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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z on-line jednání Akademického senátu FSv, 
realizováno v nouzovém stavu ČR podle „Rozhodnutí MŠMT o využití zvláštních 

oprávnění veřejných a soukromých vysokých škol při mimořádné situaci“. 
 

 

Termín: středa 31. 3. 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. 
arch. Dvořák, Ing. Feber, Ing. Holan, Dr. Hromada, Ing. Chalupa, Ing. Chylík, 
doc. Jandera, Dr. Jíra, Bc. Jirotková, Dr. Kašpar, Bc. Křečková, Bc. Kučera, doc. 
Litoš, 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/nepřítomni: Bc. Mottl) 
 

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 řádného on-line jednání AS FSv dne 24. 2. 2021 
2a. Metodika rozdělení finančních prostředků na FSv (děkan prof. Máca, tajemník Dr. Matějka) 
2b. Usnesení Pedagogické komise k Metodice výpočtu pedagogických výkonů 
3. Jednací řád AS FSv (prof. Polák) 
4. Opatření děkana k implementaci Karierního řádu ČVUT na FSv (děkan prof. Máca) 
5. Opatření děkana k implementaci Mzdového předpisu ČVUT na FSv (děkan prof. Máca) 
6. Informace z komisí (LK,EK,PK) 
7. Různé 
 
1. Kontrola zápisu z řádného on-line jednání AS FSv dne 31. 3. 2021 
 
K zápisu nebyly připomínky, zápis byl schválen. 
 
2a. Metodika rozdělení finančních prostředků na FSv pro rok 2021 (děkan prof. Máca, 
tajemník Dr. Matějka) 
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Děkan prof. Máca představil dokument a shrnul změny oproti metodice roku 2020. Metodika 
se zásadně nemění a dává stabilitu fakultním pracovištím. Zejména se věnoval těmto bodům: 

- Rozdělování financí za vědu 
- Změna normativu ČVUT v souvislosti s koupí Fragnerovy galerie 
- Posílení rozpočtu Katedry jazyků 
- Nový rozpis ukazatele kvality „K“ pedagogické činnosti dle nadřazené metodiky ČVUT 
- Rozdělení prostředku na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) 

dle nadřazené metodiky ČVUT (stabilizační část 80%, motivační část 20%) 
 
Předseda Ekonomické komise AS FSv doc. Cajthaml krátce informoval o jednání komise 16. 
března, byl diskutován především aplikovaný a smluvní výzkum, ekonomická komise 
doporučuje metodiku schválit. 
 
Proběhla krátká diskuze k podpoře aplikovaného výzkumu (doc. Cajthaml, prof. Máca, doc. 
Pazderka, prof. Patzkák), prof. Wald s Ing. Holanem podpoří v rámci činnosti AS ČVUT. Je 
shoda na spolupráci senátu a vedení FSv. Přípravu podkladů bude komunikovat prof. Patzák. 
 
Návrh usnesení: 
AS FSv schvaluje Metodiku rozdělení finančních prostředků na FSv pro rok 2021 
 
Hlasování o usnesení: 
pro: 29| proti: 0 | zdržel se: 0| nehlasoval: 0 (z 29 senátorů) 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
2b. Usnesení Pedagogické komise k Metodice výpočtu pedagogických výkonů 
 
Doc. Pazderka informoval o jednání pedagogické komise v souvislosti s výpočtem 
pedagogického výkonu kateder, který je součástí Metodiky rozdělení finančních prostředků na 
FSv, kde se jednalo zejména o návrhu doc. Vaškové (podpořeného doc. Pazderkou, doc. 
Janderou a Ing. Mottlem) na vyrovnání disproporcí ve financování multi-katedrových 
předmětů typu projekt. Dále předal slovo předsedovi komise Dr. Jírovi, který komentoval 
průběh jednání komise. 
 
Předseda pedagogické komise Dr. Jíra představil návrhy usnesení, které byly průběžně sdíleny 
pro připomínky členů AS FSv. 
Proběhla krátká diskuse (Dr. Jíra, doc. Pazderka, doc. Vašková, doc. Cajthaml, Dr. Kašpar, doc. 
Bubeník, Dr. Šibrava). 
 
Text usnesení: 
AS FSv dává podnět vedení fakulty k provedení revize a řádnému prodiskutování přílohy A 
Metodiky rozdělení provozních zdrojů na rok 2022 – Metodika výpočtu pedagogického výkonu 
kateder, zejména s ohledem na financování multi-katedrových projektů. 
 
Hlasování o navrženém usnesení: 
pro: 29| proti: 0 | zdržel se: 0| nehlasoval: 0 (z 29 senátorů) 
 
AS FSv schválil navržené usnesení. 
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Děkan prof. Máca přislíbil ustanovení pracovní skupiny, která se bude na základě podnětu AS 
FSv zabývat revizí metodiky výpočtu pedagogického výkonu kateder pro rok 2022. 
Doc. Bubeník nabídl účast v pracovní skupině. 
 
