Zápis z 21. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 13. 4. 2016
(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., doc. Ing.
Denisa Mocková, Ph.D., Ing. Tomáš Padělek, Ing. Zdeněk Říha, Ph.D., Ing. Lukáš Svoboda,
Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.
za studentskou část:
Ing. Tomáš Duša, Ing. Ondřej Hába, Ing. Ota Hajzler, Ing. Jana Jirků, Bc. Martin Kobosil,
Bc. Oldřich Štumbauer, Ing. lic. Krzysztof Paweł Urbaniec
Omluveni:
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Hosté:
Ing. Tomáš Doktor, Ing. Michal Drábek, Ph.D., Jan Kruntorád, Martin Kubát, Ing. Bc. Petr
Kumpošt, Ph.D., Karolína Moudrá, prof. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c., Michal Šupej, Ing.
Miroslav Vaniš, Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D.
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Informace z vedení fakulty
3) Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení
4) Informace proděkana pro pedagogickou činnost
5) Informace proděkana pro rozvoj a výstavbu
6) Problematika náhrad za cestovné u sl. Cest Praha - Děčín
7) Informace z AS ČVUT
8) Informace SKAS FD
9) Různé

Dr. M. Jacura
prof. M. Svítek
doc. D. Mocková
doc. D. Mocková
Dr. P. Kumpošt
doc. D. Schmidt
Dr. D. Kočárková
Ing. O. Hajzler

Předseda AS ČVUT FD Jacura zahájil 21. řádné zasedání Akademického senátu Fakulty
dopravní a přivítal senátory a přítomné hosty. Seznámil senátory se změnou programu
spočívající ve vypuštění bodu 6) z důvodu omluvy doc. Schmidta z rodinných důvodů. Tento
bod bude zařazen na následující zasedání AS ČVUT FD. Dále seznámil senátory se žádostí
Mgr. Voráčové vystoupit na zasedání AS ČVUT FD k otázkám výuky volitelného předmětu
Středoškolské fyziky, bude zařazena do bodu 9). Navrhl, aby legislativní komise AS ČVUT FD
byla pro 21. zasedání i komisí volební. AS ČVUT FD s tímto návrhem souhlasil.
Usnesení 21 – 00: Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 21. zasedání i komisí volební.
Hlasování: 15 – 0 – 0
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z 20. řádného zasedání AS ČVUT FD ze dne 16. 3. 2016 byl senátorům rozeslán, byly
zaslány připomínky, které byly zapracovány. Jedna připomínka byla vznesena na místě a bude
do zápisu zapracována.

Usnesení 21 – 01: AS ČVUT FD schválil zápis z 20. řádného zasedání AS ČVUT FD
po zapracování připomínky.
Hlasování: 13 – 0 – 2
2) Informace z vedení fakulty
Děkan Svítek přivítal senátory a informoval o tom, že se zúčastnil jednání Hospodářské komise
AS ČVUT týkající se Metodiky rozpisu financí.
Dále Svítek informoval o zprávách z vedení fakulty
- byla řešena otázka průchodnosti studia,
- byla započata jednání o budovách ve správě fakulty, zejména se začíná připravovat
projekt Horská,
- před Vědeckou radou FD úspěšně ukončili habilitační řízení Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.
a Ing. Evgenia Suzdaleva, CSc.,
- připravují se projekty OPVVV na fakultě i ve spolupráci s dalšími partnery,
- připravují se nová kritéria pro habilitační řízení – na fakultě vytvořena pracovní skupina,
- připravují se podklady pro projekty ESF a ERDF za fakultu, založena pracovní skupina,
- řešeny problémy s uznáním publikací, kdy byly některé publikované výsledky
zpochybněny,
- připravuje se Výroční zpráva za rok 2015, bude předložena na příštím zasedání AS
ČVUT FD,
- v souladu s usnesením 20 – 04 AS ČVUT FD dostal student Jan Vacek jmenovací dekret
jako člen Disciplinární komise,
- v časopise Technicall vyšly 3 články z fakulty (Smart Cities),
- doc. Pohl bude slavit významné životní jubileum (80 let).
Diskuse
Vyčichl – v souvislosti s rozpočtem ČVUT byla zmíněna příprava nové metodiky rozpisu
financí. V čem se liší, budou se finance rozdělovat jinak? (Svítek – letos finance přiděleny
z MŠMT jiným způsobem, pro rozdělení financí bude použita stará metodika pouze mírně
modifikovaná, diskuse na HK AS ČVUT, pro fakultu nevýhodné),
Vyčichl – má podobné problémy i jiná fakulta? (Svítek – ano, např. FJFI, ale mají jiný poměr
věda:výuka než FD. Rada vlády připravuje novou metodiku M17+).
3) Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení
Mocková stručně seznámila senátory s materiálem „Vyhlášení mimořádného termínu
přijímacího řízení pro akademický rok 2016 – 2017 a zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu
na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“. Materiál měli senátoři v dostatečném předstihu
k dispozici. Informovala, že tento mimořádný termín bude vyhlášen pouze pro uchazeče do
bakalářského studia všech oborů v prezenční a kombinované formě s výjimkou oborů
s vyučovacím jazykem angličtina, kde je v současné době zaznamenán pokles zájemců oproti
předchozím letům.
Diskuse
Dvořáčková – na str. 2 je chybně uveden termín přijímacích zkoušek pro Děčín, na tomto
pracovišti se v bakalářském studiu nekonají (Mocková – před vyvěšením opraví společně
s chybně uvedeným termínem podávání přihlášek ke studiu v Děčíně na str. 4., bude ve shodě
uvedeno pro Prahu (str. 3) a Děčín (str. 4) 12. 8. 2016).
Dále diskutovali Krčál, Svítek, Štumbauer, Hajzler, Drábek, Říha, Chalupníčková, Kumpošt,
Urbaniec, diskuse se týkala zejména toho, jakým způsobem ještě lépe prezentovat fakultu a
získávat zájemce o studium. Diskutující představili různé projekty, které za tímto účelem

