Zápis ze 14. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 10. 6. 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. 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. Martin Kobosil, Bc. Hana Najzarová,
Oldřich Štumbauer, Bc. Krzysztof Paweł Urbaniec
Omluveni:
Ing. Tomáš Padělek
Hosté:
Ing. Tomáš Doktor, Ing. Michal Drábek, Ph.D., Matouš Findejs, prof. Ing. Ondřej Jiroušek,
Ph.D., doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D., RNDr. Zuzana Malá, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Přibyl,
Ph.D., prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c., Bc. Miroslav Vaniš, prof. Ing. Tomáš Zelinka,
CSc.
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Informace z vedení fakulty
3) Problematika prostupnosti bakalářského studia

Dr. M. Jacura
Prof. M. Svítek
Prof. M. Svítek
Dr. M. Jacura
4) Informace proděkana pro vědeckou a výzkumnou činnost Doc. J. Kocourek
5) Informace proděkana pro zahraniční styky
Doc. O. Přibyl
6) Dlouhodobý záměr ČVUT FD
Prof. T. Zelinka
7) Informace z AS ČVUT
Dr. D. Kočárková
8) Informace SKAS
Ing. O. Hajzler
9) Různé
10) Pokyn děkana č. 1/2015
Ing. A. Dvořáčková

Předseda AS ČVUT FD Jacura zahájil 14. řádné zasedání Akademického senátu Fakulty
dopravní, přivítal senátory a přítomné hosty. Navrhl, aby volební komise pro toto zasedání
pracovala ve složení Vyčichl, Krčál a Štumbauer.
Usnesení 14 – 00: Volební komise pro 13. zasedání bude pracovat ve složení Vyčichl, Krčál
a Štumbauer.
Hlasování: 14 – 0 – 0
Jacura dále seznámil senátory s programem a navrhl změnu programu tak, aby bod 6) byl na
žádost prof. Zelinky přesunut za bod 1).
Usnesení 14 – 01: AS ČVUT FD souhlasí s předloženou změnou programu.
Hlasování: 14 – 0 – 0

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis ze 13. řádného zasedání AS ČVUT FD ze dne 20. 5. 2015 byl senátorům rozeslán
v předstihu, byly zaslány připomínky (Říha, Urbaniec), které byly zapracovány. Další
připomínky byly zapracovány na místě.
Usnesení 14 – 02: Schválení zápisu ze 13. řádného zasedání AS ČVUT FD se
zapracovanými připomínkami.
Hlasování: 13 – 0 – 1
6) Dlouhodobý záměr ČVUT FD
Zelinka představil senátorům Dlouhodobý záměr fakulty (text dostali senátoři v předstihu jako
podklad pro jednání). Následně Jacura vyzval senátory k diskusi, vznesení dotazů a
připomínek.
Svítek – AS FD by měl dokument vzít na vědomí, případně vyjádřit své připomínky a náměty
zejména pro jednotlivé proděkany,
Jacura – kdy bude finální verze dokumentu na kolegiu a grémiu? (Svítek – na podzim),
Zelinka – dokument by měl být v souladu s připravovanou Strategií ČVUT,
Kaliková – probíhá aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT, proděkanům pro rozvoj
předány podklady,
Kumpošt – v prezentaci zaznělo, které problémy je třeba řešit, existuje i návod „jak řešit?“,
Svítek – měl by to být jakýsi „akční plán“, kde bychom si měli vytýčit priority,
Přibyl – doporučuje stanovit priority pro jednotlivé oblasti komplexně,
Jiroušek – je třeba zdůraznit neexistenci laboratorního zázemí (Zelinka – v dokumentu je
zapracováno, při prezentaci nezdůraznil),
Urbaniec – ve SWOT analýze zmíněno „klesající zájem o studium“ a současně „selekce
dobrých studentů“ – jak toto bude uskutečněno,
Zelinka – je třeba nalézt kritéria, vyvážit poměr přijatých studentů a absolventů,
Urbaniec – s novou akreditací pochybuje o vnitrofakultní spolupráci, některé obory
jednostranně zaměřené,
Svítek – spoléhá, že bude docházet ke spolupráci mezi ústavy zejména u mladších kolegů, a to
v oblasti výuky i výzkumu, vytvořeny meziústavní laboratoře,
Urbaniec – v dokumentu pro něj v oblasti „zvýšení mobility“ nevyplývá toto i pro studenty
bakalářského a magisterského studia (Přibyl – jeví se mu, že se jedná i o tyto studenty),
Svítek – navrhuje doplnit do dokumentu otázku e-learningu,
Jacura – děkuje proděkanu Zelinkovi a uzavírá diskusi s tímto návrhem: předseda komise
KRoVy Vyčichl shromáždí do konce června připomínky senátorů k předloženému
Dlouhodobému záměru a předá prof. Zelinkovi jako podklad pro podzimní jednání kolegia
a grémia děkana.
AS ČVUT FD vyslechl informaci o připravovaném Dlouhodobém záměru ČVUT FD a bere
na vědomí.
Zelinka poděkoval a rozloučil se se senátory.
2) Informace z vedení fakulty
Svítek informoval senátory
 byl jmenován nový prorektor pro Vědeckou a výzkumnou činnost, kterým se stal prof.
Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
 k akreditační komisi byly podány materiály pro habilitační a profesorské řízení, komise
bude zasedat v září 2015,









