Zápis z 20. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 16. 3. 2016
(volební období 2014 – 2016)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. Alexandra Dvořáčková, 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. Bc. Petr
Kumpošt, 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. Bc. Jakub Hospodka, Ph.D.
Hosté:
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D., Ing. Tomáš Doktor, Ing. Michal Drábek, Ph.D., prof. Ing. Ondřej
Jiroušek, Ph.D., Martin Kubát, Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D., Stanislav Metelka, doc. Ing.
Drahomír Schmidt, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c., Michal Šupej, Jan Vacek, Ing.
Miroslav Vaniš
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Informace z vedení fakulty
3) Čerpání finančních prostředků v r. 2015
4) Problematika prostupnosti bak. stud. programu
5) Průběh příprav na studium zahraničních studentů
v bak. stud. programu v anglickém jazyce
6) Doplnění disciplinární komice
7) Informace z AS ČVUT
8) Informace SKAS FD
9) Různé

Dr. M. Jacura
prof. M. Svítek
doc. M. Schmidt
doc. J. Čarský
doc. J. Čarský
Dr. M. Jacura
Dr. D. Kočárková
Ing. O. Hajzler

Předseda AS ČVUT FD Jacura zahájil 20. řádné zasedání Akademického senátu Fakulty
dopravní a přivítal senátory a přítomné hosty. Seznámil senátory s programem a navrhl, aby
legislativní komise AS ČVUT FD byla pro 20. zasedání i komisí volební. AS ČVUT FD s tímto
návrhem souhlasil.
Usnesení 20 – 00: Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 20. zasedání i komisí volební.
Hlasování: 16 – 0 – 0
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z 19. řádného zasedání AS ČVUT FD ze dne 20. 1. 2016 byl senátorům rozeslán, byly
zaslány připomínky, které byly zapracovány. Jedna připomínka byla vznesena na místě a bude
do zápisu zapracována.
Usnesení 20 – 01: AS ČVUT FD schválil zápis z 19. řádného zasedání AS ČVUT FD
po zapracování připomínky.

Hlasování: 14 – 0 – 2
2) Informace z vedení fakulty
Děkan Svítek přivítal senátory a informoval nejprve o bodech, které byly na minulém zasedání
vzneseny
- po minulém zasedání Svítek prověřil zveřejnění informace o Dni otevřených dveří
na webu fakulty, informace zde byla,
- ples FD v roce 2016 nebude, kolegium se vyjádřilo, že příští rok tuto akci podpoří,
pokud se organizace někdo ujme,
- informování grémia o jednání AS ČVUT zprostředkuje Ing. Feit, který je jak členem
AS ČVUT, tak členem grémia děkana,
- zápisy z grémia byly vyvěšeny na web fakulty, do budoucna se uvažuje o jejich
zveřejnění prostřednictvím webu Sharepoint, současně by zde mohly být sdíleny i další
informace.
Dále Svítek zhodnotil uplynulý rok 2015
- byly dokončeny procesy akreditace doktorského studia, habilitačních a profesorských
řízení,
- proběhla 2 výběrová řízení na vedoucí ústavů (K617 – doc. Týfa, K621 – doc. Szabo),
- jmenováni 2 noví docenti (doc. Lokaj, doc. Novotný) a 2 úspěšně ukončili habilitační
řízení a budou jmenováni od 1. 2. 2016 (doc. Teichmann, doc. Vlčková),
- zahájena 2 habilitační řízení (Dr. Říha, Dr. Suzdaleva),
- udělen čestný titul doktor honoris causa prof. Leonu J. M. Rothkrantzovi,
- v novém VŠ zákoně byla zásluhou doc. Kocourka ve spolupráci s vedením fakulty,
Univerzitou Pardubice DFJP a Vysoké školy logistiky o.p.s. v Přerově zakotvena
a definována oblast vzdělávání „Doprava“, je to důležité pro akreditace,
- v mnoha úrovních probíhala diskuse nad strategií fakulty, dokument Dlouhodobý záměr
FD je vyvěšen na webu fakulty,
- v říjnu se konaly oslavy 20 let pracoviště ČVUT v Děčíně,
- probíhají mezinárodní jednání o spolupráci (Zwickau, USA – v rámci oboru ITS),
- fakulta hledá oblasti výzkumu a spolupráce pro zlepšení vědeckých výsledků, připravují
se nová témata (Smart Cities, program OPVVV).
V závěru Svítek informoval o zprávách z vedení fakulty
- připravuje se Výroční zpráva za rok 2015,
- po diskusích ohledně předmětu Fyzika 1 nově předmět garantuje prof. Demo, diskutuje
se o další modernizaci výuky a náplni předmětu,
- příprava na výzvy OPVVV, počítá se se zapojením FD do center ČVUT,
- získána další spolupráce v rámci projektu Horizon 2020.
Před zahájením dalšího bodu přivítal Jacura senátorku Mockovou, která se stala od 1. 2. 2016
novou členkou AS FD (k 31. 1. 2016 abdikoval Kumpošt jako člen AS FD v souvislosti s jeho
jmenováním do funkce proděkana pro rozvoj a výstavbu k 1. 2. 2016).
3) Čerpání finančních prostředků v r. 2015
Tajemník fakulty Schmidt seznámil senátory s čerpáním rozpočtu v roce 2015, představil jeho
jednotlivé části a informoval o tom, že rozpočet je sestavený jako vyrovnaný. Zároveň
upozornil, že hospodaření bylo projednáno, jak na kolegiu i grémiu děkana, tak v hospodářské
komisi AS FD.

