Zápis z 5. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného
dne 11. 6. 2014
(volební období 2014-2016)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. A. Dvořáčková, Ing. H. Chalupníčková, Ing. M. Jacura, 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:
Bc. O. Hába, Ing. J. Hospodka, Ph.D., Ing. J. Kaliková, Ph.D.
Hosté:
Prof. Dr. Ing. M. Svítek – děkan fakulty
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. – proděkan pro pedagogickou činnost
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D. – vedoucí K618
Ing. Mgr. Michal Jeřábek, Ph.D.
Ing. Michal Drábek
Ing. Tomáš Doktor
Bc. Miroslav Vaniš
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Informace vedení fakulty
3)
4)
5)
6)
7)

Pokyn děkana 1/2014 – prospěchové stipendium
Příprava akreditace a reakreditace
Informace ze „Studentské komory“ AS FD
Informace z jednání AS ČVUT
Různé

Prof. M. Svítek,
Ing. M. Jacura, Ph.D.
Doc. J. Čarský, Ph.D.
Doc. J. Čarský, Ph.D.
Ing. O. Hajzler
Dr. D. Kočárková

Předseda AS ČVUT FD Dr. M. Jacura zahájil 5. 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 5. zasedání i komisí volební. AS ČVUT FD
s tímto návrhem souhlasil.
Hlasování: 13 – 0 - 0

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z 4. zasedání AS ČVUT FD ze dne 21.5.2014 byl schválen.
Hlasování: 13 - 0 - 1
Po kontrole zápisu proběhla kontrola plnění úkolů z předchozích zasedání s tímto
výsledkem:
 jednání s vedením menzy – úkol trvá (Dr. M. Jacura, doc. D. Schmidt)
 vyjádření ústavů ke studentské anketě – všechna dodána, SKAS zvažuje pro příští
semestr vyhotovení formuláře
 příprava koncepce rozvoje – úkol trvá, podněty shromažďuje Dr. J. Vyčichl
 nevhodná formulace o postihu při opisování na písemných testech K611 byla projednána
na kolegiu děkana se závěrem, že uvedený text musí být okamžitě vypuštěn (sděleno
doc. O. Přibylovi – zástupci vedoucího K611)
2) Informace vedení fakulty
Děkan fakulty prof. M. Svítek informoval AS ČVUT FD:
- o projednání problematiky formulací na písemných testech K611, viz výše,
- o změnách informačních systémů na ČVUT, v radě pro IS zastupuje FD prof. P. Moos
- o přípravě úprav na webu fakulty, připravuje pracovní skupina pod vedením prof.
T. Zelinky
- o nové koncepci habilitací a profesur na ČVUT
- o přípravě tří nových velkých projektů na ČVUT: Nové halové laboratoře v Dejvicích,
Centrum pokročilých technologií, Podpora lidských zdrojů (postdoktorandi, hostující
profesoři)
- o „PR“ aktivitách – společný koncert FD a FSv
- o semináři MEPS (garant doc. J. Čarský), kde děkan prof. M. Svítek vyslovil pochvalu
za bezchybnou organizaci a reprezentaci FD
- úpravách v doktorském studiu, které podrobně představí ve druhém pololetí proděkan
doc. J. Kocourek
- o nových habilitacích z řad FD
3) Pokyn děkana 1/2014 – prospěchové stipendium
Proděkan pro pedagogickou činnost doc. J. Čarský podrobně AS FD seznámil
s předloženým materiálem, základní princip zůstává totožný s předchozím rokem.
Stipendium se vyplácí jednorázově za semestr, jeho měsíční výše vyplývá z váženého
průměru studenta:
 1,0 …………………………… 1 600,- Kč
 1,0 – 1,2 ………………………1 000,- Kč
1,2 – 1,5 ……………………….300,- Kč.
Předložený dokument byl po krátké diskusi schválen bez připomínek
Hlasování: 13 – 0 - 0
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4) Příprava akreditace a reakreditace
Proděkan pro pedagogickou činnost doc. J. Čarský velmi obsáhle pojednal o přípravě
akreditací a reakreditací bakalářského a magisterského studijního programu. Po
představení základních principů proběhla dlouhá diskuse nad základními podmínkami pro
přípravu nových studijních plánů. Zejména byla projednána otázka „bezpečnostních“
oborů, magisterského „logistického“ oboru, složení pracovní skupiny pro přípravu
akreditací a reakreditací. Závěry, na nichž se AS usnesl, jsou následující:
 dojde ke sloučení oborů BI a BD v magisterském studiu
 bude zřízen nový magisterský obor Logistika a řízení dopravních procesů
 v bakalářském studiu budou akreditovány obory: DOS, LO, ITS, LD, PIL, TUL a
zaveden nový obor Bezpečnostní technologie v dopravě
 maximální rozsah výuky 28 hodin/týden
 počet zkoušek v semestru nepřevýší 5, výjimečně 6
 v pracovní skupině k akreditacím a reakreditacím budou zastoupeni: garanti oborů a
jejich zástupci, vedoucí ústavů K611, K614, K618 nebo jimi jmenovaní zástupci
Následně proběhla rozprava o problematice otevření oboru IS v českém jazyce
v následujícícm akademickém roce, doc. J. Čarský uvedl přesné počty studentů a důvody,
které objektivně vedou k jeho neotevření. V reakreditaci je tato problematika řešena
otevřením jednoho společného silného oboru na informační technologie a systémy
5) Informace ze „Studentské komory“ FD
Zástupci SKAS projednávali otázku diskuse s vedením fakulty nad studentskou anketou a
problematiku účasti zástupců vedoucích těch ústavů, k nimž bylo nejvíce připomínek
6) Informace z jednání AS ČVUT
Dr. D. Kočárková podala informaci ze zasedání AS ČVUT FD z 28. 5..2014.
- změna Statutu ČVUT – AS ČVUT z důvodu neusnášeníschopnosti odložil projednání na
červen
- byla projednána Zpráva o činnosti ČVUT s důrazem na informaci o studijních
programech a počtech studentů
- schválení podmínek přijímacího řízení na MÚVS – 2 obory, pozdržení podmínek bylo
způsobena akreditací
- odsouhlasení návrhu kupní smlouvy na ubytovací zařízení „Crystal“, prodání ideálního
podílu ČVUT Univerzitě Karlově, rektor představil plán využití získaných prostředků
(např. investice do Kolejí Strahov)
- příprava revize vnitřních předpisů ČVUT (etický kodex, Celoživotní vzdělávání, …)
7) Různé
Dr. P. Kumpošt:
- proběhlo nahlášení povinně volitelných předmětů, které chtějí ústavy vypsat pro
další semestr
- připraven harmonogram sběru požadavků na rozvrh
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Ing. H. Chalupníčková, Dr. M. Jacura:
- základní informace o přípravě výjezdního zasedání
Bc.
H.
- dotaz na termíny zápisů do nového akademického roku

Najzarová:

Dr.
D.
- harmonogram akademického roku zveřejněn na webu

Kočárková:

Ing.
O.
Hajzler:
- dotaz na možnost začlenění termínů besed s děkanem do časového harmonogramu
akademického roku, po diskusi byla nalezena shoda v neuvádění termínu především
z důvodu časové zaneprázdněnosti pana děkana
Dr. M. Jacura:
- informoval o požadavku vedení FD na projednání předplatného časopisu Aula do
lokální knihovny FD, předplatné 300,- Kč/rok
- AS odhlasoval objednání časopisu
Hlasování: 9 – 0 - 5

Zapsala: Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Ing. Martin Jacura, Ph.D.
předseda AS ČVUT FD
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