otázka budov a rozvoje FD – dnes se Svítek s prof. Moosem zúčastnili jednání kvůli
připravované budově v komplexu Dejvice center, bylo shledáno, že navrhovaná dispozice
budovy (šířka 19 m) je zcela nevhodná pro požadavky fakulty (rozmístění poslucháren,
laboratoří) a byl vysloven návrh na předělání dispozice budovy,
kolegium děkana jednalo o studentských záležitostech – zavedení elektronického indexu,
výuka předmětu Fyzika, propustnost studia,
v rámci soutěže Dopravní stavba roku – kategorie Student získalo ocenění 5 studentů
ČVUT FD,
23. 4. 2015 se v Záhřebu v rámci zahájení 13. mezinárodního kongresu ETC konalo
udílení cen v mezinárodní soutěži evropské dopravní platformy EPTS, kde zvítězil
absolvent naší fakulty Ing. Tomáš Bořil s diplomovou prací s názvem: Model Solution of
the Traffic Emission Load in Real Area of Prague – Sporilov, spolu s ním se v kategorii
disertačních prací s jednobodovým rozdílem umístil na 2. místě Ing. Tomáš Horák, Ph.D.
a na dalších předních příčkách v kategorii diplomových prací se umístili Ing. Tadeáš
Umlauf a Ing. Tomáš Rendl,
24. – 25. 06. 2015 pořádá ČVUT FD ve spolupráci s IEEE Region8, EPTS, UCEB, UTEP
a UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem Smart Cities Symposium Prague
2015, účastnit se budou významní zahraniční odborníci.

