přítomných senátorů, omluveni:  doc. Pruška, Dr. Šibrava) 

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. Zdůvodnil dodatečné vložení bodu 3. na základě žádosti předsedy AS 
ČVUT doc. Janouška. 
 
1. Kontrola zápisu z on-line jednání AS FSv dne 10. 6. 2020 
2. Informace děkana 
3. Schválení delegáta do Rady vysokých škol za FSv (kandidát: prof. Polák) 
4. Příprava na on-line den otevřených dveří (prod. prof. Kabele) 
5. Informace o přijímacím řízení (prod. prof. Pešková) 
6. Informace o průběhu rekonstrukce poslucháren B286/B280 a ateliéru D (prod. 

Dr. Vokurka) 
7. Informace z AS ČVUT (prof. Wald) 
8. Různé 
 
Doc. Pazderka v úvodu upřesnil legislativní rámec tohoto jednání – z důvodu epidemiologické 
situace (stupeň III.) není možné klasické kontaktní zasedání, např. studentští senátoři 
(Bc./Mgr. studium) nesmí vstupovat na fakultu apod. Nejedná se proto 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.). 
 
1. Kontrola zápisu z on-line jednání AS FSv dne 10. 6. 2020 
 
K zápisu nebyly připomínky, zápis byl schválen. 
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2. Informace děkana 
 

Děkan prof. Máca přivítal přítomné senátory, všem popřál úspěšný nový akademický rok a 
vyjádřil politování nad současnou epidemiologickou situací, která nedovoluje kontaktní 
výuku. 
Informoval zejména o: 

- průběhu omezených bakalářských a magisterských promocí,  
- vydaných příkazech a směrnicích v souvislosti s koronavirovou situací a apeloval na 

dodržování těchto předpisů na FSv, 
- schválení nového Mzdového předpisu ČVUT na zasedání AS ČVUT (23. 9. 2020). 

Ruší se mzdové stupně a zavádí se rozpětí mzdových tarifů v jednotlivých třídách pro 
akademické a neakademické pracovníky, dále je umožněno osobní ohodnocení a 
projektové příplatky. Nový mzdový předpis musí ještě schválit MŠMT. Na FSv bude 
třeba řešit aplikaci předpisu. S tím bude souviset diskuse nad kariérním řádem. 

- záměru ČVUT koupit galerii J. Fragnera, 
- instalaci varhan v Betlémské kapli, 
- personální výměně ve vedení SÚZ ČVUT, 
- situaci na Masarykově ústavu vyšších studií, 
- Akreditačním řádu ČVUT, 
- výměně děkana na Fakultě biomedicínského inženýrství. 

 
3. Schválení delegáta do Rady vysokých škol za FSv (kandidát: prof. Polák) 
 

Předseda AS ČVUT doc. Janoušek požádal AS FSv o nominaci delegáta do Rady vysokých škol 
za FSv. Doc. Pazderka navrhl vzhledem k dosavadní vynikající práci prof. Poláka jako 
kandidáta i na další tříleté období. Prof. Polák s kandidaturou souhlasil, krátce informoval o 
činnosti Rady vysokých škol. Prof. Máca informoval o podpoře prof. Poláka vedením FSv. 
Další kandidáti nebyli navrženi. 
 

Hlasování nebylo možné pro technické problémy realizovat elektronicky přes systém FORMS 
v MS TEAMS. 
Doc. Pazderka proto navrhl hlasování klasickým způsobem, nikdo nebyl proti. Následně 
vyzval senátory k vyjádření proti/zdržel se. 
 

Hlasování o nominaci delegáta do Rady vysokých škol za FSv (prof. Michal Polák): 
pro: 26| proti: 0 | zdržel se: 0 (z 26 senátorů) 
 

Akademický senát FSv ČVUT schválil nominaci delegáta do Rady vysokých škol za FSv (prof. 
Michal Polák). 
 
4. Příprava na on-line den otevřených dveří (prod. prof. Kabele) 
 

Proděkan prof. Kabele stručně popsal přípravu on-line dne otevřených dveří. Připravuje se 
nový web stavárna.online (rozhovory, videa, 360° prohlídky). Dále informoval o: 

- novém diáři FSv a jeho distribuci studentům (osobní vyzvednutí, rozeslání poštou), 
- zhotovení fakultní roušky, 
- aktuální činnosti PR oddělení. 

 
Doc. Bubeník se dotázal na propagaci dne otevřených dveří. 
Prof. Kabele doplnil, že zatím se řeší forma realizace, informace bude umístěna na webu FSv. 
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5. Informace o přijímacím řízení (prod. prof. Pešková) 
 

Proděkanka prof. Pešková představila stručnou statistiku: 
- počtu absolventů magisterských a bakalářských programů, 
- počtu přijatých studentů na FSv. 