3. Jednací řád AS FSv (prof. Polák) 
 
Doc. Pazderka na úvod informoval, že změna vnitřního předpisu byla provedena na 
doporučení předsedkyně LK AS ČVUT Dr. Vymětalové, předkladatelem dokumentu je po 
dohodě předseda Legislativní komise AS FSv prof. Polák (dle zákona o VŠ Jednací řád předkládá 
člen senátu). Prof. Polák představil změny jednacího řádu, které byly vyvolány potřebou 
realizace jednání AS FSv distanční formou. K úpravám jednacího řádu se uskutečnily celkem 
dvě jednání Legislativní komise AS FSv. Navržené úpravy byly prostřednictvím Dr. Vymětalové 
konzultovány s LK AS ČVUT. Děkan FSv prof. Máca se v rámci jednání komise (které se účastnil) 
vyjádřil, že navrženou úpravu jednacího řádu podporuje. Dokument musí být schválem 3/5 
senátorů (jedná se o vnitřní předpis fakulty). 
 
Text doplnění jednacího řádu v článku 5: 
V mimořádných situacích na základě rozhodnutí předsednictva AS FSv muže zasedání AS FSv 
probíhat bezkontaktně pomocí videokonference. 
 
Hlasování o změnách Jednacího řádu AS FSv: 
pro: 27| proti: 0 | zdržel se: 0| nehlasoval: 2 (z 29 senátorů) 
 
AS FSv schválil změny Jednacího řádu AS FSv. 
Dokument bude předložen ke schválení AS ČVUT. 
 
4. Opatření děkana k implementaci Karierního řádu ČVUT na FSv (děkan prof. Máca) 
 
Děkan prof. Máca představil a zdůvodnil Opatření děkana o realizaci Karierního řádu ČVUT na 
FSv. 
 
Předseda Legislativní komise prof. Polák informoval, že LK AS FSv dokument projednala, 
doporučuje přijmout usnesení v souvislosti s periodicitou hodnocení pracovníků a tuto část 
projednat na zasedání AS FSv. 
 
Děkan prof. Máca informoval, že navržené znění opatření bylo projednáno na Kolegiu i Grémiu 
děkana, v obou případech panovaly rozdílné názory na periodicitu hodnocení, resp. nebyla 
jednotnost v názoru na předložené varianty 5-3-2 vs. 6-4-2 let pro hodnocení prof.-doc.-
ostatních pracovníků. Prof. Máca požádal senát o vyjádření k navrženým variantám periodicity 
hodnocení. 
 
Doc. Pazderka navrhl orientační hlasování a otevřel k tématu diskusi. 
 
Dr. Jíra se dotázal na způsob provádění hodnocení pracovníků. 
Děkan prof. Máca informoval, že zatím není konkrétní forma stanovena, pravděpodobně to 
bude kombinace formuláře a osobního rozhovoru vedoucího katedry s pracovníky. 
 
Doc. Pazderka připravil orientační hlasování k periodicitě hodnocení akademických pracovníků 
s možností výběru periodicity 5–3–2 nebo 6–4–2 let pro pozice prof.-doc.-ostatní. 
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Senátoři v orientačním hlasování podpořili variantu 6–4–2, pro kterou hlasovalo 19 senátorů, 
pro variantu 5–3–2 se vyjádřilo pouze 6 senátorů. 
 
Na základě výsledků orientačního hlasování a závěrů z jednání Legislativní komise AS FSv bylo 
navrženo usnesení: 
AS FSv souhlasně projednal Opatření děkana o realizaci Karierního řádu ČVUT na FSv s 
doporučením nastavení periodicity hodnocení akademických pracovníků (prof.-doc.-ostatní) 
ve variantě 6-4-2 roky a dále doporučuje termín ukončení prvního periodického hodnocení 
všech akademických pracovníků stanovit na 31.3. 2022. 
 
Hlasování o usnesení: 
pro: 26| proti: 0 | zdržel se: 0| nehlasoval: 3 (z 29 senátorů) 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Opatření děkana k implementaci Mzdového předpisu ČVUT na FSv (děkan prof. Máca) 
 
Děkan prof. Máca představil a zdůvodnil Opatření děkana k implementaci Mzdového předpisu 
ČVUT na FSv, konkrétně postup pro stanovení výše tarifní mzdy akademických pracovníků. 
 
Předseda Ekonomické komise AS FSv doc. Cajthaml informoval, že dokument byl projednán 
na komisi a nejsou k němu žádné připomínky. 
 
