Zápis z 9. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 7. 1. 2015
(volební období 2014 – 2016)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. Alexandra Dvořáčková, Ing. Bc. Jakub Hospodka, Ph.D., Ing. Helena Chalupníčková,
Ing. Martin Jacura, Ph.D., Ing. Jana Kaliková, Ph.D., Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D., Ing.
Jan Krčál, Ph.D., Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D., Ing. Tomáš Padělek, Ing. Zdeněk Říha,
Ph.D., Ing. Lukáš Svoboda, Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.
za studentskou část:
Bc. Ondřej Hába, Ing. Ota Hajzler, Ing. Jana Jirků, Bc. Hana Najzarová, Ing. Petr Šatra,
Oldřich Štumbauer, Bc. Krzysztof Paweł Urbaniec
Hosté:
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D., prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c., prof. Ing. Tomáš
Zelinka, CSc., Petr Fridryšek, Ing. Petr Zlámal, Ph.D.
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Hodnocení roku 2014
3) Usnesení roku 2014 a jejich plnění
4) Zprávy komory SKAS
5) Informace z AS ČVUT
6) Různé

Dr. M. Jacura
Prof. M. Svítek
Bc. K. Urbaniec
Ing. O. Hajzler
Dr. D. Kočárková

Předseda AS ČVUT FD Jacura zahájil 9. řádné zasedání Akademického senátu Fakulty
dopravní, přivítal senátory a přítomné hosty. Seznámil senátory s programem a navrhl, aby
legislativní komise AS ČVUT FD byla pro 9. zasedání i komisí volební. AS s tímto návrhem
souhlasil.
Usnesení 09 – 00: Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 9. zasedání i komisí volební.
Hlasování: 16 – 0 – 0
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Kočárková představila doplněné připomínky k zápisu z 8. zasedání AS ČVUT FD ze dne
26. 11. 2014, které byly zapracovány na základě připomínek senátorů poslaných mailem.
Usnesení 09 – 01: Schválení zápisu se zapracovanými připomínkami.
Hlasování: 18 – 0 – 0
2) Hodnocení roku 2014
Děkan fakulty Svítek zhodnotil v krátké prezentaci přínosy, kterých dosáhl během svého
působení ve funkci děkana v roce 2014
 organizační záležitosti
o personální změny (generační obměna) ve vedení ústavů a proděkanů
o habilitační řízení se 7 novými docenty
o elektronický způsob komunikace
 pedagogická činnost
o akreditace

o CŽV
o atd.
 vědecko – výzkumná činnost
o účast ve významných projektech
o doktorské studium
Dále představil úkoly k řešení pro rok 2015
 strategie dalšího rozvoje fakulty
 úprava prostor fakulty (nezapomínat na historii fakulty a osobnosti, které stály při
jejím vzniku)
 laboratorní zázemí
 zapojení studentů do projektů
Diskuse:
Jiroušek – návrh zřídit databázi na laboratorní zařízení a přístroje,
Kumpošt – připravuje se včetně rezervačního systému,
Vyčichl – vhodné uvést u přístroje i odpovědnou osobu, která přístroj zapůjčí a provede
vyškolení,
dále diskutovali Hajzler, Štumbauer, Šatra.
Jacura – přestávka 10 min s novoročním přípitkem šampaňským.
3) Usnesení roku 2014 a jejich plnění
Urbaniec – shrnul práci AS FD za rok 2014, přehledně (číslování usnesení dle čísla zasedání
AS a pořadí usnesení během jednání AS FD) představil všechny usnesení AS FD za rok 2014
a navrhl umístit je na web fakulty. Připomenul usnesení, ve kterých se AS FD obrací na
vedení fakulty a konstatoval, že spolupráce AS FD s vedením fakulty byla v roce 2014 dobrá.
Zároveň senátorům předložil v tištěné podobě 41 „dalších úkolů, na které se nemá
zapomenout“ a 9 nejdůležitějších vysvětlil:
1. ad 2) řešení kvality jídla ve Výdejně Horská (Jacura – doc. Schmidt jednal s ředitelem
SÚZ Ing. Příhodou, který neměl informace o stížnostech, situace se řeší – formulář
k připomínkám na webu SÚZ),
2. ad 3) ve 2. pololetí měl AS FD navštívit proděkan doc. Kocourek – bude pozván
v 1. pololetí 2015,
3. ad 9) stěhování 2 PC učeben z Konviktské (Kaliková – počítače z jedné učebny
použity do jazykové laboratoře v Horské, 2. učebna bude přemístěna do Horské),
4. ad 11) SKAS měl připravit analýzu Etických kodexů jiných fakult – úkol se ruší (AS
ČVUT byl předložen Etický kodex pro celé ČVUT a schválen),
5. ad 16) objednání časopisu „Aula“ do fakultní knihovny (Jacura – osobně prověří),
6. ad 20) informace k přijímacímu řízení o oborech, které jsou v akreditaci (Jacura,
Zelinka – prověří, proč dosud nepřiloženy),
7. ad 27) harmonogram zasedání AS FD v roce 2015 (Jacura – dnes bude stanoveno),
8. ad 28) výběrová řízení – zda bude přizván zástupce AS FD a kdo (Jacura – v souladu
s Řádem výběrového řízení ČVUT),
9. ad 41) stanovovat dostatečně včas termíny HK (Kumpošt – dnes bude stanoveno).
Urbaniec navrhuje tyto úkoly průběžně sledovat a kontrolovat.
Jacura poděkoval studentům za přípravu materiálu, pochvalu si zaslouží především Urbaniec.
Jiroušek – dotaz na výsledek jednání k přípravě podmínek pro ERASMUS, Kočárková,
Jacura – vysvětlení.

