Zápis ze 14. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného
dne 14. 11. 2012
(volební období 2011 – 2013)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. M. Brumovský, Ing. A. Dvořáčková, Ing. H. Chalupníčková, Ing. M. Jacura,
Ph.D., doc. Ing. J. Kocourek, Ph.D., Ing. Bc. D. Kočárková, Ph.D., Ing. M. Kubín,
Ing. Bc. P. Kumpošt, Ph.D., Ing. D. Mocková, Ph.D., Ing. J. Zelenka
za studentskou část:
Bc. O. Hajzler, Ing. Bc. J. Košťálová, Bc. O. Landovský, Bc. T. Sysala, Bc. P. Šatra,
Ing. J. Vydrová
Omluveni:
Ing. J. Kaliková, Ph.D., Bc. B. Nesnídalová, Ing. J. Vyčichl, Ph.D.
Hosté:
Prof. Dr. Ing. M. Svítek, doc. Ing. J. Čarský, Ph.D, doc. Ing. V. Jirovský, CSc.
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Vyhlášení přijímacího řízení v akademickém roce 2013 – 2014 – Doc. Čarský
3) Volební a jednací řád Akademického senátu ČVUT FD – analýza dokumentu –
Dr. Kočárková, Dr. Jacura
4) Situace ve výstavbě – Doc. Jirovský
5) Problematika vývoje FD ve střednědobém časovém horizontu – revize plnění Dr. Jacura, Dr. Kumpošt
6) Informace z jednání AS ČVUT – Dr. Kočárková, Ing. Brumovský
7) Různé
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ
Předsedkyně AS ČVUT FD Dr. D. Mocková přivítala přítomné členy AS FD
a hosty prof. Dr. Ing. M. Svítka, doc. Ing. J. Čarského, Ph.D a doc. Ing. V. Jirovského,
CSc. Dále Dr. Mocková seznámila přítomné senátory s programem zasedání
a navrhla, aby funkci volební komise zastávala komise legislativní – Dr. Kočárková,
Dr. Jacura, Bc. Hajzler. AS ČVUT FD souhlasil.
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Dr. Kočárková a Dr. Jacura uvedli připomínky k zápisu z minulého zasedání.
Kromě připomínek formálního charakteru, Dr. Jacura upozornil na úspěchy
pracoviště Děčín v počtu přijatých studentů, což přináší nárůst vyučovaných hodin a
tím i vyšší nároky na pedagogy zajišťující výuku v Děčíně. Zápis byl schválen po
zapracování připomínek.
Hlasování: 13 – 0 – 1

2. Vyhlášení přijímacího řízení v akademickém roce 2013 – 2014
V úvodu tohoto bodu doc. Čarský seznámil senátory s výsledky přijímacího řízení
v akademickém roce 2012 - 2013. Do bakalářského studia byli studenti přijati
na základě výsledku státní maturity (kromě oborů PIL, TUL). Do navazujícího
magisterského studia byli přijati bez přijímací zkoušky studenti FD mající aritmetický
studijní průměr do 1,9. Ostatní studenti byli přijati na základě výsledku přijímací
zkoušky ze dvou odborných předmětů.
Efekt přijímacího řízení: limit určený MŠMT pro FD byl 484 studentů v bakalářském
studiu. Celkem se ke studiu zapsalo 585 studentů. Počet studentů v magisterském
studiu byl lehce nad limitem MŠMT – celkem 204 zapsaných studentů. Doc. Čarský
uvedl, že výsledky v bakalářském studiu jsou ojedinělé v rámci celého ČVUT. ČVUT
nedočerpalo limity počtu studentů v bakalářském studiu.
V přijímacím řízení pro rok 2013 – 2014 se nemění bakalářské studijní obory.
Doc. Čarský předložil dokument ke schválení, ve kterém navrhoval dvě možné
varianty přijímání studentů do bakalářského studia. V první variantě byl pozměněn
vzorec na jednu úroveň státní maturity a druhá varianta počítala s tím, že by
ke studiu bez přijímacích zkoušek byli přijati pouze studenti, kteří vykonali maturitní
zkoušku z matematiky. U oborů PIL a TUL byl zrušen test ze všeobecných znalostí
letectví.
V navazujícím magisterském studiu se přijímací zkouška do oboru IS koná
z anglického jazyka a dvou odborných předmětů jako u ostatních oborů.
V přijímacím řízení navazující magisterské studium pro rok 2013 – 2014 dojde
k souběhu tříletého a čtyřletého bakalářského studia. Tento stav je velmi
komplikovaný, a proto se musí nastavit vhodná kritéria pro přijímání bez přijímací
zkoušky. Doc. Čarský představil dvě varianty. V obou variantách byl rozhodující
aritmetický průměr studijních výsledků. První varianta nerozlišovala délku studia a
brala v úvahu jednu hodnotu aritmetického průměru pro všechny studenty hlásící se
do přijímacího řízení. Tato varianta by byla nespravedlivá pro studenty studující
tříletý bakalářský program, protože zvoleného aritmetického průměru dosahuje menší
počet studentů než ve čtyřletém oboru. Druhá varianta stanovuje různé hodnoty pro
každé bakalářské studium zvlášť. Tato varianta je ve výsledku pro studenty
spravedlivější.
Děkan FD prof. Svítek se pokusí vyjednat výjimku a navýšit limit zapsaných studentů
do magisterského studia.
Dalším bodem k diskuzi byly obory s malým počtem studentů. Návrh byl, zda stanovit
minimální počet přijatých studentů pro otevření oboru a jeho výši. Do tohoto bodu
nespadají obory TR a IS, z důvodu již existujících smluv mezi třemi subjekty, kterými
se fakulta zavazuje obory otevřít.
Po představení celého dokumentu se v diskuzi řešily jednotlivé změny. Senátoři
především upozorňovali na nespravedlivost souběhu dvou bakalářských programů
s různou délkou studia. Snahou bude navýšení limitů. Z diskuze vyplynula změna
u kombinovaného studia. Pokud by došlo k navýšení limitů, může děkan FD navýšit
počet přijatých studentů do kombinovaného studia.

