Zápis ze 4. zasedání AS ČVUT FD konaného dne 10. 5. 2017
(volební období 2017 – 2019)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. Tomáš Doktor, 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:
Marie Dvořáková, Ing. Ota Hajzler, Bc. Karolína Moudrá, Ing. Jiří Růžička, Ing. Krzysztof
Paweł Urbaniec, Bc. Jan Vacek
Omluveni:
Ing. Ladislav Capoušek, Ph.D., doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D., Bc. Filip Konečný
Hosté:
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D., doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Mičunek,
Ph.D., Ing. Luboš Nouzovský, doc. Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D., prof. Dr. Ing. Miroslav
Svítek, dr. h. c., Ing. Tomáš Vítů, Ph.D.
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Informace z vedení fakulty
3) Prospěchová stipendia
4) Výroční zpráva ČVUT FD
5) Jednací řád AS ČVUT FD
6) Volební řád AS ČVUT FD (schválení)
7) Informace z Pedagogické komise AS FD
8) Hospodaření ČVUT FD v r. 2016
9) Informace z AS ČVUT
10) Informace SKAS
11) Různé
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Předseda AS ČVUT FD Jacura zahájil zasedání Akademického senátu Fakulty dopravní,
přivítal senátory, děkana, zástupkyni proděkana a hosty. Navrhl, aby legislativní komise
AS ČVUT FD byla pro 4. zasedání i komisí volební. AS ČVUT FD s tímto návrhem souhlasil.
Usnesení 4 – 00: Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 4. zasedání i komisí volební.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Následně se Jacura dotázal, zda jsou nějaká doplnění k programu. Doktor navrhl stáhnout
z jednání bod 6) Volební řád AS ČVUT FD (schválení) s vysvětlením, že AS ČVUT FD
k tomuto dokumentu vznesl dotazy na LK AS ČVUT a teprve nyní dostal odpověď. Dotaz se
týkal zejména možnosti zavedení „klouzavého mandátu“, dle LK AS ČVUT je to v kompetenci
fakulty. Doktor se domnívá, že je tedy ještě prostor o tomto návrhu diskutovat, a proto navrhl
stažení bodu programu z jednání.
Usnesení 4 – 01: Bod 6) Volební řád AS ČVUT FD (schválení) bude stažen z programu
4. zasedání AS ČVUT FD.

Hlasování: 15 – 0 – 0
Zasedání AS ČVUT FD pokračovalo podle upraveného programu.
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z 3. zasedání AS ČVUT FD ze dne 12. 4. 2017 byl senátorům rozeslán, připomínky byly
zapracovány, další dvě připomínky byly zapracovány na místě.
Usnesení 4 – 02: AS ČVUT FD schválil zápis z 3. zasedání AS ČVUT FD.
Hlasování: 16 – 0 – 0
2) Informace z vedení fakulty
Svítek informoval o dění na fakultě
- v reakci na Usnesení 3 – 02: „AS ČVUT FD nedoporučuje vedení fakulty uspořádání
přednášky s 1. místopředsedou vlády a ministrem financí Andrejem Babišem
a ministrem dopravy Danem Ťokem v předvolebním období“ byla hned druhý den po
zasedání AS ČVUT FD přednáška zrušena,
- pracuje se na Statutu ČVUT FD, poděkování LK AS ČVUT FD a členům kolegia, kteří
se podíleli na revizi tohoto dokumentu. JUDr. Macková po dohodě s děkanem začne
upravovat Statut ČVUT FD až poté, co bude schválen Statut ČVUT, během 1 měsíce
zapracuje veškeré připomínky a předá LK ČVUT FD, s ohledem na letní měsíce je
navrhováno Statut ČVUT FD předložit a schválit na zasedání AS ČVUT FD v říjnu
a v listopadu předložit ke schválení AS ČVUT,
- došlo ke změně ve vedení ústavu K621 – doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA,
dr. h. c., byl zvolen děkanem Fakulty letectví na Technické Univerzitě v Košicích,
vedením Ústavu letecké dopravy (K621) byl pověřen Ing. Jakub Kraus, Ph.D., a to
s účinností od 1. 5. 2017 do doby vypsání výběrového řízení. Současně odešel zástupce
vedoucího tohoto ústavu (doc.) Dr. Němec, jeho místo v současnosti zastává Vittek,
- v návaznosti na Usnesení 3 – 07: „AS ČVUT FD ukládá kolegiu děkana, aby ve
spolupráci s pedagogickou komisí připravilo úpravu studijních plánů ve společné části
bakalářského studijního programu od akademického roku 2017 – 2018“ byla navržena
úprava studijních plánů bakalářského studia pro 1. – 3. semestr, která byla na Vědecké