4) Zprávy komory SKAS
Hajzler
 beseda s děkanem se uskuteční ve středu 28. ledna 2015 od 14:00 hod v Horské ulici
v učebně B005, všichni jsou zváni,
 2. Den otevřených dveří je vyhlášen na pátek 13. února 2015, přípravu zajišťuje
SKAS, netradiční pojetí, osloveny všechny ústavy, primárně bude probíhat v budově
Horská,
 Reprezentační ples FD – bude se konat ve čtvrtek 19. března 2015, téma plesu
„V rytmu černobílého filmu“, hledají se sponzoři
o Úkol pro děkana fakulty a předsedu AS FD – rozeslat předběžné pozvánky
vedení ČVUT a spřátelených fakult s textem: „Děkan ČVUT v Praze Fakulty
dopravní a předseda AS FD Vás zvou na Reprezentační ples Fakulty dopravní,
který se uskuteční 19. března 2015 v Masarykově koleji.“
Dvořáčková – „Společenský večer“ v Děčíně se koná v pátek 13. března 2015 v prostorách
Fakulty dopravní.
5) Informace z AS ČVUT
Kočárková – zasedání 17. 12. 2014
 schválení podmínek přijímacího řízení na MÚVS (2 bakalářské studijní programy –
„Ekonomika a management“ a „Specializace v pedagogice“, 1 navazující magisterský
program „Řízení rozvojových projektů“ a 1 doktorský studijní program „Historie
techniky“),
 projednání Organizačního řádu Rektorátu,
 schválení 9. změn Organizačního řádu FSv ČVUT,
 schválení 4. změny Stipendijního řádu (změna je ve zdrojích pro vyplácení stipendií),
 delegace zástupců do komisí pro výběrové řízení na ředitele ÚTEF a MÚVS (předseda
AS ČVUT Dr. Kříha + doporučen ještě 1 zástupce studentské komory),
 prezentace CIIRC (představil prof. Mařík),
 kontrola usnesení za rok 2014 (Kříha),
 informace rektora (prof. Konvalinka informoval o jednání na MŠMT k alokaci
prostředků pro VaV i pro Prahu, informace o klesajícím rozpočtu veřejných vysokých
škol a jednání představitelů těchto škol s cílem situaci řešit a vyjednat dofinancování,
úprava ukazatelů A a K, účast ČVUT ve 2 vědeckotechnických parcích)
 informace o termínech zasedání AS ČVUT v roce 2015 (28. 1., 25. 2., 25. 3., 29. 4.,
27. 5., 24. 6., 23. 9., 21. 10., 25. 11., 16. 12.)
Diskuse
Vyčichl – dotaz na plánované stěhování CIIRC – do které budovy? (Kočárková – v prezentaci
jasně zaznělo Karlovo náměstí),
Urbaniec, Vyčichl – jak postupuje strategie stěhování (i v souvislosti s informací o CIIRC)?,
Svítek – rektor přislíbil pomoci s prostředky potřebnými na rekonstrukci Horské,
Kumpošt – osloven prof. Moosem, příprava úpravy strategie, komise KRoVy bude přizvána.
5) Různé
Kumpošt
 dne 10. 12. 2014 od 18:30 hod proběhla akce „Zeptejte se rozvrháře“, dotazy
zodpovídal Kumpošt, Padělek a Čarský, malý zájem studentů,
 spuštění ankety k ZS 2014-15 – mělo by proběhnout příští týden (tj. po 14. 1. 2015),
 schůze Hospodářské komise za účasti tajemníka fakulty Schmidta proběhne 15. 1.
2015 v Horské ve 13 hod,

Hajzler
 informace o novém vedoucím ústavu K622 nebyla rozeslána – připomenutí interpelace
senátorů z roku 2014, aby veškeré informace o důležitých změnách ve vedení fakulty
byly rozesílány celé akademické obci,
 je v komisích pro výběrová řízení vždy někdo z AS a konkrétně předseda? (Jacura,
Svítek – ano, viz bod 3, odst. 8),
Kaliková – informace o přechodu fakulty na nový mailový systém od 2. 2. 2015, v týdnu od
14. 1. 2015 přijdou všem informace, stávající hesla budou zachována,
Kumpošt – proč nový vedoucí ústavu K617 nastoupí až od 1. 5. 2015? (Svítek – kvůli
překryvu při předání funkce a probíhající akreditaci),
Jacura
 v 1. pololetí 2015 budou pozváni na jednání AS FD proděkani Kocourek a Přibyl,
 návrh pozvat rektora ČVUT prof. Konvalinku na zasedání AS FD – možnost diskuse
se senátory AS FD, zhodnocení svého působení v čele ČVUT po 1. roce,
 návrh harmonogramu zasedání AS FD
o pravidelně vždy 2. středa v měsíci v 15:30 hod na Florenci,
o únor bude vynechán,
o termíny zasedání: 11. 3., 22. 4. (Čarský), 20. 5., 10. 6.,
o prosba pro Krčála – zveřejnit na webu fakulty „Harmonogram zasedání AS
FD v 1. pololetí 2015“.
Zapsala: Kočárková