Dr. Jacura položil otázku zástupcům ústavu K621, proč ruší v přijímacím řízení
do oborů PIL a TUL všeobecné znalosti letectví. Bohužel senátoři z ústavu K621
neměli dostatečné informace a s touto změnou projevili nesouhlas. Předsedkyně
senátu Dr. Mocková a doc. Čarský upozornili senátory, že o této změně se nehlasuje.
Po ukončení diskuze se hlasovalo o jednotlivých variantách:
A) Maturita z matematiky jako nutná podmínka k přijetí bez přijímací zkoušky.
Hlasováni: 3 – 11 – 2
Varianta nebyla schválena. Nadále bude brán v úvahu výsledek ze státní maturity
bez ohledu na to, zda student maturoval z matematiky či nikoliv, ale ve vzorci je
zohledněno, pokud maturoval z matematiky zvýhodněním bodů.
B) Varianta jednotného průměru pro oba bakalářské programy. V případě
neschválení této varianty je automaticky přijatá varianta druhá.
Hlasování: 0 – 13 – 3
Jednotný průměr nebyl schválen. Kritérium pro přijetí bude nastaveno zvlášť pro
tříletý obor a zvlášť pro čtyřletý bakalářský program.
C) Hlasováni o zavedení minimálního počtu přijatých studentů pro otevření oboru
Hlasování: 16 – 0 – 0
Senát vyslovil souhlas se zavedením kvóty pro otevření oboru.
D) Stanovení minimálního počtu přijatých studentů pro otevření oboru
a. 10 studentů Hlasování: 2 – 5 – 9 => neschváleno
b. 15 studentů Hlasování: 13 – 1 – 2 => schváleno
c. 16 studentů Hlasování: 1 – 10 – 5 => neschváleno
Minimální počet přijatých studentů pro otevření oboru byl stanoven na 15. Studenti,
kteří budou postiženi neotevřením oboru, budou mít možnost vybrat si jiný obor dle
vlastního uvážení.
E) Změna u kombinované formy navazujícího magisterského studia z „max 23
studentů“ na „min 23 studentů“. Děkan může při navýšení limitů MŠMT navýšit
počet přijatých studentů do kombinované formy studia.
Hlasování: 14 – 0 – 2
Senát schválil možnost navýšení počtu studentů v kombinované formě studia, pokud
dojde k navýšení limitu.
F) Hlasování o celém dokumentu v pozměněné podobě, vyhlášení přijímacího
řízení pro rok 2013 – 2014:
Hlasování: 11 – 0 – 5
AS ČVUT FD schválil vyhlášení přijímacího řízení pro rok 2013 – 2014.

