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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z 9. řádného zasedání Akademického senátu FSv v období 2020-22 
 
Termín: středa 24. 11. 2021 v 9:00 
Místo: FSv, B-169 (velká zasedací místnost děkanátu) 

 
Přítomni: dle prezenční listiny: doc. Bubeník, 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. Mottl, Ing. Nývlt, doc. Pazderka, doc. 
Pruška, prof. Polák, Dr. Šibrava, Dr. Šulc, Ing. Trtík, Bc. Váňa, doc. Vašková, 
doc. Vejmelková, prof. Wald 
(celkem 25 přítomných senátorů, omluveni/nepřítomni: prof. Cajthaml, Ing. 
arch. Kučera, Ing. Musil, Bc. Ptáčková, Bc. Křečková) 

Pozvaní hosté: děkan prof. Máca, prod. prof. Pešková, prof. Kabele, prof. Patzák, prof. 
Pavelka, Dr. Vokurka, tajemník Dr. Matějka, dále garanti studijních programů - 
viz bod 3 

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

1. Kontrola zápisu z 8. zasedání AS FSv ze dne 3. 11. 2021 
2. Informace děkana (prof. Máca) 
3. Vyjádření AS FSv k akreditacím magisterských a bakalářských studijních programů: 

• Stavební inženýrství - pozemní stavby (doc. Pazderka) 
• Stavební inženýrství - konstrukce a dopravní stavby (doc. Pruška) 
• Stavební inženýrství - životní prostředí (doc. Dostál) 
• Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby (prof. Matoušek) 
• Stavební inženýrství - řízení projektů (doc. Macek) 
• Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (doc. Vejmelková) 
• Civil Engineering (doc. Jandera) 
• Budovy a prostředí (prof. Kabele) 
• Buildings and environment (prof. Kabele) 
• Management a ekonomika ve stavebnictví (prof. Schneiderová Heralová) 
• Stavitelství (doc. Svoboda) 
• Scénické technologie (doc. Daďa) 

4. Změna Organizačního řádu FSv – vytvoření Oddělení podpory administrace projektů 
(tajemník Dr. Matějka) 

5. Výstupy ze speciální senátní komise k dokumentu pro podporu VaV na FSv,předloženého 
prod. prof. Patzákem - upravená verze dokumentu 

6. Návrh na udělení Šolínovy medaile pracovníkům FSv: prof. Wald, Ing. Lambojová, 
L. Kubíčková (děkan prof. Máca) 

7. Informace z AS ČVUT (prof. Wald, Ing. Holan, Bc. Váňa) 
8. Různé 
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1. Kontrola zápisu z 8. zasedání AS FSv ze dne 3. 11. 2021 
 

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

Děkan prof. Máca informoval o svém jmenování do funkce děkana FSv pro období 2022-
2026 rektorem ČVUT. 
Dále se věnoval: 

- epidemiologické situaci a aktuálním opařením ČVUT a FSv (může docházet ke 
zpoždění ve vydávání opatření), 

- práci na kolektivní smlouvě, 
- návrhům na udělení Šolínovy medaile pracovníkům FSv (viz bod 6). 

 
3. Vyjádření AS FSv k akreditacím magisterských a bakalářských studijních programů: 
 

Proděkanka Prof. Pešková shrnula proces schvalování akreditací, krátce ji doplnil děkan prof. 
Máca. Jednotliví garanti následně krátce představili koncepci studijních programů. 
 
Magisterské programy: 
• Stavební inženýrství - pozemní stavby (doc. Pazderka) 
• Stavební inženýrství - konstrukce a dopravní stavby (doc. Pruška) 
• Stavební inženýrství - životní prostředí (doc. Dostál, zastoupen Dr. Dočkalem) 
• Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby (prof. Matoušek) 
• Stavební inženýrství - řízení projektů (doc. Macek, zastoupen Dr. Hromadou) 
• Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (doc. Vejmelková) 
• Civil Engineering (doc. Jandera) 
• Budovy a prostředí (prof. Kabele) 
• Buildings and environment (prof. Kabele) 
• Management a ekonomika ve stavebnictví (prof. Schneiderová Heralová, zastoupena  

Dr. Hromadou) 
• Stavitelství (doc. Svoboda, zastoupen Dr. Šulcem) 
 
Bakalářské programy: 
• Scénické technologie (doc. Daďa) 
 
Ing. Holan se dotázal na možnost zpracování závěrečných prací v rámci programu Budovy a 
prostředí na jiných pracovištích než na katedře TZB. Dotaz zodpověděl a možnost volby 
katedry potvrdil prod. prof. Kabele. 
 
