Zápis ze 7. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 12. 11. 2014
(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. Jan Krčál, 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:
Bc. Ondřej Hába, Ing. Ota Hajzler, Ing. Jana Jirků, Bc. Hana Najzarová, Ing. Petr Šatra, Oldřich
Štumbauer, Bc. Krzysztof Paweł Urbaniec
Omluveni:
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Hosté:
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D., Ing. Mgr. Michal Jeřábek, Ph.D.,
Marcel Adorna, Marie Dvořáková, Jan Falta, Valerii Gopak, Helena Fojtíková, Petr Fridrišek,
Radim Hnyk, Jiří Hos, Václav Kroupar, Michaela Neuhäuserová, Bc. Pavel Purkart
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Informace z kolegia a grémia děkana
3) Vyhlášení přijímacího řízení pro ak. rok 2015-16
4) Informace o akreditaci a reakreditaci
5) Studentská anketa
6) Informace komory „SKAS“
7) Informace z jednání AS ČVUT
8) Různé

Dr. M. Jacura
Prof. M. Svítek, Dr. P. Kumpošt
doc. J. Čarský
doc. J. Čarský
Dr. P. Kumpošt
Ing. O. Hajzler
Dr. D. Kočárková
Dr. M. Jacura

Předseda AS ČVUT FD Jacura zahájil 7. 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 7. zasedání i komisí volební. AS s tímto návrhem
souhlasil.
Hlasování: 16 – 0 – 0
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Jacura představil zapracované změny k zápisu z 6. zasedání AS ČVUT FD ze dne 15. 10. 2014,
které byly na základě připomínek senátorů předběžně projednány na výjezdním zasedání AS
ČVUT FD. Zápis byl schválen.
Hlasování: 15 – 0 – 2

2) Informace z kolegia a grémia děkana
Děkan fakulty Svítek informoval o jednání kolegia děkana dne 11.11.2014, které se zabývalo
zejména body z jednání AS dne 15.10.2014:
 proděkan prof. Moos byl znepokojen závěry jednání, které se týkají „nekomunikace“
vedení FD ve vztahu s připravovanou koncepcí rozmístění ústavů v rámci budov FD,
 dle Svítka koncepce byla představena v dostatečném předstihu a ze strany AS nebyla
zpochybněna,
 prof. Moos je připraven jednat, bude-li AS vyzván (již byl pozván na zasedání dne
26.11.2014),
Svítek – ERASMUS – kolegium se přiklonilo k přísnější verzi vyhlášení podmínek pro
vyjíždění studentů, aby vyjížděli pouze nejlepší studenti, kteří budou fakultu reprezentovat.
Diskuse
Kumpošt – bez připomínek,
Vyčichl – nyní nechce problematiku „nekomunikace“ komentovat, doporučuje probrat na
příštím zasedání s prof. Moosem, pouze připomíná, že nebyla dodržena dohoda ze zasedání AS
ČVUT FD dne 21.5.2014, kdy prof. Moos přislíbil, že o veškerých krocích týkajících se jednání
o budově Horská bude jednat rovněž s komisí KRoVy – komise od té doby nebyla na jednání
přizvána ani o nich informována,
Jacura – uzavírá diskusi, na příštím jednání bude dostatek prostoru.
3) Vyhlášení přijímacího řízení pro ak. rok 2015-16
Proděkan Čarský představil materiál „Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2015 –
2016 a zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“. Současně
s představováním materiálu probíhala diskuse a dílčí hlasování o jednotlivých bodech.
Hajzler – je možné dát do vyhlášení informaci o oborech, které v současné době nemohou být
ve vyhlášení uvedeny s ohledem na připravovanou akreditaci a reakreditaci?
