Zápis ze 2. zasedání AS ČVUT FD konaného dne 8. 3. 2017
(volební období 2017 – 2019)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. Tomáš Doktor, doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D., Ing. Martin Jacura, Ph.D., prof. Ing.
Josef Jíra, CSc., Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D., Ing. Jan Krčál, Ph.D., Ing. Martin Langr,
Ph.D., Ing. Zdeněk Michl, Ing. Tomáš Padělek, Ph.D., Ing. Petra Skolilová, Ing. Peter Vittek,
Ph.D.
za studentskou část:
Ing. Ota Hajzler, Bc. Filip Konečný, Bc. Karolína Moudrá, Ing. Jiří Růžička, Ing. Krzysztof
Paweł Urbaniec, Bc. Jan Vacek
Omluveni:
Ing. Ladislav Capoušek, Ph.D., Marie Dvořáková
Hosté:
Petr Fridrišek, doc. Ing. Václav Jirovský, CSc., Dominik Mazel, Stanislav Metelka, Ing.
Luboš Nouzovský, Ing. Tomáš Vítů, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Informace z vedení fakulty
3) Doplnění VR ČVUT FD
4) Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT FD
5) Příprava nových legislativních dokumentů
6) Komise pedagogická, komise pro rozvoj a výstavbu
7) Informace z AS ČVUT
8) Informace SKAS
9) Různé

Dr. M. Jacura
prof. T. Zelinka
prof. T. Zelinka
prof. T. Zelinka
Dr. D. Kočárková
Dr. M. Jacura
Ing. T. Doktor
Ing. O. Hajzler

Předseda AS ČVUT FD Jacura zahájil zasedání Akademického senátu Fakulty dopravní,
přivítal senátory a přítomné hosty. Navrhl, aby legislativní komise AS ČVUT FD byla pro
2. zasedání i komisí volební. AS ČVUT FD s tímto návrhem souhlasil.
Usnesení 2 – 00: Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 2. zasedání i komisí volební.
Hlasování: 15 – 0 – 0
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis ze společného 28. zasedání AS ČVUT FD 2014-16 a 1. zasedání AS ČVUT FD
dne 25. 1. 2017 byl senátorům rozeslán, připomínky nebyly.

2017-19

ze

Usnesení 2 – 01: AS ČVUT FD schválil zápis ze společného 28. zasedání AS ČVUT FD 201416 a 1. zasedání AS ČVUT FD 2017-19.
Hlasování: 15 – 0 – 1
2) Informace z vedení fakulty
Zelinka omluvil děkana Svítka, přivítal senátory a hosty a seznámil je s děním na ČVUT i
fakultě:

-

-

-

v rámci ČVUT probíhají jednání ohledně Statutu ČVUT a statutů fakult,
připravuje a diskutuje se rozpis financí, připravuje se stěhování ČVUT z prostor
v Zikově ulici do nové budovy na Jugoslávských partyzánů, řeší se procesy
ohledně zveřejňování smluv a připravuje se Výroční zpráva,
v oblasti VaV:
o na posledním grémiu byla odsouhlasena změna hodnocení publikační činnosti
kvůli narovnání výsledků,
o fakulta se podílí na řadě významných projektů, v aktivitách Smart Cities,
v oblasti pedagogiky
o příjezd čínských studentů – samoplátců na FD vrcholí,
o výuku fyziky bude po dohodě s prof. M. Vlčkem místo prof. Dema zajišťovat
prof. Novák z Katedry fyziky na ČVUT FSv,
o Den otevřených dveří velmi úspěšný, přispěla aktivní účast ústavů a studentů
fakulty.