radě ČVUT FD dne 28. 4. 2017 schválena. Dále VR ČVUT FD na tomto zasedání
vyslechla habilitační přednášku Ing. Michala Dordy, Ph.D. a byly schváleny komise pro
habilitační řízení Ing. Tomáše Horáka, Ph.D. a profesorské řízení doc. Ing. Ivana Nagy,
CSc.,
- řeší se management projektů ESF a ERDF, které ČVUT FD získala,
- správcem ankety byl jmenován Georg Černěcký, anketa za ZS 2016–17 byla zveřejněna
3. 5. 2017,
- došlo k posunu v oblasti Smart Cities, bude podepsána koordinační smlouva pro Prahu,
připravuje se pilotní projekt „autonomní mobilita“ ve spolupráci s městem Ústí nad
Labem,
- v oblasti VaV vyvstal problém s uznáváním titulů ze Slovenska,
- 25. – 26. 5. 2017 se uskuteční na ČVUT konference Smart Cities Symposium Prague
2017, přípravu zajišťuje FD.

Diskuse
Urbaniec – zůstává na naší fakultě doc. Szabo? (Svítek – na poloviční úvazek, (doc.) dr. Němec
požádal o ukončení pracovního poměru na vlastní žádost),
Urbaniec – jak to bude s odbory na fakultě, když předseda odešel (Svítek – není mu známo, ale
předseda odborů nemusí být zaměstnancem, Skolilová doporučuje se problematice odborů
a jejich vedení na fakultě věnovat).
Další diskuse (Urbaniec, Vittek, Jíra, Svítek, Jacura) se týkala současného vedení ústavu K621,
termínu výběrového řízení na vedoucí těch ústavů, které vedou „pověření“ vedoucí. Svítek
přislíbil, že výběrové řízení na vedoucího ústavu K614 bude vypsáno v říjnu 2017, výběrové
řízení na vedoucího ústavu K621 bude vypsáno až poté, co dojde ke stabilizaci započaté práce
(např. řešení studia skupiny studentů z Číny).
3) Prospěchová stipendia
Mocková stručně představila Pokyn děkana č. 1 / 2017 pro žadatele o stipendium za vynikající
studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2016 – 2017. Na dotaz Jacury, zda došlo
k významným změnám dokumentu oproti předchozím rokům, Mocková odpověděla, že změny
obsahu dokumentu nejsou.
Usnesení 4 – 03: AS ČVUT FD schválil Pokyn děkana č. 1 / 2017 pro žadatele o stipendium
za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2016 – 2017.
Hlasování: 16 – 0 – 0
4) Výroční zpráva ČVUT FD
Svítek stručně představil předloženou Výroční zprávu ČVUT FD, která byla senátorům zavčas
rozeslána. Informoval, že Výroční zpráva je zpracována dle nového GMI.
Diskuse
Skolilová – dostala doplnění textu VZ od doc. Bouchnera, týká se účasti studentů z projektu
ústavu K616 na mezinárodní soutěži MotoStudent 2016,
Vacek – má celou řadu připomínek týkajících se drobných gramatických chyb a špatného
číslování v některých kapitolách, k tomu ještě několik dotazů
- „fotovoltaická elektrárna na Horské“ (Schmidt jedná se o projekt fotovoltaiky na střeše
spojovacího mostu mezi budovami),
- propojení podlaží obou budov v Horské výtahem (Schmidt – propojení není možné,
v budově A samostatný výtah ve dvoře),
- co je „generální přístupový systém“ (Schmidt – univerzální klíče),
- kde je nová počítačová učebna v Horské (Schmidt – B 106 před místností síťařů),
- co je „poloprovoz“ (Svítek, Vittek – tento pojem specifikuje Rada pro výzkum, def.:
„Výsledek „Poloprovoz“ ověřil původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly
uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o ověření
funkčnosti laboratorních postupů ve větších měřítcích, tj. v zkušebních či ověřovacích
provozech, které slouží pro ověření vlastností, činností, poruchovosti a dalších
sledovaných parametrů pro uvedení nového systému do provozu k maximálnímu nebo
plánovanému výkonu. Poloprovoz musí být doprovázen alespoň návrhem nebo
konstrukcí zařízení, které umožní zamýšlenou produkci ve větším množství (hromadná
či sériová výroba). Podmínkou je novost a unikátnost návrhu – celého výrobního
postupu (technologie) včetně strojního vybavení, doložitelnou celou technickou
dokumentací výsledku"),
- konec zprávy na str. 88 působí neukončeným dojmem,

Urbaniec – na str. 7 nejsou správně uvedeny tituly u některých senátorů, na str. 11 jsou prázdné
obory, na str. 18 nesedí termíny, na str. 20 je chybně stanovena směrodatná odchylka, na str.
