Zápis z 6. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 15. 10. 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. Jana Kaliková, Ph.D., Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D., Ing.
Jan Krčál, 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. Petr Šatra, Oldřich Štumbauer, Bc. Krzysztof Paweł
Urbaniec
Omluveni:
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D., Ing. Jana Jirků, Bc. Hana Najzarová
Hosté:
Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Ing. Tomáš Doktor, Bc. Roman Hladej, Bc. Petr Malinovský,
Bc. Pavel Purkart, Marie Dvořáková, prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D., František Kříž, doc.
PaedDr. Jiří Drnek, CSc. (ředitel Ústavu tělesné výchovy a sportu), PaedDr. Luboš Neuman
(vedoucí pedagogického oddělení Ústavu tělesné výchovy a sportu)
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Návrh na udělení medailí F.J.Gerstnera
3) Výuka tělesné výchovy na ČVUT FD
4) ERASMUS – podmínky výjezdu studentů
5) AKREDITACE - informace o průběhu
6) Volba zástupce do Rady vysokých škol
7) Representační ples FD
8) Informace o výjezdním zasedání
9) Informace komory „SKAS“ FD
10) Informace z jednání AS ČVUT
11) Různé

-

Dr. M. Jacura
Prof. M. Svítek
Dr. M. Jacura
Bc. K. Urbaniec
Dr. M. Jacura
Dr. M. Jacura
O. Štumbauer
Ing. H. Chalupníčková
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Předseda AS ČVUT FD Jacura zahájil 6. 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 6. zasedání i komisí volební. AS s tímto návrhem
souhlasil.
Hlasování: 16 – 0 – 0
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z 5. zasedání AS ČVUT FD ze dne 11. 6. 2014 byl schválen s tím, že drobné překlepy,
na které upozornila Kočárková, budou odstraněny.
Hlasování: 15 – 0 – 1

2) Návrh na udělení medailí F. J. Gerstnera
Děkan fakulty Svítek představil senátorům jednotlivé kandidáty navržené na ocenění medailí
F. J. Gerstnera. Hlasování proběhlo tajnou volbou.
Hlasování:
Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc.
Doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
Doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc.
Prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.

9 hlasů
14 hlasů
11 hlasů
15 hlasů
11 hlasů

AS ČVUT FD souhlasně projednal návrh na udělení medailí F. J. Gerstnera.
Pan děkan poděkoval organizátorům akce UZEL 2014 za přípravu akce a reprezentaci fakulty.
3) Výuka tělesné výchovy na ČVUT FD
Jacura seznámil přítomné s tím, že v rámci připravované reakreditace bakalářského studia
byla zrušena povinná tělesná výchova. Jednání AS se zúčastnili zástupci ÚTVS (Drnek,
Neuman), kteří představili nabídku ÚTVS pro studenty ČVUT, která čítá 41 sportů, ze
kterých si studenti mohou volit. Zástupci ÚTVS navrhují zařadit předmět „tělesná výchova“
jako povinný pro studenty 1. ročníku a týdenní kurs zimní/letní jako volitelný, v dalších
ročnících ponechat TV jako VP. Argumentem pro znovuzavedení povinné TV je snaha
o protiváhu „sedavé zátěže“ u studentů, seznámení studentů se sportovišti ČVUT a
možnostmi jejich využití.
Diskuse:
 Dvořáčková – je možnost rozšíření nabídky sportů i pro Děčín? – Drnek – při zájmu
min 10 studentů je možné
 Urbaniec – kolik studentů navštěvuje na ČVUT hodiny TV? – Neuman – cca 8 500
studentů/semestr
 Hospodka – nezdá se mu, že by šla přidat hodina navíc, když v rámci reakreditace je
striktně dodržována zásada 28 hod/týden, s tímto souhlasí Jiroušek a Kaliková
 Hába – nabízí, že mohou tělocviku udělat větší promo
 Urbaniec – zamyšlení – bude poškozen původní cíl (= myšlenka, proč jen 28 h),
jestliže bude přidána TV?
 Jacura – uzavírá diskusi s dotazy – lze sahat do 28 hod? je TV srovnatelný s jinými
předměty?, navrhuje 3 varianty:
o AS se nebude k problematice vyjadřovat, nechť rozhodne komise pro
reakreditaci
o AS se chce vyjádřit, ale nechce jít přes 28 hod/týden, návrh – TV ponechat
jako VP
o AS se chce vyjádřit, navrhuje přiřadit TV nad 28 hod/týden v 1. Ročníku
bakalářského studia
Vyhlášena přestávka 5 min, porada SKAS.
Stanovisko SKAS – Hajzler – TV je pro studenty důležitý, doporučuje jej ponechat jako
povinný předmět v 1. semestru bakalářského studia, a to bez kreditu.
Krátká diskuse, připomínky se opakují.