Dvořáčková – připojuje se, nebude podána informace o možnosti kombinovaného studia, která
se připravuje,
Čarský – do tištěné podoby nelze, doporučuje umístit na web fakulty (text vyhlášení nechť
připraví AS) a využít další možnosti elektronické komunikace,
Najzarová – upozorňuje, že na rektorátu jsou vytištěny a distribuovány materiály se zastaralými
informacemi,
Čarský – brožury mají malý odbyt, je možné vložit list s aktualizovanými informacemi,
důvodem je špatná komunikace rektorátu s fakultou,
Jacura – dotaz na vedení fakulty: kde se v rektorátních materiálech berou informace o fakultě
a kdo je za předávání informací na FD zodpovědný?, předsednictvo AS a SKAS do příštího
jednání AS dne 26.11.2014 připraví text vyhlášení k přijímacímu řízení (hlasování 16 – 0 – 0),
Urbaniec – předává dotaz z řad hostů (studentů) na obor IS – bude vyučován v ČJ?, proč se
neotevírá obor ID?
Čarský – obor ID – na jaře 2014 kolegium děkana uvážilo konkurenceschopnost oboru v rámci
ČVUT, malý zájem studentů o tento obor na FD, stejně jako v obdobném případě podobných
oborů na FD (BI+BD) a rozhodlo obor ID transformovat na IS vyučovaný v ČJ, v letošním roce
je předpoklad otevření oboru IS v ČJ,
Najzarová – Den otevřených dveří – proč datum 23.1.2015, když je pak v následujícím týdnu
veletrh GAUDEAMUS v Praze, kde se potenciální uchazeči o studium po Dni otevřených dveří
ptají, stejná připomínka byla vznesena na AS i před rokem,
Čarský – z loňského roku nevzešel tento požadavek jako úkol, nekomunikace referátu vnějších
vztahů a studijního oddělení, nebyli včas informováni, doporučuje udělat po GAUDEAMU
„Studentský den“ jako v roce 2013,

Hnyk – info o „noci na jaderce“ – velmi pěkně připravená akce,
Krčál – domnívá se, že by měly být 2 řádné Dny otevřených dveří pořádané fakultou, Hajzler
rovněž doporučuje přidat oficiální termín druhého Dne otevřených dveří,
Čarský – v příštím harmonogramu v tom nevidí problém,
Čarský – vysvětlení otázky placení za obor IS vyučovaný v AJ i pro studenty české národnosti,
vztahuje se pouze na studenty, kteří do oboru nově nastoupí, těmto uchazečům o studium v
oboru IS – „Intelligent Transport Systems“ s vyučovacím jazykem „angličtina“ (s výjimkou
studia „joint-degrees“ oboru IS – „Intelligent Transport Systems“) se doporučuje požádat
prostřednictvím studijního oddělení děkana fakulty o snížení nebo prominutí poplatku za
studium studijního programu v cizím jazyce (podle čl. 11 odst. 1 písm. b), třetí odrážka Statutu
ČVUT).
Hlasování o představených změnách textu na str. 5: 15 – 0 – 3
Čarský – str. 6 – požadavky na znalost ČJ – navrženy ústavem K615,
Urbaniec – datum zkoušky 31.3.2012 a ne starší? Čarský – ponechat,
– z ČJ úroveň B2 a jiná ne? Čarský – upravit na „B2 a vyšší“,
– certifikát o absolvování kursu v Poděbradech a ne o zkoušce?
Hospodka – připravil-li tuto část materiálu ústav K615, měli bychom důvěřovat jeho
kompetenci a dále nerozebírat.
Hlasování o představených změnách textu na str. 6: 16 – 1 – 1
Čarský – str. 7 – změna „v průběhu května“ místo „nejpozději do konce května“,
– str. 9 – vzorec (poznámka Štumbauer – vzorec nezohledňuje více předmětů než 5)
Čarský – str. 10 – počty přijímaných studentů, objasnění změny „min počet“ na „nejvýše“,
doplnění VPB (výsledný počet bodů),
Chalupníčková – obor TUL navrženo VPB ≥ 35, ostatní obory VPB ≥ 45, doporučuje stejnou
bodovou hranici.
Hlasování o kritériu přijetí VPB ≥ 45 a počtu přijatých studentů: 18 – 0 – 0
Čarský – str. 16 – změna „ČVUT FD“ na „jakékoliv VŠ v ČR“,
– stanovení průměru pro přijetí do navazujícího magisterského studia bez přijímací
zkoušky – návrh průměr ≤ 1,75, diskuse.
