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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z 12. řádného zasedání Akademického senátu FSv v období 2020-22 
 
Termín: středa 30. 3. 2022 v 9:00 
Místo:  zasedací místnost B-169 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. 
 
Program jednání: 
1. Kontrola zápisu z 11. zasedání AS FSv ze dne 23.2. 2022 
2. Informace děkana (prof. Máca) 
3. Nové složení Vědecké rady FSv pro období 2022-26 (děkan prof. Máca) 
4. Zpráva o činnosti AS FSv v roce 2021 (prof. Wald) 
5. Strategický plán implementace inovací v pedagogice pro FSv 2022+ 

(prod. prof. Pešková) a související výstupy z Ped. komise (Dr. Jíra) 
6. Další informace z Pedagogické komise (Dr. Jíra) 
7. Informace z AS ČVUT (prof. Wald, Ing. Holan, Bc. Váňa) 
8. Různé 
 
1. Kontrola zápisu z 11. zasedání AS FSv ze dne 23.2. 2022 
 

K zápisu nebyly připomínky, zápis byl schválen. 
 
2. Informace děkana (prof. Máca) 
 

Děkan prof. Máca informoval o aktuálním dění na FSv a na ČVUT: 
- Institucionální akreditace čeká na schválení ministerstvem. Ministerstvo čeká na 

dodání všech schválených vnitřních předpisů ČVUT. Institucionální akreditace 
nejspíše získáme do léta. 

- Nová vědecká rada je schválena a připravena na jednání. 
- Probíhá jednání s odbory o kolektivní smlouvě. 
- Děkan prof. Máca spolu s prof. Lábusem a rektorem doc. Petráčkem jedná o umístění 

pamětní desky založení ČVUT. 
- Probíhá výběr ředitele Frágnerovy galerie. 
- V tomto roce bude rozpočet ČVUT nárůstový (cca o 10 %). V dalších letech nebude 

nárůstový. 
- Rozpočet FSv zatím není známý. 
- ČVUT se snaží vhodným způsobem pomáhat našim současným ukrajinským 

studentům (ubytování a stravování zdarma a stipendium až 10 000 Kč/měsíc). 
- Pro nové ukrajinské studenty jsou připravovány předměty v anglickém jazyce. 

Děkan prof. Máca byl dotázán, jak vypadá situace ohledně rozpočtu ČVUT pro letošní rok? 
Nejsou žádné nové informace. 
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Děkan prof. Máca požádal o vyjádření AS FSv k návrhu rektora. Každý zaměstnanec (bez 
rozdílu v pozicích) by měl dostat mimořádnou odměnu ve výši 30 000 Kč / plný úvazek. Buď 
přímo z metodiky ČVUT (rozdělení odměn v režii senátu ČVUT) nebo rektor vyzve 
akademické senáty fakult, aby to realizovali v rámci svých metodik (rozdělení odměn v režii 
senátu FSv). Část peněz by mohla jít ze sociálního fondu. 
K návrhu rektora proběhla diskuse (prof. Cajthaml, Dr. Jíra, doc. Pazderka, Dr. Šibrava, doc. 
Litoš, Dr. Dočkal, prof. Wald). Mimonormativ odváděný ČVUT bude stejný pro obě varianty. 
Řešení na FSv znamená, že si můžeme upravit způsob rozdělení odměn (např. ne každému 
stejně). Celková výše odměn na FSv vychází cca na 10 až 15 mil. V diskuzi převažoval názor, 
že je lepší odměny rozdělit na úrovni fakulty. 
 
Hlasování o usnesení: 
AS FSv doporučuje plánované mimořádné odměny pro snížení následků inflace rozdělovat 
v rámci metodiky a rozpočtu FSv, nikoliv v rámci metodiky a rozpočtu ČVUT.  
pro: 25 | proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 0 (z 25 přítomných senátorů) 
Usnesení bylo přijato. 

 
3. Nové složení Vědecké rady FSv pro období 2022-26 (děkan prof. Máca) 
 

Děkan prof. Máca informoval o složení Vědecké rady FSv. VR FSv tvoří celkem 36 osob, 
z toho 24 tvoří interní členové a 12 tvoří externí členové. V interních členech došlo ke změně 
dvou osob (vedoucí kateder K133 a K134). V externích členech rovněž došlo k drobným 
změnám (např. předseda ČKAIT). 
Doc. Vejmelková vznesla dotaz, zda může děkan odvolat člena VR FSv. Děkan prof. Máca 
odpověděl, že po předchozím souhlasu AS FSv ano. Doc. Pazderka doplnil, že k tomu obvykle 
dochází při výměně děkanů stavebních fakult, kteří jsou mimořádnými členy VR FSv. 
 