39 chybí kredity u jednoho předmětu, v Praze se v r. 2016 ples nekonal,
Hajzler – stejně jako v minulých letech je nespokojen se stavem textu, úkolem senátu není
dělat tyto opravy (Svítek se omlouvá, dokument četlo více lidí před jeho předložením).
Jacura shrnuje připomínky senátorů a navrhuje dvě možnosti
1) doplnit odstavec od doc. Bouchnera (přečte nám jej Skolilová) a chtít po vedení, aby
opravilo připomínky vzešlé z diskuse, dokument s těmito podmínkami schválit,
2) nejprve vedení doplní výše zmíněné nedostatky a VZ schválíme až na červnovém
zasedání.
Kočárková – jak schválení VZ spěchá? (Svítek – nespěchá),
Vittek, Jíra – měli bychom vedení důvěřovat, že připomínky opraví a doplní, a dokument dnes
schválit,
Skolilová – přečetla text od doc. Bouchnera o účasti v soutěži MotoStudent 2016 s návrhem
vložit tento text do kap. 8.5.
Usnesení 4 – 04: AS ČVUT FD schválil Výroční zpráva fakulty za rok 2016 s tím, že budou
zapracovány výše zmíněné připomínky a opravy a že kapitola 8. 5 Vnější vztahy bude
doplněna o informaci o účasti v soutěži MotoStudent 2016.
Hlasování: 12 – 4 – 0
5) Jednací řád AS ČVUT FD
Kočárková připomenula, že Jednací řád AS ČVUT FD byl schválen na minulém zasedání
12. 4. 2017. Ke schválení AS ČVUT ale nebyl LK AS ČVUT doporučen kvůli čl. 8 odst. 3.
Tento odstavec byl přeformulován do původní podoby, tj. zní „Jednací řád AS ČVUT FD
nabývá platnosti a účinnosti podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona dnem schválení AS ČVUT“.
AS ČVUT FD vzal na vědomí úpravu čl. 8 odst. 3 Jednacího řádu AS ČVUT FD.
6) Volební řád AS ČVUT FD
Jacura připomenul, že tento bod programu byl zrušen. Prosí však LK AS ČVUT FD, aby návrhy
na úpravy VŘ AS ČVUT FD (zejm. event. návrh „klouzavého mandátu“) zaslala v dostatečném
předstihu.
7) Informace z Pedagogické komise AS FD
Jíra informoval o třech schůzích pedagogické komise (senátoři obdrželi zápisy ze všech
jednání) a informoval o závěrech z těchto schůzí:
- omezení počtu studentů v oboru LED – PK doporučuje zrušit limit počtu přijímaných
studentů za podmínky, že se upustí od úzké specializace oboru,
- úprava studijních plánů – vzhledem k velmi nízké úspěšnosti studentů (velký propad
mezi nastupujícími a úspěšně končícími studenty) byly ve spolupráci s proděkanem
Čarským připraveny varianty úprav studijních plánů v bakalářském studijním programu
v 1. – 3. semestru, materiál byl předložen Vědecké radě ČVUT FD dne 28. 4. 2017,
která předložené úpravy vzala na vědomí bez připomínek,
- byla zahájena diskuse ke studijním plánům ve 2. části bakalářského studia, tj. pro 4. –
6. semestr, je třeba zapracovat do Bílé knihy (třeba vyjednat posun pro její odevzdání
do tisku) a dohodnout, od kdy budou změny platné.

Jacura shrnul vyslechnuté zprávy PK a navrhl hlasovat o doporučeních pro kolegium děkana,
resp. pro výsledná rozhodnutí děkana.