Doc. Bubeník se dotázal na vliv odborových organizací na přípravu dokumentu. 
Děkan prof. Máca stručně odpověděl, zmínil kolektivní smlouvu mezi zaměstnavatelem a 
odborovou organizací, dále doplnil, že dokumenty byly projednány s vedoucími kateder. 
 
Návrh usnesení: 
AS FSv souhlasně projednal Opatření děkana o postupu pro stanovení výše tarifní mzdy 
akademických pracovníků. 
 
Hlasování o usnesení: 
pro: 25| proti: 1 | zdržel se: 0| nehlasoval: 3 (z 29 senátorů) 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Informace z komisí (EK, LK, PK) 
 
Předseda pedagogické komise Dr. Jíra informoval o jednání pedagogické komise dne 17. 3. kde 
byly projednány výsledky ankety hodnocení výuky. Doporučuje se motivovat vyučující, aby 
reagovali na připomínky studentů. Studenti by měli být informováni o reakcích pedagogů. Měl 
by být umožněn širší přístup pro odpovídání na obecnou část ankety. 
Dr. Dočkal informoval, že je dohoda na aktualizaci otázek ve spolupráci se studenty SKAS (O. 
Váňa). 
 
Další informace z komisí byly projednány v rámci předchozích bodů. 
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7. Různé 
 
Prof. Wald krátce informoval o dění v AS ČVUT a jeho komisích. 
 
Proběhla krátká diskuse k termínům příštích zasedání AS FSv v souvislosti s projednáním 
rozpočtu pro rok 2021 (doc. Pazderka, prof. Máca, Dr. Matějka).  
 
Doc. Cajthaml se dotázal na počty přihlášek ke studiu na FSv. Dále se dotázal, jaký je zájem o 
nový program Stavební management a ekonomika. 
Prod. prof. Pešková informovala, že celkové počty ještě nejsou známy (termín podání přihlášek 
končí 31. 3. 2021), ale je předpokládáno navýšení přihlášek i originálních uchazečů do Bc. 
studia ve všech studijních programech (i Stavební management a ekonomika). Pokles je 
předpokládán do Mgr. studia, kam přichází početně slabé ročníky. Informaci doplnil Dr. 
Šibrava. 
 
Doc. Bubeník informoval o projektu a realizaci nové učebny na Katedře matematiky 
uzpůsobené pro videokonference a tvorbu výukových videí, bude k dispozici pro celou FSv.  
 
Prod. Dr. Vokurka informoval, že 12. 3. proběhla kolaudace velkých poslucháren. Dále byla 
ČVUT odevzdána projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci budovy B, 
FSv předala připomínky na rektorát. Informaci krátce doplnil děkan prof. Máca. 
 
Předseda Technické komise Dr. Šulc informoval, že TK AS FSv bude svolána v souvislosti 
s vývojem situace kolem budovy B. Dále se sešly podněty k distančnímu vzdělávání a využití 
technických prostředků, kterými FSv disponuje a další témata. 
 
Předseda SKAS Ing. Holan se dotázal na úpravy zeleně v okolí realizace poslucháren. 
Prod. Dr. Vokura informoval, že úpravy zatravnění a poničené výsadby proběhnou. 
 
Tajemník Dr. Matějka informoval, že dodavatel automatů na vodu na FSv změnil model 
provozu, nová zařízení budou zdarma (hrazena EU), bude hrazena pouze protočená voda, 
ovládání pomocí mobilní aplikace/QR kódu, úhradu zajistí nadále FSv, konkrétní provoz se 
ještě bude upřesňovat. 
Proběhla krátká diskuse (Dr. Matějka, prof. Wald, Ing. Chylík, Dr. Vokurka). Téma se přenese 
na jednání technické komise. 
 
Předseda SKAS Ing. Holan se dotázal na přípravu nového Volebního řádu AS FSv, který byl na 
minulých jednáních diskutován. SKAS své návrhy zaslal děkanovi FSv. 
Děkan prof. Máca informoval, že v blízké době (do prázdnin) bude věc řešena v součinnosti 
s Legislativní komisí AS FSv. 
Doc. Pazderka by byl rád, aby byl nový Volební řád AS FSv schválen ještě v tomto roce, tzn. 
v dostatečném časovém předstihu před volbami – schvalování Volebního řádu ve volebním 
roce by považoval za nešťastné. 
 
Příští zasedání AS FSv je plánováno na 28. 4. 2021, vzhledem k nepříznivé epidemické situaci 
se předpokládá opět jednání přes MS Teams. Může dojít ke změně termínu v souvislosti 
s potřebou projednání rozpočtu pro rok 2021 (5. 5. 2021). 
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doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. 
předseda AS FSv ČVUT 

 
Zapsal: 
Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. 
tajemník AS FSv ČVUT 
 
 


