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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z 11. řádného zasedání Akademického senátu FSv v období 2020-22 
 
Termín: středa 23. 2. 2022 v 9:00 
Místo: on-line zasedání přes MS Teams podle čl. 5 odst. 1 Jednacího řádu AS FSv 

 
Přítomni: dle prezenční listiny (MS Teams): doc. Bubeník, prof. Cajthaml, Dr. Dočkal, Ing. 

arch. Dvořák, Ing. Feber, Ing. Holan, Dr. Hromada, Ing. Chalupa, Ing. Chylík, doc. 
Jandera, Ing. Jirotková, Dr. Jíra, Dr. Kašpar, doc. Litoš, Ing. Nývlt, doc. Pazderka, 
doc. Pruška, prof. Polák, Dr. Šibrava, Dr. Šulc, Ing. Trtík, Bc. Váňa, prof. Wald, 
doc. Vašková, doc. Vejmelková 
(celkem 25 přítomných senátorů, omluveni/nepřítomni: Bc. Křečková, Ing. arch. 
Kučera, Ing. Mottl, Ing. Musil, Bc. Ptáčková) 
 

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

  
Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. 
 
Program jednání: 
 

1. Kontrola zápisu z 10. zasedání AS FSv ze dne 26.1. 2022 
2. Informace o hlasování per rollam z 1.-3.2. (doc. Pazderka) 
3. Informace děkana (prof. Máca) 
4. Metodika výpočtu pedagogického výkonu katedry - Příloha A (prod. prof. Pešková) 
5. Informace z Pedagogické komise (Dr. Jíra) 
6. Informace z AS ČVUT (prof. Wald, Ing. Holan, Bc. Váňa) 
7. Různé 
 
1. Kontrola zápisu z 10. zasedání AS FSv ze dne 26.1. 2022 
 

K zápisu nebyly připomínky, zápis byl schválen. 
 
2. Informace o hlasování per rollam z 1.- 3.2. (doc. Pazderka) 
 

Doc. Pazderka informoval o hlasování per rollam, které se uskutečnilo v období mezi 10. a 
11. zasedáním. Hlasování probíhalo podle čl.5 odst.14 JŘ AS FSv od 1.2. 10:00 do 3.2. 23:59. 
 
Usnesení: 
AS FSv souhlasně projednal návrh změny garanta nově navrženého magisterského studijního 
programu Stavební inženýrství - řízení projektů, projednaného na AS FSv dne 24.11. 2021. 
Novým garantem bude doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D. 
pro: 28 | proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 2 (z 30 senátorů) 
Usnesení bylo schváleno. 
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3. Informace děkana (prof. Máca) 
 

Děkan prof. Máca informoval o aktuálním dění na FSv a na ČVUT: 
- Postup akreditace navazujících Mgr. programů 
- Národní plán obnovy (podpora akreditovaných programů, podpora IT – datová pole) 
- Národní centra kompetence (účast FSv v 5 centrech s ohledem na schválení jejich 

financování) 
- Témata zasedání AS ČVUT (schválení Rady pro vnitřní hodnocení a Vědecké rady, Etický 

kodex, financování aplikovaného výzkumu, termín schvalování rozpočtu) 
- Vědecká rada FSv 
- Situace na Ukrajině (na FSv studují studenti z východní Evropy) 
 

Informace k výstavbě (rekonstrukce budovy B) doplnil prod. Dr. Vokurka: 
- Podmínkou financování rekonstrukce je získání stavebního povolení, bude využita 

původní PD s drobnými změnami, podrobné řešení v rámci stavby (design and build) 
- Probíhá finanční ohodnocení stavby (během března 2022), realizace s využitím více 

zdrojů financování 
- Probíhá stanovení kritérií výběru zhotovitele 
 

Prof. Cajthaml se dotázal na vyhledání pozvánek, programů a zápisů Vědecké rady ČVUT. Děkan 
prof. Máca informoval, že je dojednán přístup k informacím po přihlášení. 
Prof. Cajthaml se dále zeptal na výhled schvalování metodiky a rozpočtu FSv. Prof. Máca 
nepředpokládá zásadní změny metodiky, spíše reflektování metodiky ČVUT (např. v souvislosti 
s financováním aplikovaného výzkumu). 
 