Diskuse
Mocková – zrušení příkazu děkana není problém, bylo by vhodné, aby proběhlo do termínu
výběrového řízení do projektů pro bakalářské studium, tj. do listopadu 2017, je ale otázka času,
kdy proběhnou jednání o naplnění podmínky „upuštění od úzké specializace oboru“,
Jacura – navrhuje pro AR 2016 – 2017 nechat v oboru LED stávající studijní plán pro
4. semestr a upravit 5. a 6. semestr,
Schmidt – navrhuje upravovat všechny 3 semestry (= 4. – 6.), upozorňuje na ekonomické
souvislosti,
Urbaniec – připomíná, že úpravy studijních plánů souvisejí s předmětem Fyzika.
Usnesení 4 – 05: AS ČVUT FD doporučuje zrušení příkazu děkana č. 3/2016, který se týká
omezení počtu míst v oboru LED v rámci výběrového řízení do projektů v bakalářském
studijním programu od akademického roku 2016 – 2017, a to za podmínky, že v oboru LED
se budou v budoucnu podílet na výuce ve 4. – 6. semestru ostatní ústavy ČVUT FD a skladbou
předmětů se upustí od dosavadní úzké specializace oboru (zajistí garant oboru LED ve
spolupráci s vedoucími ústavů ČVUT FD), v souladu se zápisem z AS ČVUT FD ze dne
12. 11. 2014.
Hlasování: 14 – 0 – 1
Pozn. Kočárková – v zápise AS ČVUT FD z 12. 11. 2014 je tento text: „AS FD vyslechl
informaci Čarského, že na základě jednání kolegia děkana a následného jednání se zástupci
oboru LED bude u úzce specializovaného oboru LED (od platnosti nové akreditace) kapacita
ve výběrovém řízení do projektů vypisována do velikosti jedné studijní skupiny. S tímto
omezením zástupci oboru LED souhlasí.“
Diskuse k dalšímu bodu
Jíra – při zpracování studijních plánů pro 4. – 6. semestr bakalářského studia je třeba zachovat
oborový předmět Fyzika jako povinný, neboť bude doplňovat znalosti studentů,
Mocková – z důvodů vyjednávání úprav studijních plánů mezi pedagogikou, garanty dotčených
oborů a vedoucích ústavů lze vyjednat mírné posunutí termínu odevzdání Bílé knihy do tisku
(netýká se termínu úprav pro pedagogické manažery ústavů),
Doktor – budou se ještě úpravy projednávat na VR ČVUT FD? (Jíra – ne, VR ČVUT FD
schválila změny 1. – 3. semestru bakalářského studia a vzala na vědomí změnu předmětu Fyzika
2 na oborový předmět Fyzika a jeho posun do 4. semestru bakalářského studia),
Langr – obává se, zda dojde k zajištění personálu na ústavech pro výuku upravených studijních
plánů.
Usnesení 4 – 06: AS ČVUT FD doporučuje kolegiu děkana
1) věnovat se skladbě povinných předmětů ve 4. – 6. semestru bakalářského studia,
2) zachovat oborový předmět Fyzika (dříve Fyzika 2) ve druhé (oborové) části studia, tj.
ve 4. – 6. semestru jako jeden povinný předmět a odstranit v tomto případě možnost
výběru mezi dvěma předměty,
3) zajistit, aby se úpravám studijních plánů ve 4. – 6. semestru bakalářského studia
věnovali garanti oborů společně s ústavy, které zajišťují v rámci jednotlivých oborů
výuku, a aby při stanovení odborné náplně oborového předmětu Fyzika všichni
zúčastnění spolupracovali s ústavem K611.
Hlasování: 12 – 1 – 2

Diskuse
Jacura – od kdy budou platit výše uvedené úpravy studijních plánů?,
Jíra – PK AS ČVUT FD neměla jednoznačný názor,
Skolilová – z hlediska marketingu je nutné změny zavést ihned, je třeba dát studentům
(stávajícím i těm, kteří o studiu na naší fakultě uvažují), signál, že se úpravy dějí,
Vítů – jak budou řešeny 2. zápisy předmětu Fyzika 2? (Mocková, Jacura – obdobným způsobem
jako při změnách akreditace, tj. student má právo dostudovat dle studijních plánů, podle jakých
studium započal),
Usnesení 4 – 07: AS ČVUT FD doporučuje kolegiu děkana, aby úpravy studijních plánů pro
bakalářský studijní program platily od akademického roku 2017 – 2018.