Diskuse
Jacura – dotaz na náklady na plochy (Schmidt – počítají se pouze využitelné plochy, cena
2 208,14 Kč/m2),
Vyčichl – jak určena režie, nesoulad mezi plánem a skutečností (Schmidt – plány
optimističtější),
Štumbauer – co představuje položka „příspěvek na výuku“ (Schmidt – náklady např.
na laboratoře), a co „fond děkana“ (Schmidt – meziroční převody generují náklady),
Kobosil – hlavní činnost je dlouhodobě stabilní, ale neměli bychom mít raději nárůst? (Schmidt
– nárůst by byl vhodný pro motivaci),
Štumbauer – je reálné získat od univerzity příspěvek na budovu Horská? (Schmidt – dle
dokumentace z r. 1970 se měly již tehdy předělávat v budově inženýrské sítě, dlouhodobě
zanedbáno, proto současný stav, Kumpošt – na základě jednání s rektorem a vedoucím útvaru
výstavby je šance získat pro postupnou rekonstrukci prostředky, pokud budou připravené
projekty – pracuje se na nich),
Kaliková – otevírá otázku přednesenou i na hospodářské komisi – nízká průměrná mzda na FD
v porovnání s ostatními fakultami ČVUT,
Následuje diskuse (Svítek, Schmidt, Urbaniec, Mocková, Kumpošt) o možných příčinách
(souvisí s nízkým počtem RIV bodů, silnou stránkou fakulty je ale doplňková činnost), otázce
výpočtu průměrné mzdy a možnostech řešení.
Jacura vyzývá k tomu, aby se jednání AS FD vrátilo k diskusi o čerpání rozpočtu.
Kaliková seznamuje senátory s tím, že proběhla 2 jednání hospodářské komise, zápis z jednání
je součástí tohoto zápisu. Hospodářská komise souhlasí se schválením čerpání finančních
prostředků za rok 2015.
Usnesení 20 – 02: AS ČVUT FD byl seznámen s čerpáním rozpočtu ČVUT FD v roce 2015,
diskutoval k němu a bere čerpání na vědomí.
Jacura vznesl další dotaz na předsedkyni HK týkající se náhrad za služební cesty Praha – Děčín.
Dotaz vyvolal diskusi a bylo rozhodnuto, jednat z časových důvodů o této otázce jindy.
Padlo několik návrhů, jak by mělo jednání k této problematice probíhat:
1) Jacura – navrhuje jednat o tom v HK a na zasedání AS FD senátory informovat
2) Mocková – zařadit jako samostatný bod programu na příští jednání AS FD
3) Chalupníčková – k otázce svolat samostatné zasedání AS FD
Jacura dává o předložených návrzích hlasovat, hlasování probíhá v opačném pořadí, než padly
návrhy:
Hlasování k návrhu č. 3: 1 – 11 – 5
Hlasování k návrhu č. 2: 11 – 1 – 5
Hlasování k návrhu č. 1: 3 – 5 – 9
Usnesení 20 – 03: AS ČVUT FD schválil, že jednání o otázce náhrad za služební cesty Praha
– Děčín bude zařazeno jako samostatný bod na příští zasedání AS ČVUT FD.
4) Problematika prostupnosti bakalářského studijního programu
5) Průběh příprav na studium zahraničních studentů v bakalářském studijním programu
v anglickém jazyce
Čarský informoval senátory nejprve k bodu 5) a seznámil senátory se současným stavem zájmu
uchazečů o tento typ studia. Studium v anglickém jazyce otevřeno bude, několik přihlášených