Diskuse
Říha – dojde ke změně hodnocení SGS? (Kocourek – bude mít k této problematice příspěvek
v bodě 4),
Doktor – dotaz na situaci ohledně problematických projektů, které se realizovaly na FD
(informaci získal na AS ČVUT, otázka Inovacentra)
 Svítek – vedení fakulty o této problematice ví a již více než 1 rok situaci řeší,
týká se projektu realizovaného v Děčíně (přes Inovacentrum), proběhl audit
ČVUT, který poukázal na značná pochybení ze strany Inovacentra (jeho ředitel
byl letos odvolán), zatím nebylo definitivně rozhodnuto, jak vysoká pokuta
bude placena a z jakých prostředků,
 Dvořáčková – nabízí osobní vysvětlení pro zájemce,
 Jacura – navrhuje zrekapitulovat po dořešení jako informaci a poučení pro
ostatní,
Doktor – další dotaz, který vyplývá z informací na AS ČVUT – v souvislosti s projekty
OP VVV se objevila zmínka o znovuzavedení 5letých studijních programů, zapojí se i FD?
Svítek – nechystáme se hned, ale uvažujeme o možné nabídce studijního programu, např.
vyučovaném v AJ (v rámci ČVUT počítá rektor s akreditací 4 – 5 elitních oborů),
Jiroušek – byly v rámci schůzky k projektu Dejvice center předány i požadavky na halové
laboratoře? (Svítek – obecně předány, úzce souvisí s otázkou stěhování FD do Dejvic),
Vyčichl – kdy bude předložen nový návrh dispozice budovy v Dejvicích? (Svítek – během
června mají být připraveny návrhy, komise KRoVy by měla projednat s prof. Moosem,
smlouva by měla jít potom k projednání do AS ČVUT v říjnu),
Malá – připomíná, že požadavky na uspořádání budovy předkládala FD již před několika lety
v souvislosti s tehdy plánovaných stěhováním FD do Dejvic na Jugoslávských Partyzánů do
budovy bývalé menzy, tento projekt později změněn (nyní se v místě staví budova CIIRC), a
současně upozorňuje, že developer obvykle staví kancelářské budovy, které pro univerzitu
nejsou svým dispozičním uspořádáním vhodné, a proto je nutné toto pohlídat.
V 17 hod Jacura uzavírá diskusi.

3) Problematika prostupnosti bakalářského studia
Jacura seznámil senátory s tím, že k této problematice byl na 2. 6. 2015 svolán „kulatý stůl“,
kterého se zúčastnili zástupci vedení fakulty, vyučujících fyziky a studentů. Současně dostali
senátoři zápis z tohoto jednání, který dle dohody mohl být zveřejněn až po jednání kolegia
děkana dne 9. 6. 2015 a jednání AS FD (10. 6. 2015). Jacura seznámil senátory zejména se
závěry jednání (viz zápis z „kulatého stolu“), ve kterých byly dojednány návrhy řešení nastalé
situace. Jacura poděkoval všem, kteří se jednání zúčastnili, a vyjádřil poděkování vyučujícím
fyziky za vstřícnost při řešení problematiky.
V následné diskusi vystoupili Hospodka, Jacura, Malá, Kaliková, Chalupníčková, Jirků,
Urbaniec, Svítek a Říha. Diskutováno bylo zejména, zda studenti vědí o závěrech „kulatého
stolu“ (bude zveřejněno dnes na Facebooku, od dr. Vítů obdrží studenti informační mail),
o obavě z možného precedensu, aby se podobná situace neopakovala i v jiných předmětech,
byla oceněna možnost nabídky kursů fyziky pro studenty a diskutováno, zda kurzy mají být
placené či nikoliv (kurzy bývaly, hojně navštěvované, po zrušení přijímací zkoušky z fyziky o
ně poklesl zájem).
Na závěr Hajzler pozval zejména studenty na 16. 6. 2015, kdy proběhne v 16:00 hod v
místnosti F309 beseda k fyzikálním předmětům.
Malá – námět – natáčet zasedání?
4) Informace proděkana pro vědeckou a výzkumnou činnost
Proděkan Kocourek poděkoval za pozvání a stručně představil tým referátu VaV:
 Jana Šourková – „levé křídlo“ – agenda doktorského studia,
 Iva Mikešová – „pravé křídlo“ – agenda vědy a výzkumu,
 Kočárková – zástupce proděkana,
 Kocourek – „brankář“.
V krátké prezentaci představil činnost referátu, vědecké a výzkumné výsledky fakulty a
jednotlivých ústavů, problematiku publikační činnosti a doktorského studia včetně jeho
hodnocení.
Diskuse
Hajzler – v prezentaci zmíněny povinnosti doktoranda, bude hodnocení i pro školitele, aby se
řádně věnovali svým doktorandům? (Kocourek – kvalitu školitelů by mělo hlídat školící
pracoviště),
Vyčichl – školitel musí mít kvalifikaci min „doc.“, jaká musí být kvalifikace školitele –
specialisty? (Kocourek – návrhy přes Vědeckou radu FD, je-li školitel – specialista z praxe,
postačí „Ing.“, je-li ze školy, musí být „Ph.D.“),
Vyčichl – upozornil, že výkony fakult – nepoměr publikační činnosti souvisejí i s velikostí
fakulty (Kocourek – souhlasí, že „silné“ fakulty mají toto hodnocení nejlepší),
Dále diskutovali Jirků, Říha, Doktor, Přibyl k problematice školitelů (vyvíjet tlak na školitele,
možnost změny školitele).
Doktor – může školitele specialistu jmenovat oborová rada? (Kocourek – nelze
z administrativních důvodů),
Krčál – v prezentaci bylo uvedeno, že nelze určit publikační činnost doktoranda, domnívá se,
že z hodnocení doktoranda by mělo jít,
Kocourek – snadnější bude po plné elektronizaci doktorského studia, dojde ke zjednodušení
různých úkonů a lepšímu přístupu k informacím,