Hlasování o průměru 1,75: 15 – 0 – 3
Čarský – hranice VPB ≥ 80 pro přijetí na navazující magisterské studium, možnost přihlásit se
do náhradního oboru, má-li volná místa,
Urbaniec – bude omezení počtu studentů přijatých na obor? (dotaz z řad hostů – studentů – ve
stávajícím bakalářském studiu jich v oboru bude končit cca 13, všichni by chtěli v oboru
pokračovat, obava, zda bude obor otevřen),
Čarský – navrhuje limit pro neotevření oboru 10 studentů a méně,
Jacura – návrhy – limit 15 studentů (vloni) = musí být ≥ 16 studentů
– limit 14 studentů = musí být ≥ 15 studentů
– limit 9 studentů = musí být ≥ 10 studentů
Hajzler – žádost o pauzu 10 min, porada SKAS.
Hlasování o limitu pro otevření oboru (hlasuje se v opačném pořadí, než byly návrhy podány)
– limit 9 studentů: 16 – 0 – 2.
Čarský – str. 17 – údaj o maximálním počtu přijatých studentů do kombinované formy studia,
(dotaz Urbaniec – dojde ke změně čísla po akreditaci oboru LA? – odpověď Čarský ano).
Hlasování: 16 – 0 – 0
Čarský – obor TR – změny navrhl dr. Horák,
Svoboda – dotaz, zda není možné dlouhý dokument lépe strukturovat – např. na začátku „obsah“
nebo celé rozdělit na více dokumentů pro větší přehlednost,
Čarský – v elektronické podobě fungují odkazy na jednotlivé kapitoly.

Jacura – navrhuje hlasovat o schválení celého dokumentu „Vyhlášení přijímacího řízení pro
akademický rok 2015 – 2016 a zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu na ČVUT v Praze
Fakultě dopravní“ s tím, že připomínky vzešlé v diskusi budou zapracovány.
Hlasování o celém dokumentu „Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2015 –
2016 a zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“:
14 – 0 – 1
4) Informace o akreditaci a reakreditaci
Čarský podal informaci k akreditaci, proběhla 4. schůzka komise (10.11.2014), studijní plány
byly představeny 11.11.2014 na kolegiu děkana. Kolegium předložený materiál projednalo a
vyslovilo souhlas. Materiál je dobře připraven, pochvala všem tvůrcům, došlo k dohodám mezi
ústavy. Všechny podmínky, odhlasované AS FD, byly splněny (počet předmětů/semestr, počet
zakončení zk, kz, počet hodin/týden), byla zapracována TV jako povinný předmět pro 1. a 2.
semestr bakalářského studia a v dalších semestrech zařazena jako VP.
Diskuse
Kočárková – letecké obory úzce specializované?,
Čarský – po jednání se zástupci ústavu K 621 jisté kompromisy, ale studijní plány se měnit
nebudou,
Chalupníčková – limit pro počet míst do projektů K 621 by se měl vztahovat až k nové
akreditaci,
Svítek – souhlasí, na současně studující by se vztahovat nemělo,
Kumpošt – doporučuje zapsat, že v nové akreditaci bude nastaven limit LED, diskuse k tomuto
návrhu.
Jacura – návrh usnesení:
AS FD se v souladu se zákonem č. 111 o vysokých školách, § 27 odst. (2) písmeno a) seznámil
s konečnou podobou návrhu „akreditace 2014“, shledal všechny podmínky uložené AS FD
dne 11.6.2014 za splněné a postupuje materiál k projednání VR ČVUT FD.
Hlasování: 15 – 0 – 0
AS FD vyslechl informaci Čarského, že na základě jednání kolegia děkana a následného jednání
se zástupci oboru LED bud 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.
5) Studentská anketa
Kumpošt informoval o vyhodnocení ankety za LS 2013-14, hodnocení bude uveřejněno
v nejbližších dnech na webu fakulty. Kumpošt konstatoval nízkou účast při vyplňování ankety
za LS 2013-14 a kladně zhodnotil, že před půl rokem propagace ankety studenty v posledních
týdnech měla reálný efekt viditelný ve velkém rozdílu procentuální vyplněnosti ankety.