již je, ale toto číslo bude definitivní až po ukončení přijímání přihlášek dne
31. 3. 2016.
Diskuse
Štumbauer – bude se konat přijímací řízení v AJ i v Praze (Čarský – ano),
Urbaniec – lze vyhlásit pro tento typ studia dodatečné přijímací řízení (Čarský – v zásadě ne,
komplikované vyřízení víz neumožní kratší časy),
Štumbauer – jaký počet studentů vyučovaný v AJ je pro fakultu ekonomicky přijatelný (Čarský
– záleží na ústavech).
Čarský dále seznámil senátory s prostupností bakalářského studia, sdělený procentuální podíl
studentů, kteří mezi semestry zanechali studia (základem je počet zapsaných do 1. semestru,
údaje jsou bez obrů PIL a TUL) uvádí následující tabulka
současný ročník (akademický rok
2015/2016) / prostupnost mezi semestry

1. semestr -> 2. semestr

3. semestr -> 4.semestr

5. semestr -> 6.semestr

magisterské studium
2. ročník
1. ročník

-46%
-32%
-95%

-47%
-60%
-77%
-61%
-73%
-78%

3.ročník

-36%
-47%
-54%
-54%
-60%
-82%
-63%
-67%
-88%

bakalářské studium
2.ročník
1.ročník

-31%
-43%
-74%
-62%
-63%
-90%
-

-51%
-56%
-79%
-

Praha/Děčín/kombi

Praha
Děčín
Děčín - kombi nova né s tudi um

Praha
Děčín
Děčín - kombi nova né s tudi um

Praha
Děčín
Děčín - kombi nova né s tudi um

Diskuse
Doktor – lze dohledat, kolik studentů se sice zapsalo ke studiu, ale ve skutečnosti nezačalo
studovat (= 0 kreditů) (Čarský – lze, momentálně nemá),
Kumpošt – doporučuje zaměřit se na počet studentů s počtem kreditů 0 nebo 1 (zápočet za TV),
Vyčichl – prosí údaje, se kterými Čarský senátory seznámil, dát do zápisu (Čarský – ano,
ve spolupráci s Jacurou),
Vaniš – jeho zkušenost z výuky v 1. semestru studia – studentům se jeví 1. semestr extrémně
těžký,
Drábek – pochvala pro děčínské studenty v kombinovaném studiu, kteří projdou do vyšších
ročníků, mnohem lepší připravenost do výuky než studenti denního studia.
Dále diskutovali Schmidt, Čarský, Jacura, Kumpošt, Dvořáčková, Urbaniec o otázce
ekonomické efektivity (méně studentů by mělo obnášet méně rozvrhovaných a vyučovaných
studijních skupin a generovat nižší pedagogické výkony), možnosti rozvrhování pro jen
odhadovaný počet studentů, řešení této problematiky na kolegiu i grémiu děkana, jak se
vypořádat s úbytkem studentů, změnách v personálním obsazení některých předmětů.
Čarský přislíbil, že bude docházet k diskusím se studenty a vyučujícími v předmětech, které
činí studentům největší obtíže a postupně se bude jednat o možnostech zlepšení stavu.
Jacura přerušuje jednání v 18:23 hod a vyhlašuje přestávku na 10 min.
6) Doplnění disciplinární komise
Jacura oslovuje senátory a žádá o návrh kandidáta do Disciplinární komise. Děkan Svítek
navrhuje studenta bakalářského studijního programu oboru DOS Jana Vacka, který s nominací
souhlasil. AS ČVUT FD tajně hlasuje o jediném navrženém kandidátovi.
Hlasování: 13 – 0 - 2