Urbaniec – včera se konalo přijímací řízení do doktorského studia, zajímá ho přitom
oznámené „seřazení doktorandů a ohodnocení bonusy“,
Kocourek – k „měření“ doktorandů bude stanovené pořadí a hodnocení („osobní“),
Hajzler – obává se konkurence mezi doktorandy, jaká budou kritéria hodnocení,
Kocourek – připravují se podklady, záleží na přidělených finančních prostředcích, bude
probráno se školícími pracovišti,
Jirků, Jiroušek – náměty k řešení,
Urbaniec – vrací se k původnímu dotazu, má pocit, že má-li konkurovat, nebude chtít
spolupracovat na společných projektech s ostatními kolegy doktorandy,
Kocourek – chce zprocesovat, představuje si nikoliv konkurenci, ale motivaci pro doktorandy,
Vaniš – v prezentaci zmíněno, že ústavy soupeří, nehovořilo se o jejich spolupráci,
Hospodka – k problematice hodnocení výkonů – jsou myšleny RIV body nebo VVVS? Do
budoucna v zásadě jedno, neboť se pravděpodobně již nebudou zohledňovat. Podle čeho se
budou od příštího roku posuzovat výkony?
V 18:40 hod Jacura poděkoval panu proděkanovi i diskutujícím a vyhlásil 10min přestávku.
5) Informace proděkana pro zahraniční styky
Proděkan Přibyl stručně představil činnost referátu zahraničních vztahů a informoval o
událostech v uplynulém roce. Zmínil problematiku programu ERASMUS, zejména návrh
kritérií pro další ročník výběru studentů, jehož cílem by mělo být vybrat kvalitní studenty,
kteří budou fakultu důstojně reprezentovat. Představil návrh nových podmínek odděleně pro
studenty bakalářského a magisterského studia.
Diskuse
Štumbauer – jaká kritéria budou použita pro studenty, kteří na magisterské studium přijdou
z jiné školy,
Hába – připomíná, že různé školy mají různé způsoby zapisování výsledků,
Urbaniec – proč se má v magisterském studiu zohledňovat průběh bakalářského studia (Přibyl
– má to být alternativa a výhoda pro dobré studenty, kteří měli u státní závěrečné zkoušky
horší výsledek),
Jacura – nesouhlasí s hodnocením 2. zápisů předmětu, připojují se Jiroušek, Štumbauer,
Findejs,
Urbaniec – vidí rozpor mezi náhledem proděkanů:
 Zelinka říká, že „mobilita je cílem“,
 Přibyl tvrdí, že „mobilita je odměna“,
Jiroušek – dotazuje se, proč nestačí jako kritérium zkouška z jazyka a vážený průměr, jako je
tomu jinde (Přibyl – vážený průměr by musel být s penalizací),
Vyčichl – upozorňuje, že od příštího roku se do váženého průměru započítávají i neúspěšné
pokusy,
Hába – dělal si průzkum, jaká jsou kritéria na jiných VŠ v ČR – ČVUT má velmi přísné
hodnocení a FD nejpřísnější,
Kobosil – proč nestačí ústní pohovor?
Urbaniec, Kočárková – víme, kolik studentů by mělo vyjet a kolik se hlásí?
Přibyl – ročně vyjíždí 15 – 25 studentů, souhlasí s tím, že větší váha by měla být kladena na
znalost jazyka, uvítal by jednotný test,
Jacura – děkuje za plodnou a zajímavou diskusi a rád by z ní vyvodil nějaké závěry,
připomíná, že záleží i na proděkanu Čarském. Jacura navrhuje, aby oba proděkani připravili
varianty návrhů kritérií pro studenty ucházející se o program ERASMUS a na 1. zasedání AS
na podzim senát informovali,

