Zápis z 3. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného
dne 9.4.2014
(volební období 2014-2016)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. A. Dvořáčková, Ing. J. Hospodka, Ph.D., Ing. M. Jacura, Ph.D.,
Ing. Jana Kaliková, Ph.D., Ing. Bc. D. Kočárková, Ph.D., Ing. J. Krčál, Ph.D.,
Ing. Bc. P. Kumpošt, Ph.D., Ing. T. Padělek, Ing. Z. Říha, Ph.D., Ing. L. Svoboda,
Ing. J. Vyčichl, Ph.D.
za studentskou část:
Ing. O. Hajzler, Ing. J. Jirků, Bc. H. Najzarová, Ing. P. Šatra, O. Štumbauer, Bc. K. Urbaniec
Omluveni:
Ing. H. Chalupníčková, Bc. O. Hába,
Hosté:
Prof. Dr. Ing. M. Svítek – děkan fakulty
Ing. Mgr. M. Jeřábek, Ph.D.
Ing. M. Drábek
M. Vaniš

Program:
1)
2)
3)
4)

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Informace vedení fakulty
Schválení „Výroční zprávy“ za rok 2013
Studentská anketa

5) Informace ze „Studentské komory“ AS FD
6) Informace z jednání AS ČVUT
7) Různé

Prof. M. Svítek
Prof. M. Svítek
Dr. P. Kumpošt
Ing. P. Šatra
Bc. H. Najzarová
Ing. O. Hajzler
Dr. D. Kočárková

Předseda AS ČVUT FD Dr. M. Jacura zahájil 3. 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 3. zasedání i komisí volební. AS ČVUT FD
s tímto návrhem souhlasil.
Hlasování: 14 – 0 - 0

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z 2. zasedání AS ČVUT FD ze dne 26.2.2014 byl schválen.
Hlasování: 13 - 0 - 1
2) Informace vedení fakulty
Děkan fakulty prof. M. Svítek informoval AS ČVUT FD:
- o náhlém úmrtí pana doc. Ladislava Bíny vedoucího ústavu K 617. Vyzdvihl jeho
pracovní nasazení a jeho velký přínos pro Fakultu dopravní,
- do doby vypsání výběrového řízení byl pověřen vedoucím ústavu K 617 prof. Ing. P.
Moos, CSc.,
- dále proběhla změna na ústavu K 618 – od 1.4.2014 je vedoucím prof. Ing. O. Jiroušek,
Ph.D. za odstupujícího prof. J. Jíru,
- 28.3.2014 zasedala Vědecká rada, kde úspěšně obhájili svou práci Dr. T. Mičunek a Dr.
Z. Schejbalová. Habilitační řízení bylo postoupeno rektorovi ČVUT prof. Konvalinkovi
k podpisu,
- příprava dalších habilitací.
Dotaz Dr. J. Vyčichla na děkana FD prof. M. Svítka zda jsou již nějací uchazeči o funkci
vedoucího ústavu K617. Děkan odpověděl záporně a také velmi podrobně informoval AS
ČVUT FD o tom, jaké by měl vedoucí tohoto ústavu splňovat podmínky. Na vedoucího
ústavu bude vypsáno výběrové řízení.
3) Schválení „Výroční zprávy“ za rok 2013
Děkan fakulty předložil „Výroční zprávu za rok 2013“, kterou AS ČVUT FD schválil
s tím, že budou do zprávy zapracovány připomínky z tohoto jednání. Bylo dohodnuto, že
příští materiály většího rozsahu musí být před předložením AS ČVUT FD projednány
grémiem děkana tak, aby se vyloučily dodatečné korektury.
Hlasování: 17 - 0 - 0
4) Studentská anketa
Dr. P.Kumpošt informoval o vyhodnocení studentské ankety za zimní semestr 2013/2014,
která probíhala od 16.ledna do 23.března 2014. K dispozici jsou veškeré příspěvky včetně
procenta hodnocení uvedeného u každého příspěvku. Celou anketu je možno si
prohlédnout na board.fd.cvut.cz., nebo na disku „H“.
Bc. H. Najzarová doplnila informace o výsledcích ankety – celkem za předměty bylo 2421
hodnocení, což je téměř o 100 více než v předcházejícím ročníku. Bez vztahu k předmětu
bylo vyplněno 60 hodnocení, která se věnovala především menze na Horské. Její
hodnocení se v anketě objevilo poprvé a bylo spíše negativní. Stížnosti byly především na
kvalitu a cenu jídla, naopak oceněno bylo příjemné prostředí menzy. I přesto, že byly
odhaleny mnohé chyby v anketě, některé stále přetrvávají a na jejich odstranění budeme
usilovně pracovat v dalších semestrech. Návrhy na zlepšení jsou i v oblasti vyhodnocení a
budou dále řešeny se správcem ankety, dr. P. Kumpoštem.
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Vzhledem k velkému počtu hodnocení v anketě SKAS požaduje vyjádření ze stran
vyučujících k výsledkům ankety. Toto prohlášení vzal AS ČVUT FD za své.
Hlasování: 16 – 0 - 0
Usnesení:
„AS ČVUT FD považuje účast studentů při letošní anketě za dostatečně reprezentativní a
zastává názor, že by studenti Fakulty dopravní měli dostat k výsledkům ankety písemné
vyjádření od vedení fakulty a vedení jednotlivých ústavů. Tato vyjádření by měla reagovat
na výsledky ankety a měla by být zveřejněna v co nejkratším časovém intervalu. Je
nezbytné, aby odhodlanost studentů vyplnit anketu byla odměněna pocitem, že se
problémy vyplývající z ankety řeší“.
Děkan fakulty prof. M. Svítek, přislíbil informovat vedoucí ústavů na grémiu děkana o
tomto usnesení.
5) Informace ze „Studentské komory“ FD
Ing. Ota Hajzler informoval AS ČVUT FD o naplňování jednoho z cílů studentské
komory, a to zlepšení informovanosti studentů na FD o činnosti Akademického senátu.
Za tímto účelem byla zřízena Facebooková stránka SKAS
(https://www.facebook.com/SKASFD) a e-mail skas@fd.cvut.cz.