Proběhla diskuse k podpoře aplikovaného a smluvního výzkumu na FSv (prof. Máca, prof. Wald, 
prof. Cajthaml, doc. Vejmelková, doc. Pazderka, prof. Patzák). Panovala shoda na navýšení 
finančních prostředků, způsob rozdělení a hodnocení konkrétních výsledků bude samostatnou 
otázkou. Vzhledem k zaměření FSv se jedná o zásadní téma. 
 
Doc. Vejmelková se dotázala na podrobnosti k metodice financování MŠMT/ČVUT/FSv. 
Informaci poskytl děkan prof. Máca. 
 
4. Metodika výpočtu pedagogického výkonu katedry - Příloha A (prod. prof. Pešková) 
 

Prod. prof. Pešková komentovala Přílohu A Metodiky výpočtu pedagogického výkonu katedry. 
Dokument s vyznačením změn byl senátorům k dispozici. Hlavní změnou je dofinancování multi-
katedrových projektů (iniciováno AS FSv, bude dofinancováno fondem děkana). Dále proběhla 
standardní aktualizace předmětů typu Ateliér. 
 

Předseda pedagogické komise Dr. Jíra informoval, že komise dokument doporučuje ke 
schválení. 
 

Hlasování o usnesení: 
AS FSv schvaluje Metodiku výpočtu pedagogického výkonu katedry - Přílohu A. 
 

pro: 23| proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 2 (z 25 přítomných senátorů) 
Usnesení bylo přijato. 
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5. Informace z Pedagogické komise (Dr. Jíra) 
 

Předseda pedagogické komise Dr. Jíra informoval o jednání komise dne 17. 2. 2022. 
Pedagogická komise se zabývala implementací Strategického plánu do pedagogické činnosti. 
K tomuto tématu se bude komise scházet postupně po jednotlivých bodech. Dále komise řešila 
tvorbu rozvrhu a vhodnost kumulace přednášek do velkých bloků, od systému by se mělo 
vzhledem k náročnosti upustit. 
Proběhlo orientační hlasování ke způsobu realizace příštího zasedání Pedagogické komise. 
Zasedání proběhne kontaktně s možností on-line připojení. 
Na podnět SK AS bude zařazen bod rozvrhování výuky studentských senátorů. 
 

Prof. Cajthaml doporučil věnovat se otázce personálního zajištění tvorby rozvrhů na FSv. Prod. 
prof. Pešková informovala, že vedení FSv problematiku vnímá a diskutuje. Informaci doplnil 
tajemník Dr. Matějka, je na místě optimalizace činností celého děkanátu, bude tématem 
ekonomické komise. 
 
6. Informace z AS ČVUT (prof. Wald, Ing. Holan, Bc. Váňa) 
 

Zástupci FSv v AS ČVUT (prof. Wald, Ing. Holan, Bc. Váňa) informovali o činnosti AS ČVUT a 
jednotlivých komisí. Jednotlivým bodům se již podrobně věnoval děkan prof. Máca v bodě 3. 
 
7. Různé 
 

Prod. prof. Pešková informovala o průběhu Ankety hodnocení studia na FSv za ZS 2021/22 
(účast 26 %). Informaci doplnil Dr. Dočkal, akademické obci byl rozeslán informační email. 
Proběhla krátká diskuse k podnětům studentů ke studiu a souvisejícím reakcím ze strany FSv 
(Dr. Vokurka, Dr. Jíra, Ing. Holan, prof. Pešková, doc. Pazderka). 
 
 
 
Termíny dalšího zasedání AS FSv jsou stanoveny na 30. 3., 27. 4., 25. 5., 22. 6. 2022 (forma dle 
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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