Diskuse
Vittek – část čínských studentů již dorazila, zbytek je na cestě, připraveny pro ně intenzivní
kursy angličtiny a matematiky k přípravě na přijímací zkoušky, budou navazovat další
intenzivní kursy angličtiny, matematiky a fyziky pro přípravu na studium, problém
s ubytováním – zatím zajištěny nedůstojné pokoje s velkými ložnicemi v suterénu na kolejích
Strahov, uchazeči dosud nejsou studenty ČVUT FD, bude snaha situaci s ubytováním zlepšit,
Jacura – žádá, aby byl senát o této skupině uchazečů průběžně informován,
Urbaniec – o kolik uchazečů se jedná a kolik ústavů se zapojilo do příprav? (Vittek –
uchazečů je 33, zapojily se 3 ústavy – K611, K615 a K621),
Kočárková – jak bude probíhat příprava Statutu ČVUT FD, kdo připraví (Zelinka – dotaz
předá panu děkanovi) → úkol pro předsedu AS ČVUT FD: vznést tento dotaz na kolegiu
děkana dne 14.3.2017 a domluvit postup příprav.
3) Doplnění VR ČVUT FD
Zelinka přednesl žádost děkana Svítka o souhlas AS ČVUT FD ke jmenování dvou členů
Vědecké rady ČVUT FD, aby byla doplněna o jednoho interního a jednoho externího člena,
protože odešli dva stávající členové – prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. a JUDr. Ivo Barančík.
Navrhovanými členy jsou doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D. z ČVUT FA a doc. Ing. Libor
Švadlenka, Ph.D., děkan DFJP (Univerzita Pardubice). Jacura konstatoval, že životopisy obou
navrhovaných členů byly senátorům zaslány.
V tajném hlasování bylo odevzdáno 17 hlasovacích lístků, z toho 1 hlasovací lístek byl
neplatný. Navržení kandidáti obdrželi tento počet hlasů:
doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
15 pro, 0 proti, 1 se zdržel
doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D. 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení 2 – 02: AS ČVUT FD udělil děkanovi souhlas ke jmenování doc. Ing. Libora
Švadlenky, Ph.D. a doc. Ing. arch. Jakuba Vorla, Ph.D. členy Vědecké rady ČVUT FD.
4) Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT FD
Zelinka přednesl k dokumentu obsáhlý úvod, ve kterém vysvětlil senátorům své pohledy na
rozvoj a směřování fakulty v delším časovém horizontu. Za důležité považuje zaměřit se na
4 hlavní oblasti:
1) Počet studentů – zaměřit se na oslovování potenciálních uchazečů, kteří mají zájem
o dopravu, na středních školách, snaha o udržení stabilního počtu studentů během celé
doby studia,
2) Odborníci na fakultě – lépe je motivovat, aby fakultu neopouštěli,

3) VHČ – naší silnou stránkou jsou praktické granty, ale je třeba se více zaměřit na
publikační činnost v impaktovaných publikacích,
4) Náklady na budovy – počet budov (tj. 3) vyvolává extrémně vysoké náklady, nutno
nadále v rámci rozvoje fakulty řešit.
Jacura poděkoval za úvod k předkládané Aktualizaci dlouhodobého záměru a vyzval
k rozpravě. Zelinka připomenul, že dokument připravili zejména proděkani.
Diskuse
Urbaniec – expozé bylo zajímavé, ale tyto myšlenky v dokumentu postrádá (Zelinka – garanti
se v dokumentu zaměřili na činnost pouze pro tento rok, on hovořil o dlouhodobějších vizích),
Urbaniec – konkrétní připomínky a dotazy k jednotlivým bodům dokumentu
1. Pedagogická činnost
o „nastavit nové postupy“ – jak bude provedeno? (Zelinka – nefunguje finanční
motivace pro dobré vyučující),
o jednání s univerzitou Bukurešť – náhradou za Vídeň? (Zelinka – hledá se
alternativa),
o spolupráce se zahraniční VŠ v Indonésii – jak je zajímavé pro naše studenty,
jakou váhu bude mít diplom (Zelinka – bližší informace nemá, Jíra – diplomy
se u nás nostrifikují),
o výuka fyziky – proč nebude pokračovat prof. Demo (Zelinka – prof. Demo zde
nastartoval změny. Je vedoucí Katedry fyziky na ČVUT FSv, proto jeho práci
převezme prof. Novák ze stejné katedry),
o co uděláme s oborem LED, kde je omezena kapacita přijímaných studentů,
ačkoliv je zájem o studium oboru vyšší (Hajzler – připojuje se k dotazu a
považuje za vhodné zavčas řešit, Zelinka – jde o širší problém i do budoucna,
Jacura – projedná na kolegiu),
2. Věda a výzkum
o „zlepšit administrativní podporu“ – bylo už konkretizováno jak? (Zelinka –
oddělení VaV řeší nově personální otázku, profesionalizuje se podpora, Vittek
upozorňuje, že např. na ČVUT FEL má každá katedra specializované
zaměstnance jako asistenty projektu),
o formální poznámka – některé body jsou totožné s „původním“ dlouhodobým
záměrem,
3. Zahraniční vztahy
o „pravidla pro hodnocení ak. pracovníků“ se nedají provést (Zelinka – souhlasí),
o stáže studentů – přísnější kritéria na fakultě (než v rámci ČVUT) pro výjezd
silně omezují možnosti výjezdu našich studentů (Zelinka – počet vyslaných
studentů by měl korespondovat s počtem studentů, kteří přijedou k nám),
Skolilová – může se jednat i o krátkodobé stáže do ciziny i u nás, Hajzler umíme připravovat stáže i u nás?, Zelinka – je třeba hledat prostředky, pro PR
u nás poddimenzované složky (pouze 1 zaměstnanec: Skolilová), na jiných
školách více lidí)
4. Vnější vztahy
o „uzavírání smluv s partnerskými SŠ“ (Zelinka – zahájeno jednání o partnerství
se SPŠ Motol,
5. Rozvoj
o pomůže nám rozvoj Děčína? (Skolilová – potřebujeme tam tým lidí pro
přípravy grantů, Jíra – prostřednictvím Děčína se lze zapojit do Regionálních