Hlasování o usnesení: 
AS FSv dává předchozí souhlas děkanovi FSv ke jmenování členů Vědecké rad FSv, uvedených 
v předloženém seznamu pro období 2022-26. 
pro: 25 | proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 0 (z 25 přítomných senátorů) 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Zpráva o činnosti AS FSv v roce 2021 (prof. Wald) 
 

Místopředseda AS FSv prof. Wald představil Zprávu o činnosti AS FSv v roce 2021. Doc. 
Pazderka poděkoval prof. Waldovi a předsedům komisí za zpracování zprávy. 
 
Hlasování o usnesení: 
AS FSv schvaluje Zprávu o činnosti AS FSv v roce 2021.  
pro: 25 | proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 0 (z 25 přítomných senátorů) 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Strategický plán implementace inovací v pedagogice pro FSv 2022+ 

(prod. prof. Pešková) a související výstupy z Ped. komise (Dr. Jíra) 
 

Proděkanka prof. Pešková shrnula informace o projednávaném dokumentu, podnětech od 
vedoucích kateder, podnětech z PK AS FSv a dalších plánech s implementací dokumentu. 
 
Předseda Pedagogické komise Dr. Jíra informoval o závěrech z diskuse v rámci PK a shrnul 
navrhovaná doporučení. Tato doporučení jsou vedena níže. 
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1) Využívání MS Teams a Moodle 
- AS FSv doporučuje vedení fakulty globálně nastavit Moodle tak, aby nově zakládané 

kurzy měly automaticky zapnutý Přístup pro hosty (tj. studenty ČVUT, kteří nejsou 
zapsáni v daném předmětu), tak aby se i studenti z jiných paralelek dostali ke 
sdíleným informacím. 

2) Sjednocení struktury a grafiky webových stránek kateder 
- AS FSv doporučuje vedení fakulty zahájit proces sjednocení katedrových stránek se 

zohledněním požadavků jednotlivých kateder. Z pohledu AS FSv by se základní obsah 
katedrových stránek měl řešit na fakultní úrovni, tak aby probíhala automatická 
aktualizace lidí a předmětů. Další části katedrových stránek pro sdílení výukových 
materiálů, novinek atd. by měl zůstat plně v režii katedry. Dále by mělo dojít ke 
sjednocení webových adres katedrových stránek. 

3) Motivace vyučujících k vytváření nových studijních podkladů a zlepšování výuky 
- AS FSv doporučuje vedení fakulty vytvořit systém a nastavit podmínky motivující 

vyučující k vytváření nových studijních podkladů a zlepšování výuky. 

4) Nahrávání přednášek 
- AS FSv doporučuje vedení fakulty podpořit tvorbu audiovizuálních pomůcek k výuce. 

Forma pomůcek (tematická videa vs. nahrávání přednášek) je na zvážení jednotlivých 
pedagogů. V AS FSv obecně převládá názor, že vhodnější je publikovat spíše krátká 
tematická videa. 

5) Využití místnosti C-206 (místnosti vybavená streamovací technikou pro online přenos 
přednášek) 

6) Podpora vydávání on-line skript a jejich poskytování skrz vlastní systém na fakultním webu 
- AS FSv doporučuje vedení fakulty, aby nově vydávaná skripta byla vydávána 

elektronicky při snaze zachovat tištěnou formu. 
- AS FSv doporučuje vedení fakulty, aby byla zachována a dále zvážit možnosti, aby 

tištěná forma mohla být finančně podpořena, případně zajištěna, reklamou sponzorů. 
- AS FSv považuje skripta za velmi důležitá pro podrobné vysvětlení všech souvislostí a 

komplexní předání znalostí a doporučuje vedení fakulty podporovat jejich přípravu a 
aktualizace. 

7) Zpřístupňování podkladů (Pouze studenti fakulty? ČVUT? Veřejnost?) 
- AS FSv doporučuje vedení fakulty zvážit přínosy a negativa zpřístupňování výukových 

podkladů nejen studentům FSv, ale i veřejnosti, a vydat odpovídající doporučující 
stanovisko, kterým se mají pedagogové řídit. AS FSv doporučuje, aby toto stanovisko 
bylo pouze doporučující - tj. ponechat na vyučujících konečné rozhodnutí o 
přístupnosti ke konkrétním podkladům. 

8) Portál odevzdávání studentských prací 
- AS FSv doporučuje vedení fakulty vytvořit portál odevzdávání studentských prací. Při 

tvorbě portálu je třeba dbát na časovou omezenost databáze a definovat typy 
použitelných souborů, tak aby byly přenositelné napříč zařízeními. 

