Zápis z 12. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného
dne 6. 6. 2012
(volební období 2011 – 2013)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. A. Dvořáčková, Ing. H. Chalupníčková, Ing. M. Jacura, Ph.D., Doc. Ing. J.
Kocourek, Ph.D., Ing. M. Kubín, Ing. Bc. P. Kumpošt, Ph.D., Ing. D. Mocková, Ph.D.,
Ing. J. Vyčichl, Ph.D., Ing. J. Zelenka
za studentskou část:
Ing. Bc. J. Košťálová, B. Nesnídalová, Ing. J. Vydrová, T. Sysala
Omluveni:
Ing. M. Brumovský, Ing. J. Kaliková, Ph.D., Ing. Bc. D. Kočárková, Ph.D., Bc. O.
Hajzler, P. Šatra, P. Pincová
Hosté:
Prof. Dr. Ing. M. Svítek – děkan fakulty
Doc. Ing. J. Čarský, Ph.D. – proděkan pro pedagogickou činnost
Prof. Ing. J. Jíra, CSc. – proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost
Ing. D. Schmidt, Ph.D. – tajemník fakulty
Ing. V. Faifrová, Ph.D.
Ing. Z. Říha, Ph.D.
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Rozpočet pro rok 2012 – rozpad na jednotlivá nákladová střediska fakulty –
Dr. Schmidt
3) Schválení návrhu změny statutu a organizačního řádu – Prof. Svítek, Dr.
Jacura
4) Návrh výše prospěchového stipendia v akademickém roce 2012 - 2013 – Doc.
Čarský
5) Schválení výroční zprávy za rok 2011 – Prof. Svítek
6) Informace o auditu doktorského studia a habilitačního řízení – Prof. Jíra
7) Informace ze zasedání RVŠ – Ing. Kubín
8) Informace z jednání AS ČVUT – Ing. Brumovský
9) Různé
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ:
Předsedkyně AS ČVUT FD Dr. D. Mocková zahájila v pořadí 12. zasedání
akademického senátu Fakulty dopravní, přivítala přítomné senátory a hosty,
následně seznámila přítomné s programem a navrhla, aby volební komise byla ve

složení: Dr. M. Jacura, Ing. J. Vydrová, Ing. A. Dvořáčková. AS ČVUT FD s tímto
návrhem souhlasil.
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Ing. M. Kubín požádal o úpravu bodu 4) zápisu, který byl dle diskuse upraven.
AS ČVUT FD schvaluje zápis z 11. zasedání po provedení výše uvedených úprav.
Hlasování: 12 – 0 – 1
2) Rozpočet pro rok 2012 – rozpad na jednotlivá nákladová střediska fakulty
Tajemník FD, Dr. D. Schmidt, informoval o stavu křížové kontroly, která není ještě
dokončena na ústavech K611, K613, K615, K618, K620. Byly diskutovány
kvantitativní výkony, průměrné pedagogické výkony, rozdíly zimní / letní semestr a
korekce nestandartních stavů. Do budoucna je potřeba určit časový okamžik
započítávání vědeckých výkonů, protože při sestavování rozpočtu není ještě rok ve
VVVS uzavřen. Prof. J. Jíra upozornil, že není zohledněn počet zkoušených lidí a
způsob ukončení předmětů. V diskusi dále vystoupil Doc. J. Čarský, který
připomenul, že na kolegiu bylo rozhodnuto jiné parametry nezohledňovat a Dr. P.
Kumpošt, který uvedl, že jednotkou není student, ale studijní skupina a
proporcionálně by nedošlo k výrazným změnám.
Dr. D. Schmidt na dotaz Dr. M. Jacury uvedl, že předkládaný návrh rozpočtu je finální
a korekce budou již jen minimální.
AS ČVUT FD byl informován ohledně rozpočtu a bere informaci na vědomí.
3) Schválení návrhu změny Statutu a Organizačního řádu
Prof. M. Svítek uvedl tento bod s tím, že změny jsou zejména ohledně pracoviště
Děčín, dále změny názvů jednotlivých ústavů, kde důvodem je udržení
konkurenceschopnosti ČVUT FD a dále se změny týkají proděkanů.
Dr. M. Jacura upozornil na novou koncepci, kdy Organizační řád je nyní nově
přílohou Statutu a navrhl procedurální proces, že nejprve se bude hlasovat
o připomínkách ke Statutu a následně o dokumentu jako celku.
a. Organizační řád tvoří přílohu Statutu.
Hlasování: 12 – 1 – 0 návrh byl přijat
Prof. M. Svítek na dotaz uvedl, že změny názvů ústavů nemají vliv na náplň činnosti
a na personální obsazení ústavů. Změny byly odsouhlaseny dotčenými vedoucími
ústavů písemnou formou.

