Zápis z 18. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 9. 12. 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. Bc. Dagmar Kočárková, 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:
Ing. Tomáš Duša, Bc. Ondřej Hába, Ing. Ota Hajzler, Bc. Martin Kobosil, Bc. Oldřich
Štumbauer, Ing. lic. Krzysztof Paweł Urbaniec
Omluveni:
Ing. Jana Kaliková, Ph.D., Ing. Jan Krčál, Ph.D., Ing. Jana Jirků
Hosté:
Ing. Tomáš Doktor, prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D., doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D., Ing.
Miroslav Vaniš, prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Doplnění legislativní komise
3) Informace z vedení fakulty
4) Informace proděkana pro VaV
5) Dlouhodobý záměr ČVUT FD
6) Informace z AS ČVUT
7) Informace SKAS FD
8) Různé
9) Předvánoční setkání senátorů AS FD
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Předseda AS ČVUT FD Jacura zahájil 18. 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 18. zasedání i komisí volební. AS s tímto návrhem
souhlasil.
Usnesení 18 – 00: Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 18. zasedání i komisí volební.
Hlasování: 13 – 0 – 0
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis ze 17. řádného zasedání AS ČVUT FD ze dne 18. 11. 2015 byl senátorům rozeslán, byly
zaslány připomínky (Duša), které byly zapracovány. Další připomínky vznesl na zasedání
Hába, do zápisu budou zapracovány.
Usnesení 18 – 01: Schválení zápisu ze 17. řádného zasedání AS ČVUT FD.
Hlasování: 13 – 0 – 0

2) Doplnění legislativní komise
Jacura vyzval k návrhu na kandidáta z řad studentské části AS ČVUT FD na doplnění
legislativní komise. Byl navržen Hába, který se svojí nominací souhlasil. Hlasování o návrhu
proběhlo tajnou volbou.
Usnesení 18 – 02: Členem legislativní komise AS ČVUT FD byl zvolen Hába.
Hlasování: 12 – 0 – 1
3) Informace z vedení fakulty
Zelinka omluvil děkana Svítka a informoval o nejvýznamnějších událostech
- DOD organizovaný studenty dne 27.11.2015 byl velmi vydařený, zúčastnilo se jej asi
200 zájemců,
- Slavnostní koncert ČVUT FD se konal 29.11.2015, byly předány Gerstnerovy medaile,
- počty zapsaných studentů a jejich „úmrtnost“ – otázka bude řešena na kolegiu
a následně i grémiu děkana,
- jednání s Indickou republikou o výuce jejich studentů mají stále pozitivní vývoj,
- zlepšení podmínek pro VaV.
Jacura seznámil senátory s tím, jak byly na kolegiu zodpovězeny dotazy senátorů
z 16. zasedání AS ČVUT FD (bod 6 a usnesení 17 – 03):
- přípravný kurs z matematiky a fyziky v Děčíně a otázku jeho financování zatím odložil
pan tajemník doc. Schmidt na příští rok,
- termíny požadované ekonomickým oddělení budou od příštího roku součástí rozpočtu,
- studentská anketa – bude požadováno její včasné spuštění ve zkouškovém období,
správce ankety toto bude avizovat a sledovat procenta účasti, v závěru bude požádána
o spolupráci Studentská unie, byla diskutována i podoba ankety – studenti by měli
apelovat v AS ČVUT na její podobu (délka ankety a vyplňované položky).
Diskuse
Kumpošt – pomohla by úprava rozsahu ankety, všechny předměty k hodnocení byly vloženy na
žádost studentů,
Kumpošt, Svoboda – k otázce ekonomiky – nevidí problém v účtování v prosinci, doporučují
několik termínů během roku, průběžné a včasné fakturování (= dodržovat zákon),
Padělek, Jiroušek – poukazují na pozdní zaúčtování ze strany ekonomického oddělení,
Kumpošt – doporučuje větší kooperaci v rámci VaV na fakultě i univerzitě, nekoordinace
poškozuje podávání projektů (Zelinka – na rektorátě učiněny kroky ke zlepšení, které se zatím
nevydařily),
Dvořáčková – informace o přípravě společného projektu FD a FJFI v Děčíně, mají předjednáno
na rektorátě,
Jiroušek – jak se zapojuje fakulta v Centru pokročilých technologií (Kocourek – vše přes Mgr.