fondů (např. projekt IRICON), Doktor – tristní stav počtu studentů v 1. ročníku
bakalářského studia),
Langr – jak se AS k tomuto dokumentu vyjadřuje? (Jacura – AS bere na vědomí), kapitola
2. VaV je hodně obecná a nekonkrétní, chybí slabé stránky a hrozby, v dokumentu chybí
ekonomická situace a její řešení (Zelinka – v první polovině roku není nikdy známo, jaké
dostaneme přidělené prostředky, proto není ekonomika do dokumentu zahrnuta, procesně tuto
situaci řeší tajemník fakulty),
Jíra – jeví se mu nevhodná formulace poslední odrážky v kap. 1. Pedagogická činnost, dále
upozorňuje, že tento dokument se dle nového VŠ zákona jmenuje „Plán realizace
strategického záměru“ (a „Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a
inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti veřejné vysoké školy“ se nyní nazývá
„Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnost VVŠ“),
Hospodka – dokument je zpracován přehledně, ale nejsou v něm stanoveny priority pro
jednotlivé oblasti, tedy nebudeme-li moci realizovat vše, na co se zaměříme?,
Hajzler – chceme-li kvalitně pracovat se studenty, měli bychom se zaměřit na podporu
zejména začínajících pedagogů, většinou doktorandů, a „naučit je učit“ (Jacura – dříve se již
uvažovalo o kursu pedagogiky v Děčíně, ale nerealizovalo se, Zelinka s nápadem souhlas,
také se o to snažil),
Vittek – chtějí iniciovat program pro vzdělávání v AJ,
Jirovský – směrem k Zelinkovi – mnohdy se řeší problémy, aniž se analyzují, na ústavu K623
si dělali analýzu mezi studenty, proč šli studovat FD, co očekávali, informace by šlo využít
pro marketingový message. Vysoká nákladovost budov je problém a snažil se řešit jako
proděkan,
Vítů – prof. Demo učil plánovaně 1 rok, změny v předmětu nastaly, z výsledků je zpracována
statistika, která je veřejná a výsledky budou zaslány zaměstnancům a budou volně dostupné
na internetu, dále by byl Vítů rád, kdyby i jiné předměty statistiku zveřejňovaly. V oblasti
VaV je třeba se zaměřit na impakty, Hirsch index,
Hajzler – „technický povzdech“ – na základě podnětů z diskuse doporučuje začít jednat →
úkol pro předsedu AS ČVUT FD: pobídnout kolegium, aby na základě poznatků z této
diskuse začalo něco dělat.
5) Příprava nových legislativních dokumentů
Jacura a Kočárková představili, jaký bude postup při přípravě nových legislativních
dokumentů, konkrétně Jednacího řádu ČVUT FD a Volebního řádu ČVUT FD. Oba
dokumenty byly v pracovní verzi zaslány všem senátorům k seznámení a připomínkám.
Pod vedením Jacury senátoři postupně prošli oba předložené dokumenty, diskutovali
k jednotlivým úpravám a následně o nich hlasovali.
Jednací řád
Čl. 1 odst. 5 – Jacura navrhl vyjmenovat „stálé komise“, kterými jsou v současné době
hospodářská komise a legislativní komise, a zřídit nově pedagogickou komisi. Komisi pro
rozvoj a výstavbu doporučil ponechat ke jmenování ad hoc. AS ČVUT FD s tímto návrhem
souhlasil. Hlasování: 17 – 0 – 0
Poté Jacura navrhl operativně zařadit bod jednání 6), senátoři hlasováním 17 – 0 – 0 toto
podpořili.
6) Komise pedagogická, komise pro rozvoj a výstavbu
Na základě návrhu Jacury senát hlasoval o návrhu zřízení nové stálé komise, a to pedagogické
komise.