Přibyl – zapsal si z dnešní diskuse poznámky, probere s kolegou Čarským, další jednání
v září, prosí SKAS o předložení návrhů.
Na závěr Přibyl informoval o dalších akcích
 Smart Cities Symposium Prague 2015 – 24. – 25. 6. 2015 na FD v Horské, po
registraci pro členy AO FD zdarma,
 Možnost studia v USA – International Road Federation (IRF), Fellowship Program,
bližší informace na webu fakulty.
Ve 20:00 hod Přibyl děkuje senátorům za pozornost a loučí se.
7) Informace z AS ČVUT
Doktor seznámil senátory s nejdůležitějšími body zasedání AS ČVUT ze dne 27. 5. 2015
s tím, že řada informací již zazněla v rámci bodu 2):
 schválení SZŘ, po schválení MŠMT bude platit od 1. 10. 2015.
Kočárková informovala o výjezdním zasedání AS ČVUT, které se konalo 7. – 9. 6. 2015
v Temešváru za účasti cca 25 senátorů, hosty byli rektor prof. Konvalinka, prorektoři ing.
Čermák a doc. Jettmar. Diskutovaly se zde otázky informační strategie ČVUT, pedagogické
otázky, rozvoj ČVUT a změny VŠ zákona (informace k tématu na stránkách předsedy LK AS
ČVUT dr. Olšáka http://petr.olsak.net/novela/).
Diskuse
Urbaniec – co bude s indexem a rozestudovanými studenty,
Kobosil – průměr na červený diplom (Doktor – přechodné ustanovení),
Svoboda – hodnocení bude jenom přes systém KOS neb bude i elektronická karta (Doktor –
nebylo dosud zodpovězeno),
Jacura – doporučuje, aby byl senát informován proděkanem Čarským na zasedání v září
o podstatných změnách v souvislosti s novým SZŘ.
8) Informace SKAS FD
Všechny připravené dotazy a informace byly již v průběhu zasedání zodpovězeny resp.
vyřčeny.
9) Různé
Dvořáčková – zve na Cyklojízdu s děkanem, která se koná 18. 6. 2015 v Děčíně,
Svoboda – informuje o restrikci mailu (kvóty na odchozí maily),
Urbaniec – nebylo dodáno vyhodnocení ankety za ústav K614,
Svoboda – v souvislosti s navrhovaným nahráváním jednání AS prosí o ujasnění v jakých
prostorách, jakým způsobem.
V závěru Jacura navrhuje (po předběžné diskusi o možném termínu), aby se příští zasedání
AS FD konalo v úterý 22. 9. 2015 a na zasedání:
 diskutovala se otázka nahrávání jednání AS FD,
 byl pozván proděkan pro pedagogiku Čarský (novela SZŘ, ERASMUS),
 byl pozván proděkan Zelinka (Dlouhodobý záměr FD).

10) Pokyn děkana č. 1/2015
Dvořáčková představila Pokyn děkana č. 1/2015, který se týká výše udělovaných stipendií.
Materiál je obdobný jako v loňském roce, pouze lehce aktualizován.
Diskuse
Kobosil – ujišťuje se, že platí i pro kombinovanou formu studia.
Usnesení 14 – 03: Schválení Pokynu děkana č. 1/2015 o výši stipendií.
Hlasování: 14 – 0 – 0
Jacura uzavírá ve 20:30 hod jednání a děkuje všem za účast. Příští řádné zasedání AS ČVUT
FD se uskuteční v úterý 22. září 2015 od 15:30 hod v zasedací místnosti na Florenci.
Zapsala: Kočárková