3. Volební a jednací řád Akademického senátu ČVUT FD – analýza
dokumentu
Dr. Kočárková a Dr. Jacura seznámili přítomné senátory s Volebním a jednacím
řádem ČVUT FD a uvedli připomínky k zamyšlení do příštího zasedání.
a) Formální úpravy:
Paragrafy by měly být nahrazeny články. O kontrolu dokumentu bude požádána
JUDr. Macková.
b) Obsah:
Čl. 4 - volební komise do nového senátu – v našem VJŘ se tato komise skládá ze tří
členů AS ČVUT FD (2 zaměstnanci, 1 student). V jiných VJŘ se volební komise
skládá ze členů akademické obce mimo děkana, proděkanů, kandidátů do senátu
apod. V našem VJŘ mají všechny hlasy stejný poměr, zatímco jinde se hlasy
přepočítávají.
Dále bylo zmíněno, že některé VJŘ mají rozdělené obvody a že volby musí probíhat
v době výuky.
Čl. 5 – v našem VJŘ volba předsednictva. V jiných VJŘ i možnost odvolání
Dalším bodem byla účast na jednání. V našem VJŘ je napsáno, že člen je povinen
se účastnit zasedání, ale nemáme v dokumentu zakotvenou žádnou sankci pokud
senátor na zasedání opakovaně nechodí. Jiné VJŘ připouští, že takto neaktivní
senátor může být požádán o odstoupení.
Předsedkyně uvedla, že všechny připomínky budou sepsány a rozeslány senátorům.
Na příštím zasedání se k VJŘ AS ČVUT FD vrátí.
4. Situace ve výstavbě
Doc. Jirovský představil výsledky revitalizace budovy v Horské ulici včetně nákladů
na tuto revitalizaci. Senátoři kladně ohodnotili přínos revitalizace pro FD, avšak
v následné diskuzi upozornili na některé nedostatky, které se během prvních týdnů
po revitalizaci objevily.
Zmiňované nedostatky:
• Některé učebny nejsou kompletně vybavené
• Problémy s technikou
• Protékání střechy, tvoření plísně, netěsnění repasovaných oken
Senátoři se dohodli s doc. Jirovským, že veškeré nedostatky sepíší a předají je
prostřednictvím doc. Jirovského rektorátu k urychlenému vyřízení.
Oficiální vyjádření AS ČVUT FD:
Proděkan pro rozvoj a výstavbu doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. informoval AS
ČVUT FD o revitalizaci budovy v Horské ulici. V následné diskuzi členové upozornili
na pozitivní přínos provedené revitalizace pro celou Fakultu dopravní. Bohužel se
během prvních týdnů po rekonstrukci objevily některé nedostatky.

AS ČVUT FD ukládá doc. Jirovskému, aby informoval prorektora pro výstavbu a
investiční činnost prof. Ing. Miloslava Pavlíka, CSc. a projednal s ním možnosti
urychlené nápravy těchto nedostatků.
5. Problematika vývoje FD ve střednědobém časovém horizontu – revize
plnění
Tento bod se na zasedání otevřel pouze v krátkosti. Podrobnější diskuze
proběhne v hospodářské komisi. Dr. Jacura shrnul jednotlivé body a do hospodářské
komise se posunuly body 3, 4, 10 z dokumentu „Problematika vývoje FD ve
střednědobém časovém horizontu“. Po analýze v hospodářské komisi, budou
předány problematické body panu děkanovi a tajemníkovi fakulty k nápravě.
6. Informace z jednání AS ČVUT
Senátor Hajzler seznámil AS ČVUT FD s body probíranými na AS ČVUT.
• Zvolení nového ředitele SÚZ
• Schválení přijímacího řízení studijních programů MÚVS
• Informace o projektu ČIIRK
• Informace o revitalizaci Technické menzy
7. Různé
a. Statut – na webových stránkách fakulty jsou v tuto chvíli k dispozici a
k nahlédnutí oba statuty, a to statut účinný do konce roku 2012 a statut
účinný od 1. 1. 2013. Začátkem roku 2013 bude platit pouze nový statut
a starý bude odstraněn.
b. Předsedkyně senátu Dr. Mocková požádala senátory o návrhy
finančního využití zbylé částky v rozpočtu senátu. Po krátké diskuzi se
senát dohodl na výjezdním zasedání do Děčína.
Úkoly:
i. Termín výjezdního zasedání 6. – 7. 12. 2012
ii. Paní Neničková zajistí organizaci z úrovně děkanátu
iii. Ing. Dvořáčková zamluví restaurační zařízení Kocanda pro 15 –
20 lidí od 18:00
c. Děkan prof. Svítek informoval senát o studentce z pracoviště Děčín
Bc. Nele Kolesarové, která získala 1. místo v soutěži Absolventská
práce Ústeckého kraje.
d. Dr. Kumpošt uvedl, že v následujícím týdnu až čtrnácti dnech dostanou
pedagogičtí manažeři ústavů požadavek na zpracování podkladů
pro vytvoření rozvrhu výuky na letní semestr.
e. Ing. Chalupníčková upozornila na problém nedostačujícího prostoru
výdejny v Horské.

Ing. Denisa Mocková, Ph.D.
Předsedkyně AS ČVUT FD
Zapsal. Bc. Ota Hajzler