Usnesení 20 – 04: AS ČVUT FD navrhuje děkanovi jmenovat studenta Jana Vacka jako
člena Disciplinární komise.
7) Informace z AS ČVUT
Kočárková informovala o tom, že v uplynulém období se konala dvě zasedání AS ČVUT, a to
21. zasedání dne 27. 1. 2016 a 22. zasedání dne 24. 2. 2016.
21. zasedání 27. 1. 2016
- představení nové ředitelky SÚZ – Ing. Markéta Kabourková, od 1. 1. 2016,
- AS ČVUT vzal na vědomí zprávu prof. Maříka o rozpočtu a finančním plánu projektu
CIIRC,
- volba předsedy AS ČVUT – 2 kandidáti – stávající předseda MUDr. Kříha a prof.
Haasz (zvolen 25 – 5 – 9),
- volba místopředsedů AS ČVUT – navrženi a zvoleni stávající místopředsedové
(Mgr. Vymětalová a Mgr. Ing. Jex),
- informace rektora (práce s děkany na Metodice rozpisu financí, rozpočet VŠ na rok
2016 bude nižší).
22. zasedání 24. 2. 2016
- Metodika rozpisu příspěvků a dotací přidělených ČVUT a oddělení prostředků na
mimonormativní financování pro rok 2016 – představena kvestorem
Ing. Pelikánem, vychází z Metodiky 2015, malé korekce, změny v bodech 2.1.2,
2.1.3., 3.5. Diskuse nad tabulkou v příloze 2. HK doporučuje, AS schválil,
- Scénář ubytování pro AR 2016/17 – ubytovací podmínky, harmonogram ubytování,
ceník, projednáno se Studentskou unií, v komisi pro SÚZ – zapracovány připomínky,
Jettmar – podpora, AS schválil,
- zřízení nové komise – Komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium –
předseda doc. Janoušek,
- změna názvu a okruhu činnosti Komise KRAV – nyní pouze Komise pro rozvoj,
- informace o činnostech Studentské unie ČVUT – prezident SU Michal Halenka,
- setkání rozšířených předsednictev AS pražských VŠ – na ČVUT 9. 3. 2016,
- informace rektora (přislib ministryně MŠMT pokusit se zlepšit rozpočet VŠ, navýšit
stipendia pro doktorandy, Novela VŠ zákona – měla by platit od 1. 7. 2016, souvisí
s tím úprava změn ve všech legislativních předpisech ČVUT (do 1 roku), Rada vlády
pro vědu, výzkum a inovace doplněna o 3 nové členy, ČVUT nemá zastoupení
(navrhován prof. Škvor), výstavba CIIRC probíhá dle plánu, pracuje se na finalizaci
smluv ČVUT – VŠCHT – Dejvice Center,
- předání ceny Karla Velikého pro mladé Evropany – letos bude udělena studentům
ČVUT za ocenění vzájemných vztahů s univerzitou RWHT Aachen,
- informace o výsledcích ankety k novému KOSi – pror. Čermák,
- bod Změna Statutu ČVUT a Grafický manuál identity staženy z programu, neboť LK
nedoporučila schválit změnu Statutu ČVUT v příloze 6 (na změnu navazuje příkaz
rektora, který je v současném navrhovaném znění nejasný a doslovná interpretace
příkazu rektora je příliš omezující. V souvislosti s tím je nutné změnit grafický
manuál identity ČVUT, který je v současné verzi vnitřně rozporný).
V diskusi (Doktor, Vyčichl, Svítek, Jiroušek) probírána otázka příspěvku FD na výstavbu nové
budovy na Jugoslávských partyzánů a otázky související se vstoupením nového VŠ zákona
v platnost (akreditace, otázka postavení fakult a rektorátu, Správní rady).