Hlasování: 13 – 0 – 2
Jacura vyhlásil krátkou přestávku 18:13 – 18:25 hod.
8) Hospodaření ČVUT FD v r. 2016
Tajemník fakulty Schmidt seznámil senátory s čerpáním rozpočtu FD ČVUT 2016. Toto
čerpání bylo probráno na kolegiu děkana a se členy Hospodářské komise AS ČVUT FD.
Jacura požádal o stanovisko předsedy HK AS ČVUT FD. Padělek konstatoval, že čerpání
rozpočtu podrobně probrali s tajemníkem fakulty a představený dokument doporučují ke
schválení.
Usnesení 4 – 08: AS ČVUT FD vzal na vědomí čerpání rozpočtu FD ČVUT 2016.
Hlasování: 14 – 0 – 0
9) Informace z AS ČVUT
Doktor informoval o 5. zasedání AS ČVUT, které se konalo 26. 4. 2017:
- v zásadě byl projednáván jediný bod programu – návrh na odvolání rektora, hlasování
18 – 22 – 3 = návrh nebyl přijat,
- ostatní body jednání byly přesunuty na příští zasedání (mimořádné + řádné, obě
v květnu),
- začala příprava volby osoby navržené na rektora, neboť MŠMT chce znát jméno v říjnu
2017.
10) Informace SKAS
Hajzler k tomuto bodu nic nemá.
11) Různé
Jacura vyzval postupně všechny senátory k přispění do bodu různé.
Hajzler – prosí Jíru, zda by mohli dostávat i ostatní senátoři pozvánky na jednání PK AS ČVUT
FD (Jíra – pozvánky pošle těm, kdo projeví zájem se jednání zúčastnit, raději by jednal vždy
v menší skupině, protože tímto způsobem je příprava materiálů pro projednání v AS ČVUT FD
operativní a efektivní),
Vittek – představil další problémy, které se ukazují v souvislosti s čínskými studenty
(nedorazily materiály k nostrifikacím, problém se získáním pracovního povolení pro
2 pedagogy, někteří ze studentů jsou nedisciplinovaní a způsobují problémy na studentských
kolejích),
Padělek – HK AS ČVUT FD se sešla s tajemníkem fakulty k přípravě rozpočtu 2017, budou
následovat další jednání, Padělek očekává, že veškeré otázky kolem rozpočtu budou

vydiskutovány na těchto jednáních a schvalování rozpočtu na zasedání AS ČVUT FD bude mít
pak hladký a rychlý průběh,
Schmidt – zatím nemáme k rozpočtu podklady z univerzity, vedení fakulty navrhlo sestavení
rozpočtu,
Svítek – připomenul, že od loňska byl na ČVUT nastaven nový způsob rozdělování prostředků,
dodal, že rektor mu přislíbil garantovat fakultě příjmy jako v loňském roce.
Bod různé uzavřel Jacura s tím, že tajemník fakulty a děkan požádali o přesun příštího zasedání
AS ČVUT FD, původně plánovaného na 14. 6. 2017, na dřívější termín. Jacura navrhl buď
posun o týden, tj. na 7. 6. 2017 (při orientačním hlasování ale 4 senátoři nemohou), nebo na
pondělí 12. 6. 2017. O obou těchto termínech bude ještě hlasováno pomocí aplikace doodle a
začátkem příštího týdne se senátoři dozvědí náhradní termín zasedání.
Jacura informoval, že na příštím zasedání bychom se měli zabývat těmito tématy:
- začít se připravovat na volbu děkana (komise, časový rámec, podmínky, atd.),
- Volební řád ČVUT FD (LK + Kočárková),
- rozpočet 2017 (tajemník fakulty doc. Schmidt),
- seznámení s dílčími výsledky jednání o úpravách studijních plánů pro 4. – 6. semestr,
- shrnutí ankety,
- proděkani – Kocourek nebo Přibyl, ev. Smíšek.
Na úplný závěr Jacura poděkoval senátorům za účast a aktivní jednání, připomenul, že příští
zasedání se koná 12. června 2017 od 16:00 hod na Florenci.
Jednání bylo ukončeno v 19:15 hod.
Zapsala: Kočárková