6) Informace z jednání AS ČVUT
Dr. D. Kočárková podala informaci ze zasedání AS ČVUT FD, které se konalo 26.3.2014.
- byl představen kancléř Ing. Josef Svoboda, Ph.D.
- nový statut ČVUT,
- schválení statutu Fakulty architektury,
- scénář ubytování 2014, 2015,
- vývoj projektu Dejvice,
- setkání studentů s primátorem,
- příští zasedání AS ČVUT 23.4.2014.
Hospodářská komise:
Dr. P. Kumpošt informoval AS ČVUT FD o setkání hospodářské komise s tajemníkem
fakulty Dr. D. Schmidtem 28.3.2014.
Komise pro rozvoj a výstavbu:
Dr. J. Vyčichl představil AS ČVUT FD hlavní cíle komise (KRoVy), které jsou:
- zlepšení informovanosti AS ČVUT FD a celé akademické obce FD v oblasti rozvoje a
výstavby v rámci FD,
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- kontrola a konstruktivní kritika v oblasti rozvoje a výstavby v rámci FD,
- pomoc a podpora při přípravě a realizaci plánovaných projektů v oblasti rozvoje a
výstavby v rámci FD.
Komise dále vznesla požadavek, který má zajistit její funkčnost a přístup k informacím:
- žádá plnou spolupráci děkana, proděkana pro rozvoj a výstavbu a obou jeho zástupců.
Tato spolupráce bude garantována děkanem FD. Tento požadavek děkan FD prof. M.
Svítek bez výhrad schválil,
- komise pro rozvoj a výstavbu s podporou předsedy AS ČVUT FD Dr. M. Jacury,
požádala děkana FD prof. M. Svítka a proděkana pro rozvoj a výstavbu prof. P.
Moose, aby na dalším zasedání AS ČVUT FD (4. zasedaní) v ucelené formě
představili koncepci rozvoje a výstavby na FD, včetně určení priorit jednotlivých
projektů, především v oblasti rekonstrukcí budov nebo jejich částí (výukové a
kancelářské prostory, současné a plánované umístění ústavů a laboratoří, další
provozní a technické prostory a vybavení). Představený materiál by měl být následně
dostupný aspoň v rámci FD a po svém představení diskutován na zasedání AS ČVUT
FD. V následné diskusi odpovědět AS ČVUT FD na nejzávažnější otázky z plánované
schůzky děkana a proděkana pro rozvoj a výstavbu s komisí pro rozvoj a výstavbu.
7) Různé
O. Štumbauer:
- informoval o veletrhu „iKariéra“, který proběhl v březnu na půdě FS a FEL, a týkal
se pracovních příležitostí pro studenty ČVUT. Byla zde ale téměř nulová možnost
uplatnění pro studenty FD. Je otázkou, zda měla fakulta možnost zasáhnout do výběru
prezentovaných společností. Nebylo by možné našim studentům ukázat možnosti
jejich uplatnění raději přímo na půdě FD?
Bc. H. Najzarová:
- informovala o interaktivní výstavě Český motocykl v minulosti a současnosti, která
proběhla v historickém atriu ČVUT FD v Konviktu ve dnech 21.- 23.března 2014.
Tato výstava byla velmi úspěšná, zejména vysokou účastí i zájmem o studium na naší
FD. Jen je škoda, že během výstavy nebyly otevřeny také laboratoře FD v budově
Konvikt.
- dále informovala, že s propagací FD vypomáhají studenti a bylo by dobré vyčlenit
pravidelné částky ze stipendijního fondu pro potřeby marketingové propagace jako je
tvorba propagačních plakátů či údržba facebookových stránek fakulty.
Dr.J.Vyčichl:
- vznesl dotaz ohledně šířících se informací o plánované výstavbě výtahu v budově
Konvikt na úkor předschváleného výtahu v budově A Horská. Děkan FD prof. M.
Svítek informoval AS ČVUT FD o tom, že výtah v budově Konvikt není v aktuálním
plánu investic a že jedinou investicí v oblasti výstavby pro rok 2014 je rekonstrukce
střech budovy A v Horské.
Dr. M. Jacura:
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- informoval, že se 28.4.2014 v 19.45 hod. v Masarykově koleji koná reprezentační
ples ČVUT FD. AS ČVUT FD převezme záštitu nad tímto plesem.
Hlasování: 14 – 0 - 1
- informoval o možnosti výjezdního zasedání ve vinném sklípku na Moravě, termín
bude upřesněn,
- příští zasedání AS ČVUT FD se bude konat 21.5.2014 v 15.30 hod. Na Florenci 25.

Zapsala: Olga Neničková
Ing. Martin Jacura, Ph.D.
předseda AS ČVUT FD
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