Hlasování o usnesení: 
AS FSv souhlasně projednal návrhy akreditací studijních programů Stavební inženýrství - 
pozemní stavby, Stavební inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, Stavební inženýrství - 
životní prostředí, Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, Stavební 
inženýrství - řízení projektů, Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, Civil 
Engineering, Budovy a prostředí, Buildings and environment, Management a ekonomika ve 
stavebnictví, Stavitelství a Scénické technologie. 
 
pro: 25 | proti: 0 | zdržel se: 0 (z 25 přítomných senátorů) 
Usnesení bylo přijato. 
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4. Změna Organizačního řádu FSv – vytvoření Oddělení podpory administrace projektů 
(tajemník Dr. Matějka) 
 

Tajemník Dr. Matějka představil Změnu Organizačního řádu FSv z důvodu přidání nové 
organizační jednotky, kterou bude Oddělení podpory a administrace projektů. Dále 
informoval, že je plánována další úprava organizačního řádu dle předpisů ČVUT. 
 

Předseda Legislativní komise prof. Polák informoval o projednání dokumentu v komisi, která 
doporučuje schválení dokumentu. 
 

Hlasování o usnesení: 
AS FSv schvaluje Změnu Organizačního řádu FSv.  
 

pro: 25 | proti: 0 | zdržel se: 0 (z 25 přítomných senátorů) 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Výstupy ze speciální senátní komise k dokumentu pro podporu VaV na FSv, 
předloženého prod. prof. Patzákem - upravená verze dokumentu 
 

Doc. Pazderka informoval o závěrech speciální senátní komise k dokumentu Navrhovaných 
opatření na podporu vědy a výzkumu na FSv, konané dne 10. 11. 2021. Komise jednala 
3,5 hod., diskuze byla velmi rozsáhlá. Na základě výsledků jednání vznikla upravená verze 
dokumentu. 
Dokument krátce komentoval děkan prof. Máca, dokument je strategického významu, 
způsob realizace jednotlivých bodů se může vyvíjet. 
Prod. prof. Patzák rovněž komentoval upravenou verzi dokumentu. 
 

Hlasování o usnesení: 
AS FSv schvaluje Navrhovaná opatření pro podporu vědy a výzkumu na Fakultě stavební 
ČVUT v upravené verzi. 
 

pro: 25 | proti: 0 | zdržel se: 0 (z 25 přítomných senátorů) 
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Návrh na udělení Šolínovy medaile pracovníkům FSv: prof. Wald, Ing. Lambojová, 
L. Kubíčková (děkan prof. Máca) 
 

Hlasování o usnesení: 
AS FSv schvaluje návrh děkana fakulty na udělení Šolínovy medaile pracovníkům FSv prof. 
Ing. Františku Waldovi, CSc., Ing. Magdě Lambojové a Lence Kubíčkové.  
 

pro: 24 | proti: 0 | zdržel se: 1 (z 25 přítomných senátorů) 
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Informace z AS ČVUT (prof. Wald, Ing. Holan, Bc. Váňa) 
 

Zástupci FSv v AS ČVUT krátce informovali o činnosti v AS ČVUT a jednotlivých komisí. 
 

Prod. prof. Patzák se dotázal na projednání Řádu doktorského studia FSv v AS ČVUT.  
Doc. Pazderka informoval, že potřebné dokumenty předal v elektronické i tištěné formě 
předsedovi AS ČVUT doc. Janouškovi, bod byl zařazen na jednání AS ČVUT dne 24.11. 
 
8. Různé 
 

Bc. Ondřej Váňa informoval o veletrhu Gaudeamus v Brně. 
 

Prod. prof. Kabele informoval o přípravě on-line Dne otevřených dveří. 
 

Dr. Šulc informoval o plánovaném zasedání Technické komise. 
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Doc. Vejmelková se dotázala na proočkovanost na ČVUT, informovala prod. prof. Pešková a 
tajemník Dr. Matějka. 
 

Proběhla krátká diskuze k epidemiologické situaci na FSv/ČVUT. 
 
 
Termín dalšího zasedání AS FSv je stanoven na 15.12.2021 (forma dle epidemiologické 
situace, pravděpodobně on-line). 
 
Tajemník Dr. Matějka informoval, že je doporučeno omezení osobního setkávání 
akademických orgánů a pracovních skupin (preference on-line formy), byť to nemusí být 
konkrétním opatřením vlády řešeno. 
 
 
 
 
 
 

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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