Do akademického roku 2020/21 je zapsáno o 160 studentů více oproti loňskému roku. 
Dále zmínila práci na možnosti zavedení tisku potvrzení o studiu ze systému KOS a 
zjednodušení doručování některých rozhodnutí. 
 

Informace krátce komentovali doc. Bubeník a Bc. Kučera. 
Dr. Jíra se dotázal na podpisy na zadání závěrečných prací. 
Postup krátce popsala prof. Pešková, instrukce byly předány vedoucím kateder. 
 
6. Informace o průběhu rekonstrukce poslucháren B286/B280 a ateliéru D (prod. Dr. 
Vokurka) 
 
Proděkan Dr. Vokurka prezentoval průběh hlavních stavebních akcí na FSv: 

- rekonstrukce poslucháren B286/B280 (kontrolní dny, fotografie z realizace, 
vizualizace, změnové listy: výměna oken krčků, změna podoby sedaček, …), 

- opravy ateliéru D (rekonstrukce akustických prvků, čištění a oprava betonové 
podlahy, …), 

- rekonstrukce budovy B (průběh přípravy DSP, dislokace), 
- studie úprav objektu Mariánská, 
- opravy objektu v Telči, 
- úprava vedení teplovodního potrubí na FSv. 

 
Dr. Vokurka zmínil nutnost informovat investiční oddělení při plánování jakýchkoli 
investičních akcí na FSv, mimo jiné v souvislosti s novým příkazem rektora k zadávání 
veřejných zakázek (součinnost s OVIČ při vícezdrojovém financování). 
 
O. Váňa se dotázal na ovládání teploty v posluchárnách budovy B, větrání v ateliéru D a 
možné úpravy střechy budovy B pro realizaci projektů/měření. 
Dotazy zodpověděl Dr. Vokurka: 

- V posluchárnách bude samostatné ovládání teploty a vzduchotechniky, měla by být 
zajištěna teplotní pohoda, přednášející budou v ovládání zaškoleni. 

- V ateliéru D je instalována funkční klimatizace. 
- Opravy střechy budovy B řeší úpravy povrchu a doplnění zateplení, další přitížení není 

možné. Cílem je, aby měření mohlo probíhat. 
 
Doc. Pazderka se dotázal na využití nebo úpravy zahrady objektu v Telči. 
Dr. Vokurka informoval, že probíhá zpracování projektu revitalizace zahrady v Telči (prof. 
Hulec). 
Doc. Bubeník se dotázal na řešení cirkulace vzduchu ve velkých posluchárnách v budově B. 
Dr. Vokurka ujistil, že dostatečná cirkulace vzduchu je v rámci rekonstrukce poslucháren 
řešena. 
 
7. Informace z AS ČVUT (prof. Wald) 
 
Prof. Wald a Ing. Holan shrnuli informace z posledních jednání AS FSv: 

- vnitřní předpisy k situaci COVID 19, 
- koupě galerie J. Fragnera, 
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- Mzdový předpis ČVUT, 
- změna Stipendijního řádu ČVUT, 
- rekonstrukce Bubenečské koleje, 
- rekonstrukce školy Lvíčata, 
- ústav pro oblast Cyber Security. 

 

Doc. Pazderka komentoval meziuniverzitní spolupráci na přípravě nového ústavu v oblasti 
Cyber Security a dále vyjádřil obavy z uvažované změny režimu parkování pod budovou 
Fakulty architektury (projednáváno na HK AS ČVUT, kde se diskutovala možnost předání 
správy garáží soukromému subjektu). 

 

Proběhla krátká diskuze k tématu parkování pod budovou Fakulty architektury (Ing. Holan, 
doc. Pazderka, prof. Wald). Je třeba zachovat i nadále možnost výhodného parkování pro 
zaměstnance a studenty FSv, parkování se nesmí stát předmětem podnikání soukromého 
subjektu. 
 

Doc. Bubeník se dotázal na přínos koupě galerie J. Fragnera pro Fakultu stavební. 
Prof. Máca informoval, že probíhá diskuze o využitelnosti pro celé ČVUT, návrhy předkládá i 
FSv. 
 
8. Různé 
 
Prof. Máca informoval o jmenování nových vedoucí experimentálních center: 

- novým vedoucím Vodohospodářského experimentálního centra bude Dr. Zukal, 
- novým vedoucím Centra experimentální geotechniky bude Dr. Šťástka. 

 
Příští zasedání nebo jednání je plánováno 21. 10. 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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