Usnesení 2 – 03: AS ČVUT FD zřizuje pedagogickou komisi jako jednu ze svých komisí.
Hlasování: 17 – 0 – 0
Do funkce předsedy pedagogické komise Hajzler navrhl Jíru, který se svojí nominací
souhlasil.
Při tajném hlasování bylo odevzdáno 17 hlasovacích lístků a navržený kandidát obdržel tento
počet hlasů:
prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
14 pro, 1 proti, 2 se zdrželi
Předsedou pedagogické komise AS ČVUT FD byl zvolen prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
Do pedagogické komise Jíra navrhl Skolilovou, Krčála, Hospodku a na doporučení studentské
komory byl navržen za studenty Urbaniec a Růžička, všichni nominovaní souhlasili.
Jacura navrhl hlasovat o členech pedagogické komise en bloc aklamací.
Hlasování: 17 – 0 – 0
Všichni navržení členové pedagogické komise AS ČVUT FD byli zvoleni.
Pedagogická komise bude pracovat v následujícím složení:
Předseda
členové

prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
Ing. Petra Skolilová
Ing. Jan Krčál, Ph.D.
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Ing. Krzysztof Paweł Urbaniec
Ing. Jiří Růžička

5) Příprava nových legislativních dokumentů – pokračování
Dále pokračovalo projednávání Jednacího řádu AS ČVUT FD.
Čl. 2 odst. 3 – návrh „5 pracovních dnů“ nahradit „7 kalendářních dnů“. Hlasování 16 – 0 – 1,
Čl. 2 odst. 1 – návrh „v době jeho nepřítomnosti některý“ nahradit „jím pověřený“. Hlasování
16 – 0 – 0,
Čl. 2 odst. 3 přidat k čl. 3 odst. 9 a nově vložit do čl. 2 za odst. 3, další odst. v čl. 2 se
přečíslují. Hlasování 15 – 0 – 1,
Čl. 3 odst. 5d) – diskuse nad tajným hlasováním (Doktor – nedovedu si představit hlasovat
tajně o rozpočtu, když byl někdo zvolen AO, neměl by se bát hlasovat, Hajzler – zažil jsem
situaci, že i při tajném hlasování pak někteří lidé zjišťovali, kdo „zradil“, Jacura – zažil jsem
za 18 let mnoho případů, kdy se někdo přišel podívat, jak kdo hlasuje), navrženo znění
„v ostatních případech, požádá-li o tajné hlasování kterýkoliv člen AS FD“. Hlasování 14 – 1
– 0,
Čl. 3 odst. 8 – navrženo odstranit 1. větu a ze 2. věty slovo „Ostatní“. Hlasování 14 – 0 – 0.
Takto upravená pracovní verze Jednacího řádu bude předložena LK AS ČVUT k diskusi.
Následovala diskuse nad Volebním řádem AS ČVUT FD.
Čl. 1 odst. 4 – Langr navrhuje přidat „kvestora“ (v souladu s § 26 odst. 2) a škrtnout
„vedoucích ústavů“, protože vedoucí ústavů nejsou součástí vedení fakulty a tedy vůči AS FD
nejsou nijak povinováni, jejich případné členství v AS FD nevytváří žádný střet zájmů a jejich