Jacura – ukončení diskuse – tajná volba, o kterou požádal Šatra jakožto zástupce SKAS
o usnesení:
AS ČVUT FD doporučuje kolegiu děkana zvážit zařazení výuky TV do časového plánu
1. semestru bakalářského studia, a to jako povinného předmětu bez kreditové dotace. AS
ČVUT FD je toho názoru, že výuka TV není ze své podstaty součástí limitu 28 hodin
schválených na 5. zasedání AS ČVUT FD.
Hlasování: 9 – 5 – 2
Z důvodu dřívějšího odchodu 2 senátorů bylo na návrh Jacury změněno pořadí
projednávaných bodů.
6) Volba zástupce do Rady vysokých škol
Přihlásil se jako jediný zájemce Hospodka – hlasování veřejné.
Hlasování: 15 – 0 – 1
8) Informace o výjezdním zasedání
Chalupníčková – výjezdní zasedání AS se uskuteční v termínu 7. – 9. 11. 2014 v obci
Mutěnice.
Pokračování v projednávání jednotlivých bodů programu.
4) ERASMUS – podmínky výjezdů studentů
Tento bod zařazen do programu po interpelaci studenta.
Urbaniec – probíhají jednání s O. Přibylem a Vlčkem.
Jacura – představení nového materiálu, který připravili proděkani Čarský a O. Přibyl.
Jacura – trestání studena za ukončení předmětu až při druhém zápisu se jeví jako nevhodné,
návrh hodnocení. Návrh kritéria pro hodnocení: student mag. studia – závisí na výsledku SZZ,
student bak. studia – počet uzavřených předmětů
Diskuse:
Hospodka, Hába, Dvořáčková, Šatra, Štumbauer, Jacura
 výsledky SZZ různé i mezi ústavy, natož z jiné univerzity,
 nedají se použít pravidla celého ČVUT?, eventuálně pouze studijní průměr,
 rozhodující by měl být ukončený 1. ročník.
Jacura ukončuje diskusi a navrhuje hlasovat o usnesení, které připravila SKAS.
Usnesení: AS ČVUT FD doporučuje kolegiu děkana, aby zvážil úpravu podmínek pro
výjezd studentů na ERASMUS a dle bilaterálních dohod. AS ČVUT FD doporučuje, aby
jedinou fakultní podmínkou byl vážený studijní průměr.
Zároveň se AS ČVUT FD odmítavě staví k tomu, aby kritériem byl jakýkoliv počet druhých
zápisů z povinných předmětů bakalářského studia, neboť druhý zápis předmětu je v zcela
souladu se Studijním a zkušebním řádem ČVUT.
Hlasování: 14 – 0 – 0

5) AKREDITACE – informace o průběhu
Jacura předává základní informace od Čarského o průběhu reakreditace a akreditace. Je
sledován počet hodin max 28 hod/týden, max 5 zkoušek/semestr, v komisi pro reakreditaci
jsou zástupci dle dohody.
Diskuse:
 Dvořáčková – je zřejmé, co je akreditováno pro Prahu a co pro Děčín?
 Jiroušek, Krčál – je obor ITS akreditován v ČJ i AJ?, důležité otevřít znovu i v ČJ;
o doporučení – příště diskutovat s proděkanem Čarským.
Úkol pro SKAS:
 do příště sepsat stěžejní problémy oboru ITS, požádat o vyjádření garanta oboru doc.
Hrubeše.
Doporučeno k diskusi na výjezdním zasedání AS FD.
7) Representační ples FD
Štumbauer – představil: na posledním plese chyběla representace fakulty, byla malá
propagace, ples mimo plesovou sezonu.
Diskuse k tématu
Jacura – doporučení – kontaktovat Dr.Hykšovou.
9) Informace komory SKAS FD
 Šatra – informace o akci UZEL 2014 – seznamovací kurs pro nově nastupující
studenty, kemp Soběšín, účast 93 lidí a 9 hostů, Jacura poděkoval organizátorům za
přípravu akce;
 Štumbauer – Den otevřených dveří – minule v Konviktu, špatná organizace přesunu
do Horské na praktické ukázky – podnět k předání kolegiu děkana – určit
zodpovědnou osobu za celou akci, návrh přemístit do budovy Horská, realizovat
ve 2 dnech (podzim + únor);
 Hajzler – vzhledem k pokročilému času jednání další body přesunuty na příští jednání;
 dotaz Dvořáčková – jsou o těchto aktivitách informováni i studenti v Děčíně? – měla
prý na starosti Jirků, ale informace nebyly předány.
10) Informace z jednání AS ČVUT
 Kočárková – 2 zasedání (25. 6. 2014 a 24. 9. 2014):
o schválení rozpočtu ČVUT pro rok 2014,
o schválení stipendijního řádu,
o schválení Řádu celoživotního vzdělávání,
o schválení Etického kodexu ČVUT,
o schválení Zprávy o hospodaření ČVUT za rok 2013,
o diskuse k Harmonogramu pro akademický rok 2015/2016,
o diskuse k IP 2015 a CRP 2015,
o diskuse o změnách SZŘ doktorského studia.
11) Různé
 Jiroušek – informace o dislokaci a schůzce s prof. Moosem, o závěrech jednání –
stěhování na etapy je pro ústav K618 nepřípustné;
 Kaliková – zápisy z jednání AS posílat dříve, ideálně do týdne po jednání;



Vyčichl – znepokojen chováním vedení fakulty – na AS dne 21.5.2014 prof. Moos
přislíbil, že o veškerých krocích týkajících se jednání o budově Horská bude jednat
rovněž s komisí KRoVy, Padělek se připojuje.

Usnesení AS k situaci „nekomunikace“ mezi vedením fakulty a AS a jeho komisemi:
AS ČVUT FD vyjadřuje znepokojení nad způsoby komunikace mezi vedením fakulty
a senátní Komisí pro rozvoj a výstavbu ve věci revitalizace, přípravy dislokačního plánu
a následného stěhování ústavů K611 a K618 a žádá o urychlenou nápravu a vysvětlení
v této záležitosti.
Hlasování o usnesení: 13 – 0 – 0
Další různé
 Kočárková – návrh zařadit do programu pravidelný bod „informace děkana“;
 Kaliková – připravuje se nový mailový systém, budeme zavčas informováni;
 Šatra – dotaz na prodej hotelu Krystal a využití získaných finančních prostředků
(v souvislosti s informací o zateplení kolejí na Strahově);
 Doktor – částečně předchozí dotaz zodpovězen.

Zapsala: Kočárková