Různé) 
- Realizace zkoušek s možností používat pomocnou literaturu (open book exams) – 

proběhla rozsáhlá diskuze. Je nutné studenty upozornit, že v případě zkoušení s 
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možností používat dostupnou literaturu musí počítat s komplexními úkoly. Některé 
předměty tuto možnost využívají již nyní, jinde by to mohlo být pro studenty 
kontraproduktivní. 

 
Hlasování o usnesení: 
AS FSv projednal dokument „Strategický plán implementace inovací v pedagogice pro FSv 
2022+“ a předal vedení FSv doporučení k implementaci. 
pro: 25 | proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 0 (z 25 přítomných senátorů) 
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Další informace z Pedagogické komise (Dr. Jíra) 
 

Předseda Pedagogické komise Dr. Jíra informoval o dalších tématech řešených v rámci 
jednání Pedagogické komise. 

Rozvrhování pro členy studentské komory AS FSv: 
- U doktorandů by měla katedra dbát, aby doktorandi nemuseli učit v čase jednání 

senátu (středa dopoledne) – dá se řešit ve fázi přípravy rozvrhu katedrálním 
rozvrhářem. 

- U studentů Bc. a Mgr. je nutné dbát na to, aby studenti jednoskupinových 
programů/specializací neměli cvičení důležitých povinných předmětů v čase jednání 
senátu (středa dopoledne). Po domluvě s prod. Peškovou byl nastaven systém, kdy 
předseda Studentské komory AS před tvorbou rozvrhů pro daný semestr oznámí 
prod. Peškové, o které předměty se v daném semestru jedná. Proděkanka následně 
tuto informaci předá fakultnímu rozvrháři a dojde k úpravě rozvrhu pro celou 
paralelku. 

K rozvrhování předmětů Bc. a Mgr. Studentů se vyjádřil děkan prof. Máca, který požadavek 
zhodnotil jako pochopitelný a realizovatelný. 

Anketa hodnocení studia: 
- Proběhla diskuse s cílem najít pevné termíny pro otevírání a uzavírání hodnocení a 

možností reagovat na komentáře. Komise se shodla, že anketa by se měla spouštět již 
v zápočtovém týdnu a uzavírat na konci zkouškového. 

- AS FSv doporučuje otevřít diskuzi o obnovení praxe pohovorů vedoucího katedry 
s pedagogy se špatným hodnocením (2.5 a horší) po konci hodnocení výuky 
příslušného semestru. 

K obnovení praxe pohovorů se vyjádřil děkan prof. Máca a řekl, že někteří vedoucí kateder 
tuto praxi stále dodržují a ostatním vedoucím kateder ji připomene při Grémiu děkana. 

Úprava harmonogramu akademického roku: 
- Úprava termínů odevzdávání závěrečných prací (bakalářských a diplomových) – 

termín pro odevzdání v IS bude posunut na první pondělí ve zkouškovém období a 
odevzdání tištěné verze posunuto na první pátek ve zkouškovém období příslušného 
semestru. 

 
7. 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.  
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AS ČVUT v únoru udělil předchozí souhlas ke jmenování členů VR ČVUT a RVH. 
 
AS ČVUT v únoru a březnu schválil Etický kodex a změnu Stipendijního řádu. Změna se týkala 
mimořádných stipendií pro Ukrajinské studenty zasažené následky války. 
 
Na půdě AS ČVUT jsou dále projednávány následující body. 

- Zvýšení minimálního doktorského stipendia na 12 000 Kč / měsíc. K realizaci by mělo 
dojít již letos. 

- Nová forma financování doktorských studentů ze strany státu. K realizaci by mělo 
dojít až v průběhu dalších let. 

- Elektronická volební aplikace. Tato aplikace již existuje, ale neumožňuje všechny 
funkcionality potřebné pro využití ve volbách do AS FSv. Probíhá řešení tohoto 
nedostatku s dodavatelem aplikace. 

- Řeší se nový vnitřní dokument Hodnocení kvality studijních programů (jeden 
z dokumentů vyžádaných ministerstvem pro udělení Institucionální akreditace ČVUT). 

- Podpora Ukrajinských studentů a žadatelů o studium – O podporu pořádalo 160 z 400 
studentů. ČVUT registruje 130 žadatelů o studium. Případné ubytovávání uprchlíků 
z Ukrajiny nebude ovlivňovat studenty ubytované na kolejích ČVUT (ubytovaní 
studenti nebudou stěhováni). 

Prod. prof. Pešková doplnila, že v tuto chvíli na FSv registrujeme 9 žadatelů o studium 
z Ukrajiny, přičemž pouze 3 studentky jsou v tuto chvíli fyzicky v ČR. 
 