Dr. Z. Říha požádal o možnost vystoupit před AS ČVUT FD, kde přednesl výhrady
ohledně změn statutu:
- Sloučením ústavů K613 a K617 bohužel nevzniká nový ústav např. K624, je
možné toto vlastně vnímat jako pohlcení ústavu K613.
- Dr. Z. Říha provedl srovnání výkonnosti ústavů K613 a K617, kdy v přepočtu
výuka/úvazek a publikace/úvazek i publikace v absolutních číslech hovoří ve
prospěch K613.
b. Změna názvu pracoviště Děčín na „ČVUT FD – pracoviště Děčín“
Hlasování: 12 – 1 – 0 návrh byl přijat
c. Změna názvu a jednotky 16117 (K617) na 16124 (K624) – vznik nové jednotky
Hlasování: 0 – 7 – 6 návrh nebyl přijat
Ing. J. Zelenka navrhl tajné hlasování o dokumentu jako celku, neboť se jedná
o personálně citlivé hlasování.
Usnesení: AS ČVUT FD schvaluje změnu Statutu a Organizačního řádu ČVUT FD
ve znění pozměňovacích návrhů.
Hlasování: 9 – 2 – 2
4) Návrh výše prospěchového stipendia v akademickém roce 2012 - 2013
Doc. J. Čarský informoval, že oproti minulému akademickému roku nedochází ke
změně výše prospěchového stipendia, mění se způsob vyplácení, protože
v současném stavu docházelo, vzhledem k různým dobám ukončení studia SZZ,
k finančním nerovnostem mezi studenty. Stipendium bude tedy vypláceno
jednorázově za celý semestr.
Usnesení: AS ČVUT FD schvaluje výši prospěchového stipendia v akademickém
roce 2012 - 2013 a způsob jeho vyplácení.
Hlasování: 12 – 0 – 1
5) Schválení výroční zprávy za rok 2011
Dr. M. Jacura uvedl řadu úprav a nejasností ve výroční zprávě, které byly na místě
odstraňovány v diskusi.
Usnesení: AS ČVUT FD schvaluje výroční zprávu ČVUT FD za rok 2011 po
provedení úprav dle diskuse.
Hlasování: 12 – 0 – 1

6) Informace o auditu doktorského studia a habilitačního řízení
Prof. J. Jíra informoval, že oborům D, I a T byla prodloužena akreditace do
22.11.2015 pro habilitace docentů a profesorů. Dále předložil zprávu ze zasedání
VR, navržená opatření jsou v příloze 1. Doporučení jsou, aby školitelé byli
habilitováni, bez habilitace mohou být pouze školiteli specialisty. Je potřeba zlepšit
práci školitelů, kteří mají zajistit vykazování práce doktorandů. Doc. J. Kocourek
uvedl, že důležitá je spolupráce školitelů a doktorandů na publikacích, aby se
doktorandi dokázali ve světě vědy prosadit.
AS ČVUT FD byl informován ohledně auditu doktorského studia a habilitačního
řízení a bere informaci na vědomí.
7) Informace ze zasedání RVŠ
Tento bod byl přesunut na 13. řádné zasedání AS ČVUT FD.
8) Informace z jednání AS ČVUT
Tento bod byl vypuštěn.
9) Různé
Slavnostní otevření zrekonstruované části budovy Horská
Prof. M. Svítek a Dr. D. Mocková informovali AS, že dne 12.6.2012 ve 14:00 se bude
konat prohlídka nově zrekonstruovaných prostor v budově Horská.
Problém usnášeníschopnosti AS ČVUT FD
Dr. M. Jacura uvedl, že legislativní komise bude hledat řešení, které by zamezilo
často se opakující nepřítomnosti senátorů, protože jednání senátu je potom
blokováno.

Ing. Denisa Mocková, Ph.D.
předsedkyně AS ČVUT FD
Zapsal: Ing. Jan Zelenka