připravují (např. akce „Flying 4 people“, přednášky Drážní společnosti), doporučili realizovat
pravidelné přednášky na zajímavá témata (obdoba jako v Děčíně „úterky s vědou“), pozvánky
na akce posílat přímo na střední školy, realizovat spolupráci konkrétní střední školy přímo
s fakultou.
Jacura vyzývá k tomu, aby se jednání AS FD vrátilo k diskusi k tématu bodu. Společně
s děkanem přislíbil, že otázka ještě lepší propagace fakulty a náměty z diskuse budou
předloženy na příštím jednání kolegia děkana.
Usnesení 21 – 02: AS ČVUT FD schválil vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení
pro akademický rok 2016 - 2017 a zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu na ČVUT v Praze
Fakultě dopravní.
Hlasování: 16 – 0 – 1
4) Informace proděkana pro pedagogickou činnost
Mocková informovala senátory o počtech podaných přihlášek ke studiu pro akademický rok
2016 – 17.
Studijní
Bakalářský
program
Praha
Praha - samoplátci
Děčín
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P
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Navazující magisterský
Praha
K
62

Děčín
K
32

Diskuse
Hába, Kobosil, Kumpošt, Svítek, Urbaniec a Štumbauer diskutovali o počtu studentů –
samoplátců/studentů na oboru, aby náklady na výuku nepřesahovaly výdaje, o počtu přihlášek
ke studiu od uchazečů z ciziny.
Urbaniec navrhl, aby studentům z ciziny byla fakultou nabídnuta podpora a pomoc (nejlépe
z řad studentů), aby se na fakultě lépe zorientovali.
Hajzler se zajímal o využití financí od samoplátců, jak bude rozděleno mezi ústavy, které výuku
zajišťují (Svítek – na kolegiu tato otázka otevřena, zatím nedořešena).
5) Informace proděkana pro rozvoj a výstavbu
Kumpošt informoval senátory o nejdůležitějších záměrech
- byla zadána oprava střechy na budově Horská, řešeno přes rektorát,
- začal vytvářet dislokace, při předání místností uživatelům bude pořizována
fotodokumentace prostor,
- ze studovny S111 by měla vzniknout laboratoř ústavu K618,
- proběhlo jednání u rektora spolu s děkanem fakulty na téma „stěhování Strojní
fakulty z Horské“, vymezeny fáze procesu,
- proběhlo jednání o rozvoji fakulty v letech 2016 – 17,

únikové cesty v budově Konvikt včetně repasu dveří a odpovídající
vzduchotechniky,
- oprava WC v budově Horská B,
- rekonstrukce učeben ve 4. a 5. patře v budově Horská B,
finalizuje se generel na 15 - 20 let, bude zpracována projektová dokumentace,
připravují se další projekty,
- výtahy v budově Konviktská a Horská A,
- vstup do budovy Konviktská, vrátnice,
proběhla schůzka s předsedou komise pro KRoVy, kde byl informován
o připravovaných akcích a chystá se společná schůzka s komisí,
projekty EFS, ERDT – za fakultu budou jednat na rektorátě Kumpošt a Dvořáčková
(pochválena za dosavadní přípravu v extrémně časově napnutých podmínkách).
-