Jacura – doporučuje diskusi k anketě vést až po jejím oficiálním zveřejnění. Dotaz na SKAS –
připravuje se „beseda s děkanem“? (Hajzler – ano, ale termín dosud nestanoven).
6) Informace komory „SKAS“
Hajzler – přeje si za SKAS dvě usnesení – nabídnout 2. termín Dne otevřených dveří.
Hlasování o vyhlášení 2. Dne otevřených dveří: 14 – 0 – 1
Druhé usnesení – vyhlášení podmínek pro přijímací řízení na akademický rok 2016-17 dříve –
Čarský – technicky nemožné, Hajzler – stahuje návrh usnesení, změna na požadavek, aby
informace k přijímacímu řízení byly zavčas,

Reakce Jacura – na příští zasedání AS FD bude žádat návštěvu proděkana pro strategii a vnější
vztahy prof. Zelinky k objasnění mechanismu předávání informací o FD směrem k rektorátu
ČVUT a studijnímu oddělení FD (Čarský se připojuje),
Hajzler – žádost na děkana FD – v lednu 2015 představit senátorům svůj „rok ve funkci“,
Jacura – representační ples FD – dr. Hykšová nabízí 2 termíny – 19. nebo 26.3.2015 – vybrán
termín 19.3.2015,
Dvořáčková – ples v Děčíně – 27.2.2015,
Urbaniec – otevírá diskusi k minule řešenému tématu ERASMUS – proč závěry z jednání AS
FD dne 15.10.2014 nebyly respektovány?
Čarský – vysvětlení situace, dohoda Čarský a O.Přibyl (proděkan pro zahraniční styky)
nerespektovat závěry jednání AS FD dne 15.10.2014, podpořeno jednáním kolegia a grémia
děkana, které považovalo závěry zasedání AS FD za příliš razantní, zájem o výjezd nejlepších
studentů fakulty. S O.Přibylem v předstihu jednal SKAS – dohoda respektována, ale došlo
možná k vzájemnému neporozumění (směšování podmínek pro výjezd v bakalářském a
magisterském studiu),
Jacura – doporučení pro příští rok – striktně oddělit požadavky pro výjezd na ERASMUS pro
bakalářské a magisterské studium.
7) Informace z jednání AS ČVUT
Kočárková informovala, že zasedání AS ČVUT, které se uskutečnilo 22.10.2014, se
nezúčastnila z důvodu účasti na Silniční konferenci v Olomouci, přislíbila dodat informace na
příštím zasedání AS FD.
8) Různé
Krčál – doporučení, pokud se Kočárková nezúčastnila zasedání AS ČVUT, vyžádat si
informace od jiného zástupce FD v AS ČVUT,
Čarský – do AS ČVUT pravděpodobně nastoupí za studenty náhradník, neboť současný senátor
Petr Rákos ukončuje studium.
Svítek – poděkování týmu, který připravoval akreditaci,
Jirků – málo tanečníků v pánské části AS FD, kteří se účastnili výjezdního zasedání,
Chalupníčková – poděkování všem členům AS FD, kteří se zúčastnili výjezdního zasedání,
Dvořáčková – poděkování organizátorům výjezdního zasedání AS FD, ocenění tanečních
výkonů pana předsedy,
Jacura – poděkování Chalupníčkové za organizaci výjezdního zasedání AS FD,
Jacura – závěr:
AS FD žádá na příští zasedání, které se uskuteční 26.11.2014, o účast prof. Zelinku,
proděkana pro strategii a vnější vztahy.
Na závěr Jacura předložil návrh, aby zasedání dne 26.11.2014 bylo pro letošní rok poslední a
další zasedání se konalo jako „novoroční“, předběžně 7.1.2015. Na tomto zasedání bude
vytvořen harmonogram zasedání pro 1. pololetí roku 2015.
Zapsala: Kočárková