8) Informace SKAS FD
Hajzler a Štumbauer informovali o tom, že proběhla beseda se studenty, které se zúčastnilo cca
15 studentů, probírala se různá témata (výuka fyziky, provozní záležitosti (např. třídění
odpadu), otevírací doba studijního oddělení a tiskového oddělení, kvalita výukových materiálů,
anketa, menza, výuka v pátek, sjednocení požadavků cvičících, překrývání náplně předmětů,
různá úroveň projektů).
V diskusi se Padělek dotázal, zda diskuse k anketě měla nějaký závěr, dle Štumbauera studenti
stále pochybují o jejím smyslu.
Hajzler seznámil dále senátory s tím, že SKAS má svoji kancelář (resp. je zapůjčena předsedovi
AS FD) v budově Horská v B406b. Bude stanovena otevírací doba pro diskuse se studenty.
Hába informoval o probíhající diskusi s proděkanem doc. Kocourkem ohledně doktorského
studia, vydání Metodiky hodnocení, nepřesností v ní a pochybení akreditace.
Následně Kočárková (jakožto zástupce proděkana Kocourka) seznámila senátory s okolnostmi
vzniku Směrnice děkana č. 1/2016 pro metodické hodnocení studentů doktorských studijních
programů
1) reakce na námitku, že Směrnice byla schválena v den konání přijímacích zkoušek do DS
dne 27. 1. 2016 – na základě jednání grémia děkana dne 31. 3. 2015 bylo doporučeno
proděkanovi pro vědeckou a výzkumnou činnost doc. Ing. Josefovi Kocourkovi, Ph.D.
zpracovat do října t.r. koncept hodnotících kritérií pro doktorské studium (viz Z á p i s
č. 2/2015 z 2. zasedání grémia děkana FD). Na grémiu dne 13.10.2015 doc. Kocourek
informoval, že byla vytvořena pracovní skupina pro hodnocení doktorského studia
ve složení: prof. Jiroušek, doc. Szabo, prof. Přibyl a Dr. Jacura, 3 hodnocená kritéria
(publikační činnost, pedagogická činnost, činnost na školícím pracovišti), minimální
počet dosažených bodů je 20 (součet všech 3 pilířů). Dne 10. 11. 2015 bylo grémium
informováno, že se dokončuje návrh bodového hodnocení doktorandů v doktorských
studijních programech. Výsledná verze bude v dohledné době zaslána jako materiál
k projednání do AS FD (představeno doc. Kocourkem dne 9. 12. 2015). Na grémiu
22. 12. 2015 doc. Kocourek předal všem přítomným návrh bodového hodnocení
doktorandů v doktorských studijních programech a požádal o zaslání připomínek
do 15. 1. 2016 12h. Následně byla Směrnice děkana č. 1/2016 schválena kolegiem
děkana dne 27. 1. 2016 s okamžitou platností. Nově přijímaní studenti byli s vydanou
Směrnicí seznámeni, zápis do doktorského studia probíhal až ve dnech 15. - 16. 2. 2016.
2) reakce na námitku, že povinný předmět je dvousemestrální, což je v rozporu se SZŘ –
ve SZŘ je v čl. 27 odst. 3 uvedeno, že „povinné odborné předměty jsou
jednosemestrální“. Dle stávající akreditace je předmět 11APM Aplikovaná matematika
rozdělen na 2 části (vyučující doc. Nagy a Dr. Voráčová) a je vyučován ve 2 semestrech.
V současnosti probíhají jednání mezi doc. Kocourkem a prof. Vlčkem o možnostech
řešení tohoto problému. Stávající akreditace bude platit ještě 1 rok.
3) příprava Řádu doktorského studia (ŘDS) – v souvislosti s novým SZŘ, který byl
po dlouhých diskusích schválen AS ČVUT dne 27. 5. 2015 a je platný od 1. 10. 2015,
dle jeho čl. 20 odst. 1 „Fakulta může ve svém Statutu mít vymezenou existenci vnitřního
předpisu ŘDS“. Pro FD je v současné době ŘDS připravován na základě výše
zmiňované Směrnice.

9) Různé
Jacura na závěr shrnul, jaké úkoly z jednání AS ČVUT FD vyplývají pro jednání kolegia
děkana:
- kredity u jednotlivých předmětů bakalářského studia (zejména v 1. semestru),
- problémové předměty v 1. bloku studia,
- náhradník do Disciplinární komise,
- služební cesty Praha – Děčín,
- příprava Řádu doktorského studia
Jacura připomenul, že na příštím zasedání budou mimo jiné projednávány tyto body:
- vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení
- diskuse s proděkanem Kumpoštem,
- použití IN KARTY při cestách Praha – Děčín.
Poté Jacura v 19:37 hod ukončil zasedání. Příští zasedání se uskuteční 13. 4. 2016 od 15:30 hod
v zasedací místnosti na Florenci.
Zapsala: Kočárková