-

-

Diskuse
Hajzler, Kumpošt, Dvořáčková, Mocková, Říha, Svoboda, Doktor, Štumbauer diskutovali
o tom, jak je možné, že informace o přípravě takto významných projektů proběhla na poslední
chvíli a termíny byly pak velmi napjaté, proč fakulta dostala výzvu z rektorátu pozdě, jakým
způsobem byly sbírány podklady k projektu z ústavů, o připravenosti pracoviště Děčín.
Dvořáčková připomněla, že jisté informace o přípravě projektu získali již v závěru roku 2015 a
že o přípravách informovala senátory již v prosinci, rovněž Ing. Smíšek informoval na grémiu.
Doktor upozornil, že další podobná výzva je připravována v oblasti vědy a výzkumu a dotázal
se, zda se fakulta připravuje a kdo bude zodpovědný (Svítek – nemá informace, ale mělo by
spadat do kompetence příslušného proděkana, tedy doc. Kocourka).
Po pauze 17:50 – 18:00 hod jednání pokračovalo.
7) Informace z AS ČVUT
Kočárková informovala o 23. zasedání, které se konalo 30. 3. 2016
- prorektor Jettmar informoval o příkazu rektora – úhrady za mimořádné
administrativní úkony pro ak. rok 2016 - 17, bylo projednáno s proděkany fakult
a na kolegiu rektora, upozornění, že další změny nastanou v souvislosti s novelou
VŠ zákona (měl by platit od 1. 9. 2016), AS kladně projednal,
- vyjádření AS k uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi ČVUT a Rytířským
řádem Křižovníků s červenou hvězdou – rektor informoval, že v r. 2009 tehdejší
AS s koupí souhlasil, nebylo dokončeno, nyní aktuální, prosí znovu o souhlas AS,
jedná se o pozemek cca 1 500 m2, který se nachází před vstupem do štoly Josef
(experimentální pracoviště FSv katedry geotechniky), k. ú. Prostřední Lhota, obec
Chotilsko, v současnosti je pozemek v nájmu, FSv se o něj stará, kupní cenu cca 2
mil. Kč si pracoviště uhradí samo, AS se vyjádřil ke koupi kladně,
- AS schválil II. změnu Jednacího řádu VR ČVUT – týká se zejm. elektronického
hlasování o záležitostech, které nevyžadují osobní účast,
- AS schválil návrh rektora na jmenování prof. Melzocha (rektora VŠCHT, H index
13) jako mimořádného člena VR ČVUT (v souvislosti s jednáními v Dejvicích si
rektoři navzájem nabídli členství ve svých VR),
- senátoři vyslechli informaci o jednání předsedů komisí AS (KIS, Komise pro
rozvoj, Komise pro vědu) s prezidentem Studentské unie ČVUT Michalem
Halenkou – diskutována problematika internetového připojení a dalších záležitostí,
AS vzal informaci na vědomí a podpořil svými hlasy 2 žádosti směřované v této
souvislosti na vedení ČVUT,

urychleně připravit novou smlouvu mezi ČVUT a SU ČVUT (dle
vyjádření představitelů SU se na ní dlouhodobě pracuje, odstraní
současné nejasné věci),
- všude v prostorách ČVUT, kde je to účelné, zajistit EDUROAM,
informace rektora,
- finalizují jednání v Dejvicích (dohady kolem ceny pozemků, ceny za
odkoupení prostor KÚ), příprava smluv (AS by je měl dostat v 5/2016),
- rozpis financí je projednáván s děkany, příště 4. 4., poté by AS měl
rozpis dostat na zasedání v 4/2016, aby v 5/2016 mohl být schválen
rozpočet,
- CIIRC – výstavba dle plánu, dokončení 7/2016,
- příprava OP VVV – ČVUT podalo 14 projektů,
- příprava projektů „Excelentní výzkum“ – připravuje se podání 9-10
projektů,
- v rámci OP VVV jednání s děkany o modernizaci výuky, obnově
přístrojového vybavení,
- revitalizace Halových laboratoří,
- příprava Generelu ČVUT,
informace předsedy AS Haasz – 9. 3. 2016 se uskutečnilo společné setkání
předsednictev AS pražských VVŠ – pozváno 38 lidí, přišlo 13 + 7 zástupců ČVUT,
prohlídka nové budovy ČVUT, návštěva KÚ, diskuse, vydařené,
Haasz – připravuje se zpráva o činnosti AS ČVUT za rok 2015, podklady dodávají
předsedové jednotlivých komisí, zatím všichni nedodali,
Olšák informoval o práci komise zabývající se úpravou GMI – jednání s tvůrci,
dohoda na drobných úpravách, výtky k anatomickému zpracování lva nebudou
zohledněny (dle Olšáka – pravá noha je vykloubená lidská a levá kočičí, nesouhlasí
s tímto paskvilem, na hlavě je místo koruny popelník), komise předala seznam
požadavků a modifikovaný příkaz rektora, který by jasněji formuloval způsoby
použití GMI,
v dubnu představí své vize ředitelka SÚZ Kabourková,
Halaška informoval o tom, že od 1. 5. 2016 bude nový datový model usermapu,
Jettmar podal informaci o stavu přihlášek v předvečer termínu k podání (celková
čísla nižší než vloni ve stejnou dobu),
Olšák poukázal na to, že na webu univerzity by měla být k dispozici plná znění
všech předpisů kvůli přehlednosti, k tomu potom dokumenty změn – úkol pro
vedení,
Olšák informuje o dění v RVŠ a nominacích do akreditačního úřadu,
Olšák poukazuje na to, že 90 dní „hájení“ při přechodu mezi různými typy studia
(Bc. – mgr. – Ph.D.), jak uvádí Statut ČVUT, je málo, navrhuje dobu prodloužit.
-