vyloučení z voleb do senátu nevyžaduje ani VŠ zákon. Není tedy na místě tímto způsobem
omezovat právo vedoucích ústavů na kandidaturu za člena senátu. Protinávrh Doktor – přidat
„kvestora“ a „vedoucích ústavů“ ponechat. Hlasování o protinávrhu 9 – 3 – 2, protinávrh byl
přijat,
Čl. 2 odst. 1d) – Urbaniec navrhuje, že hlasovat by musela ne „nadpoloviční většina AO FD“,
ale „nadpoloviční většina členů AO FD zúčastněných v hlasování“, diskuse Hospodka, Michl,
Urbaniec, Langr, Jacura k otázce, za jakých podmínek a v jakých případech lze senátora
odvolat, kdo toto může učinit, Doktor prověří možnosti zbavení mandátu na jednání LK AS
ČVUT,
Čl. 3 odst. 10 – poslední větu ponechat ve znění jako ve stávajícím VaJŘ. Hlasování 14 – 0 –
0.
V závěru diskuse se Jacura dotázal na názor senátorů na problematiku „klouzavého mandátu“
nebo „pozastavení mandátu“. Jako důvod uvedl příklad z minulosti, kdy senátor-student odjel
na ½ roku na zahraniční stáž, ale v práci v AS chtěl po návratu pokračovat. Po dobu jeho
nepřítomnosti byla studentská komora i celý senát „oslaben“ a předložený návrh by mohl toto
řešit dočasným nahrazením nepřítomného člena náhradníkem. Diskuse (Padělek, Urbaniec,
Hospodka, Hajzler), požádán Doktor, aby projednal tuto možnost na jednání LK AS ČVUT a
rovněž zjistil, kdo Volební řád podepisuje.
Pozn. Kočárková – dle zákona § 27 odst. 1b) AS schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty,
a to na návrh děkana nebo v případě jednacího řádu akademického senátu fakulty na návrh
člena akademického senátu fakulty, k němuž si akademický senát fakulty vyžádal stanovisko
děkana.
7) Informace z AS ČVUT
Doktor informoval o 3. zasedání AS ČVUT, které se konalo 22.2.2017:
- byl schválen scénář ubytování SÚZ. V předloženém návrhu byla přímo na zasedání
odstraněna nově zaváděná povinnost předem hlásit shromáždění více než pěti osob,
- proběhla kontrola plnění usnesení AS týkající se rozpočtu, financování projektu
ČVUT-CIIRC a výše mimonormativu. AS v usnesení požádal rektora o zpracování
krizového plánu financování na 5 let vzhledem k investičním akcím a s ohledem na
udržitelnost financování fakult i ostatních součástí,
- proběhla diskuse o projektu OP VK Postdok (podrobně projednala komise KVTD).
Mezi rektorem a děkany není shoda na rozdělení nepřímých nákladů z tohoto projektu,
AS požádal v usnesení rektora o podrobné zdůvodnění čerpání nepřímých nákladů
projektu, o které se hlásily i fakulty do projektu zapojené,
- byl schválen Jednací řád AS ČVUT. Schvalování proběhlo postupem obdobným ke
schvalování zákonů v Poslanecké sněmovně. Dr. Olšák předložil výchozí text (část
původního VJŘ se zahrnutím změn v novele zákona o VŠ) a jednotliví senátoři
schvalovali modifikace výchozího textu,
- byla doplněna rada školské právnické osoby UZMŠ Lvíčata. Z rady odstoupil Ing.
Mára, kterého rektor jmenoval na podzim 2016 bez projednání v AS (na což měl a má
právo). Do rady byla jmenována dr. Ali Bláhová,
- AS diskutoval o názvu budovy ČVUT v ulici Jugoslávských partyzánů, protože její
označování jako CIIRC vyvolává terminologické zmatení, zda jde o budovu, projekt
OP VaVpI nebo VŠ ústav. Rektor uvedl, že se uvažuje o pojmenování Josef a Karel na
počest bří Čapků. Kromě toho se probírala dislokace Katedry řízení FEL do prostor
budovy v ulici Jugoslávských partyzánů. Děkan Ripka stál o to, aby prostory byly
přiděleny FEL, rektor je přidělil CIIRC, který je Katedře řízení nabídl k pronájmu. To
děkan Ripka odmítá, protože umístění katedry v pronajatých prostorách považuje za
rizikové,

-

-

-

AS projednával stav přípravy vnitřních předpisů, zejména Statutu ČVUT. Dr. Olšák
kvůli neuspokojivému stavu přípravy navrhl postup, který použila UK, a který je
obdobný schvalování JŘ. Rektor takový postup považuje za nevhodný, protože nebude
možné udržet konzistenci předpisů,
V diskusi o novém Volebním řádu AS ČVUT se řešila změna počtu senátorů. Prof.
Hlaváč navrhoval snížení počtu, které by vedlo k jednoduššímu řízení zasedání, vedení
navrhuje naopak zvýšit počet o dva senátory, aby měly větší zastoupení nefakultní
součásti. AS se ve svém orientačním hlasování vyslovil pro zachování počtu senátorů
i volebních obvodů,
dva body (Kompetence předsednictva a Streamování ze zasedání AS) byly vzhledem
k délce zasedání staženy z programu a odloženy na 29. 3.

8) Informace SKAS
SKAS nemá další připomínky.
9) Různé
Doktor pozval zaměstnance, aby se 17. 5. na rektorský den zúčastnili závodu na Dračích
lodích a přihlásili se na ústavu K618, který za fakultu posádku připravuje.
Jacura poděkoval senátorům za účast a aktivní jednání, připomenul, že příští zasedání se koná
12. 4. 2017 od 15:30 hod na Florenci.
Jednání bylo ukončeno v 19:30 hod.
Zapsala: Kočárková