Elfmarkovou a „Odbor projektového řízení a transferu technologií“),
Jacura – navrhuje pozvat na 2. zasedání v roce 2016 tajemníka fakulty doc. Schmidta,
Hába – v anketě nedoporučuje vymýšlet nové věci, hlavní výtkou k anketě byla deziluze
studentů z toho, že opakované stížnosti nejsou řešeny a přetrvávají (Zelinka – řešeno na
kolegiu),
Urbaniec – slyšel, že informaci k anketě na FEL dostávají studenti prostřednictvím systému
KOS, bude anketa také v anglickém jazyce? (Jacura – zatím neřešeno), k tomuto tématu dále
diskutovali Jacura, Svoboda, Doktor, Kumpošt,
Hába – upozornil, že na stránkách FD stále chybí zápisy z grémia děkana (poslední je z dubna
2014).

4) Informace proděkana VaV
Kocourek představil v prezentaci bodové hodnocení studentů doktorského studia, které vzniklo
na základě diskuse pracovní skupiny pracující ve složení prof. Jiroušek, prof. Přibyl, doc. Szabo
a Dr. Jacura. Hodnocení se opírá o 3 pilíře – 1) publikační činnost, 2) pedagogická činnost,
3) činnost na školícím pracovišti. Pilíře mají být nástrojem pro vedoucího ústavu, systém má
být motivační a ne likvidační. Kocourek plánuje začátkem ledna svolat setkání pro studenty,
doktorandy a vedoucí s motem „ugrilujte si vlastního proděkana“, kde bude celé téma
diskutováno.
Diskuse
Říha – 3 pilíře se váží nebo každý zvlášť? (Jacura – pracovní skupina nechtěla vážit, lze si
polepšit 1 hlediskem),
Vyčichl – jak jsou myšleny 2 h týdně (Kocourek – 2 x 1,5 hod), jak se body budou dokládat
(Kocourek – na disku H budou tyto informace o každém doktorandovi shromažďovány), je
oddělení VaV schopno vyvodit z hodnocení důsledky?,
Hajzler – od kdy bude hodnocení aplikováno (Kocourek – pro stávající doktorandy ne, ale
dobrovolně se mohou přihlásit), je hodnoceno členství v AS? (Jacura – ne),
Štumbauer – jak se bodově hodnotí zapojení studenta ve vyšším ročníku, je zohledněna
případná nespolupráce školitele?
Urbaniec – jak je hodnocen doktorand s úvazkem a jak má vše stihnout,
Kumpošt – co bylo motivací pro vytvoření bodového hodnocení? Motivaci pro studenty v něm
nevidí,
Zelinka – motivací pro vznik je paralela s habilitačním řízením.
5) Dlouhodobý záměr ČVUT FD
Zelinka představil 8. verzi Dlouhodobého záměru (DZ). DZ byl diskutován v průběhu roku
2015, inspirativní bylo jednání s AO, ze kterého vzešla řada připomínek, které byly
zapracovány. Současně byl připraven dokument Aktualizace DZ 2016 s konkrétními úkoly
a odpovědnými osobami za jejich plnění.
Diskuse
Jacura – dozví se AS FD v prosinci 2016 výsledky Aktualizace? (Zelinka – ano, jsou to
kontrolovatelné etapy),
Duša – v úvodu postrádá cíle předloženého dokumentu. Nezdá se mu způsob vytvoření SWOT
analýzy, neboť některé body podle něj patří do jiných částí (Jacura – prosí, aby Duša zaslal
konkrétní připomínky Zelinkovi, aby je mohl předložit na kolegiu, příp. rozeslat
prostřednictvím pí. Osifové),
Vyčichl – s Dušou úplně nesouhlasí, SWOT není úplně objektivní, v některých bodech není
shodné stanovisko všech ústavů,
Hába – studentům se nelíbí Aktualizace, cíle podle nich nejsou měřitelné a konkrétní a budou
se za rok obtížně hodnotit,
Zelinka – Aktualizaci vnímá jako 1. krok ze 4 let, příští rok je přípravný a analytický, hodnocení
by mělo být až v roce dalším, který bude konkrétnější, rád by slyšel shrnutí, jak dále
s dokumentem naložit.