-

-

-

-

-

8) Informace SKAS FD
Hába seznámil senátory s iniciativou zřídit veřejnou fontánku na pití na fakultě (zatím byly
pořízeny na FSv a FBMI). Iniciativa je součástí projektu „Voda pro lidi“
http://www.vodaprolidi.cz/, jehož snahou je koncept veřejných fontán na čerstvou pitnou vodu
– perlivou a neperlivou, cílem projektu je poskytnout lidem prostřednictvím fontán skutečnou
alternativu k balené vodě. Alternativu, která je ohleduplná k životnímu prostředí, omezuje
používání plastů a redukuje emise skleníkových plynů.). Informace k projektu zástupci SKAS
předají děkanovi fakulty.

9) Různé
Jacura přivítal Voráčovou a požádal ji o představení bodu.
Voráčová informovala senátory o tom, že na ústavu K611 pokračuje řešení problému „Fyzika“,
hledají se další cesty a pokračují nápravy. Volitelný předmět Středoškolská fyzika však nesplnil
očekávání, zapsalo se 250 studentů, bylo proto rozvrhováno do 3 paralelek, výsledně docházelo
cca 40 studentů, vyučující v přínosu spatřují minimální didaktický efekt v kombinaci
s neúměrnou časovou zátěží výuky pro tento počet studentů rozdělených do 3 paralelek.
Voráčová přednesla záměr vyučujících tento kurs zrušit a bude-li o něj zájem, realizovat ho
jako kurs CŽV placený. Doc. Čarský žádá o vyjádření senátory, zda kurs ponechat či nikoliv.
V diskusi vystoupili Jacura, Duša, Voráčová, Mocková, Hajzler, Hába, Vyčichl a Urbaniec,
týkala se zejména otázky, proč se předmětu, jenž byl výsledkem jednání u kulatého stolu,
zúčastnil tak malý počet studentů, zda měli v rozvrhu prostor pro tento kurs, dále se diskutovalo
o možnosti vypsání předmětu jako semináře, úskalích placeného kursu CŽV, možnosti blokové
výuky předmětu před zahájením semestru.
Usnesení 21 – 03: AS ČVUT FD souhlasí s odstraněním předmětu 11SSF Středoškolská
fyzika z nabídky volitelných předmětů nabízených v Bílé knize.
Hlasování: 4 – 9 – 5
Z výsledku hlasování vyplývá, že Usnesení 21 – 03 nebylo přijato.
Následně Jacura navrhl hlasovat o doporučení AS ČVUT FD k předmětu 11SSF pro ústav
K611.
Usnesení 21 – 04: AS ČVUT FD doporučuje ústavu K611 změnu časové polohy předmětu
11SSF Středoškolská fyzika v rozvrhu i změnu organizace výuky.
Hlasování: 18 – 0 – 0
V dalším různém zazněly tyto náměty
Mocková – neuspokojivý stav stravy v menze Horská, kde by bylo možné tuto otázku otevřít?
(Hába – prosí zaslat připomínky, vznese dotaz na komisi AS ČVUT pro SÚZ, kde bude
přítomna ředitelka Kabourková),
Urbaniec se táže, zda bude výjezdní zasedání senátu v Děčíně.
Jacura zrekapituloval úkoly, které z dnešního jednání vyplynuly pro projednání na kolegiu
děkana, seznámil senátory s body, které jsou připravovány na příští zasedání (Výroční zpráva
za ČVUT FD za rok 2015, přesunutý bod 6) z dnešního zasedání, proděkan pro vědu a výzkum)
a o chystané návštěvě rektora na tomto zasedání. Dále informoval o tom, že pravděpodobně
bude potřeba svolat mimořádné zasedání 25. 5. 2016 nebo 1. 6. 2016, zmínil otázku výjezdního
zasedání v Děčíně v termínu pátek – sobota (ev. do neděle), k výběru termínu Hajzler vytvoří
hlasování na doodle.
Poté Jacura v 19:10 hod ukončil zasedání. Příští řádné zasedání se uskuteční 18. 5. 2016 od
15:30 hod v zasedací místnosti na Florenci, mimořádné zasedání se pravděpodobně uskuteční
1. 6. 2016, místnost bude upřesněna.
Zapsala: Kočárková