Doc. Vejmelková vznesla dotaz, zda ČVUT podporuje i ruské studenty. Děkan prof. Máca a 
Ing. Holan reprodukovali přístup vedení ČVUT, kterým je: Studenti Ruské federace jsou 
obyvateli nepřátelského státu a není možné je finančně podporovat. Studenti jsou 
odkazováni na ruskou ambasádu. Výjimkou jsou ruští studenti, jejichž členové rodiny jsou 
prokazatelně perzekuování ruským režimem – tyto studenty můžeme finančně podpořit. 
Prof. Pešková doplnila, že na FSv se jedná o 2 studenty. 
 
8. Různé 
 

Děkan Máca požádal AS FSV o návrh člena AS FSv do komise pro hodnocení grafických 
návrhů na pamětní medaili FSv. Prof. Cajthaml navrhl Ing. arch. Vojtěcha Dvořáka. 
 
Hlasování o usnesení: 
AS FSv nominuje Ing. arch. Vojtěcha Dvořáka do komise pro hodnocení grafických návrhů na 
pamětní medaili FSv. 
pro: 25| proti: 0 | zdržel se: 0 |nehlasoval: 0 (z 25 přítomných senátorů) 
Usnesení bylo přijato. 
 
Prof. Cajthaml vznesl dotaz, jak vyplňovat mzdy do žádostí o projekty (např. GAČR). 
Konkrétně se dotázal vedení fakulty, zda bude vydán metodický pokyn, jak vyplňovat mzdy 
do žádostí o projekty – tj. zda průměrnou mzdu uvádět v současném (bez projektu) nebo 
v budoucím stavu (s případně získaným projektem).  
Děkan prof. Máca informoval, že je situace řešena s tajemníkem Dr. Matějkou, následně 
bude informovat. 
 



 
Zasedání dne 30. 3. 2022 / 2020 - 22 

 6 

Prof. Cajthaml vznesl dotaz, jak řešit problém s žádostmi magisterských studentů o výjezd na 
Erasmus po splnění všech povinných a povinně volitelných předmětů kromě diplomové 
práce. 
Současný stav je následující. Student chce na FSv absolvovat všechny předměty a následně 
v posledním řádném semestru studia (kdy má pracovat na diplomové práci) vyjet v rámci 
programu Erasmus na studium v zahraniční univerzitě. Na této univerzitě však nechce 
pracovat na diplomové práci, ale zapsat si další povinné předměty v požadovaném počtu 
(požadovaný počet kreditů) a splnit tyto předměty. Diplomovou práci pak student chce 
vypracovat během dalšího semestru (student by prodloužil studium o jeden semestr) v ČR po 
návratu z Erasmu. 
Prof. Cajthaml a Ing. Holan vznášeli dotazy směřující k tomu, zda a jak je možné studentům 
povolit tento způsob absolvování studia v rámci programu Erasmus. 
Prod. prof. Pešková vysvětlila, že v rámci podmínek programu Erasmus musí vyjíždějící 
student absolvovat předměty na zahraniční univerzitě jako náhradu za neabsolvované 
předměty na FSv. Pokud tedy student absolvuje všechny předměty na FSv, nezbývají mu 
žádné předměty, které by si mohl nahradit na zahraniční univerzitě a nesplňuje tedy 
podmínky pro program Erasmus. Tento způsob absolvování programu Erasmus tedy není 
možný. 
Prod. prof. Pešková dále uvedla, že student může absolvovat program Erasmus po splnění 
všech povinných a povinně volitelných předmětů, ale musí na zahraniční univerzitě pracovat 
na diplomové práci. 
Ing. Jirotková připomněla, že v rámci programu Erasmus existují i pracovní stáže, kterých 
může student využít, a tímto způsobem může získat zkušenosti v cizině. 
 
Doc. Vejmelková se dotázala na výjezdní zasedání AS FSv – zda je o něj zájem ze strany 
senátorů a zda jej má zorganizovat. Doc. Pazderka výjezdní zasedání podpořil, v AS FSv 
panovala všeobecná shoda na zájmu o výjezdní zasedání a doc. Vejmelková byla požádána o 
jeho zorganizování v září, v závislosti na epidemické situaci. 
 
Termíny dalšího zasedání AS FSv jsou stanoveny na 27. 4., 25. 5., 22. 6. 2022 (forma dle 
epidemické situace). 
 
 

doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. 
předseda AS FSv ČVUT 

 
Zapsal: 
Ing. Jakub Holan 
místopředseda AS FSv ČVUT 


	/
	Akademický senát FSv ČVUT