Diskuse (Jacura, Hospodka, Kobosil, Vyčichl) jaké konkrétní připomínky zapracovat a jakou
formou.

Jacura doporučil Dušovi, aby vyslovené připomínky k dokumentu a ke SWOT analýze poslal
písemně pí. Osifové, která je rozešle kolegiu a bude na jejich zvážení, zda tyto připomínky
zapracují. AS FD tento postup v poměru 12 – 2 – 1 schválil.
Usnesení 18 – 03: AS ČVUT FD projednal a schválil Dlouhodobý záměr vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze, Fakulty
dopravní pro období 2016 – 2020 po zapracování následujících připomínek:
- doplnění úvodu,
- provedení jazykové korektury,
- zvážení zapracování připomínek, vzešlých z diskuse na 18. zasedání AS ČVUT FD
a zaslaných na nejbližší jednání kolegia děkana.
Hlasování: 13 – 1 – 1
Zelinka přislíbil, že v Aktualizaci doplní úvod a cíle dokumentu a informaci o tom, že 1. rok je
startovací a 2. rok finální.
Usnesení 18 – 04: AS ČVUT FD schválil Aktualizovaný Dlouhodobý záměr vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze, Fakulty
dopravní pro rok 2016 po zapracování doplnění úvodu dokumentu, kde budou vysvětleny cíle
dokumentu.
Hlasování: 10 – 1 – 4
6) Informace z AS ČVUT
Kočárková informovala o 19. zasedání AS ČVUT konaném dne 25.11.2015:
- byly schváleny podmínky Přijímacího řízení na ČVUT MÚVS,
- byli schváleni členové Disciplinární komise ČVUT,
- byl představen Harmonogram akademického roku 2016/17. AR 2016/17 začne
1.10.2016 a skončí 30.9.2017, definuje období ZS (19 týdnů od 1.10.2016)
a LS (19 týdnů od 20.2.2017) včetně prázdnin,
- byla schválena Aktualizace Dlouhodobého záměru na rok 2016 a Institucionální plán
ČVUT pro rok 2016,
- rektor představil Strategii ČVUT (pro AO byla představena 19.11.2015 v Betlémské
kapli),
- AS ČVUT schválil usnesení: Akademický senát ČVUT plně podporuje UK, VŠE
a fyzické osoby ve věci podání žaloby na prezidenta republiky týkající se nejmenování
profesorů.
- termíny zasedání AS ČVUT pro rok 2016: 27.1., 24.2., 30.3., 27.4., 25.5., 29.6., 21.9.,
26.10., 30.11., 14.12.
7) Informace SKAS FD
Hajzler poděkoval studentům i zástupcům ústavů za pomoc při přípravě a účasti na DOD
27.11.2015.
8) Různé
Hába kladně hodnotil Studentskou konferenci projektů, připomenul, že se nezúčastnily všechny
ústavy a pozastavil se nad prezentačními dovednostmi studentů, které byly v mnohých
případech velmi nedostatečné.
Dvořáčková poděkovala za organizaci DOD a za stánek pro Děčín.

Jacura přednesl několik bodů
- doporučil, aby na grémiu děkana dne 22.12.2015 byl stanoven termín pro reakce ústavů
na anketu, a to 20.1.2016,
- poprosil SKAS, aby do příštího zasedání AS FD připravila soupis usnesení z roku 2015,
- navrhl termín příštího zasedání AS ČVUT FD na 20.1.2016, kdy bude představen
nový proděkan pro výstavbu a rozvoj a současně bude výstavba a rozvoj tématem pro
diskusi.
9) Předvánoční setkání senátorů AS FD
Jacura v 18:45 hod ukončil oficiální část jednání AS ČVUT FD, poděkoval senátorům za jejich
práci v roce 2015 a pronesl slavnostní přípitek. K přání se připojil i zastupující děkan Zelinka.
Poté následovala neoficiální část jednání v přátelském duchu s občerstvením.
Zapsala: Kočárková

