Zápis z 7. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne
18.3.2009
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. M. Jacura, Ing. Bc. D. Kočárková, Ing. V. Němec Ph.D., Ing. M. Novák, Ing.
S. Pleninger, Ing. J. Řezníčková, CSc., Ing. M. Strouhal
za studentskou část:
Bc. J. Chrápek, Ing. A Keršnerová, Bc. J. Košťálová, M. Lamperová, Bc. P. Vittek
Omluveni:
Ing. M. Brumovský, doc. Ing. J. Čarský, Ph.D., Ing. Bc. P. Kumpošt, Doc. Ing. J. Sodomka,
CSc., Ing. P. Zdvořák, Bc. P. Dvořák, Bc. J. Nebeská
Hosté:
Prof. Ing. P. Moos, CSc. – děkan fakulty
Program:
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Informace k výroční zprávě
Informace k čerpání rozpočtu za rok 2008
Informace děkana o strategických otázkách rozvoje ČVUT
Redislokace učeben a laboratoří na ČVUT
Informace z jednání AS ČVUT
Různé

Předseda AS FD Ing. V. Němec, Ph.D. zahájil 7. řádné zasedání AS FD ČVUT, přivítal hosty,
senátory a seznámil je s programem. Následně požádal předsedu legislativní komise Ing. M.
Jacuru o kontrolu počtu přítomných senátorů, na jejímž základě bylo zjištěno, že AS FD
ČVUT není usnášeníschopný, tj. senát může pokračovat v jednání, ale nemůže přijímat
usnesení a provádět legislativní akty.
1) Kontrola zápisu
AS FD vzal zápis bez výhrad na vědomí, schválení proběhne na následujícím řádném
zasedání.
2) Informace k výroční zprávě
Děkan FD prof. P. Moos podrobně seznámil AS FD se strukturou a obsahem Výroční
zprávy fakulty za rok 2008. Podrobně se zabýval především těmito body: 2. Studijní a
pedagogická činnost - absolventi FD stále nalézají dobré uplatnění na pracovním trhu, je
však třeba zvýšit vnitřní kontrolní činnost zaměřenou zejména na propadovost studentů
(příliš velké množství studentů opouští fakultu do konce 3. ročníku). 3. kapitola Vědecká
a výzkumná činnost - FD je poměrně úspěšná v získávání grantů, zapojení do
mezinárodních výzkumných programů (EURNEX apod.). Připravuje se zahraniční

spolupráce v rámci doktorského studijního programu (universita v Texasu a v Žilině).
Problémem FD je nízký počet publikací, což by mělo odstranit nové opatření děkana FD
týkající se publikování v doktorském studiu. 4. kap. Pracovníci fakulty - FD se potýká
s personálními problémy, chybí především „střední věková vrstva“. V roce 2008 a 2009
probíhá proces výrazného omlazování vedení jednotlivých ústavů. 5. kap. Čerpání
rozpočtu FD 2008 - otázky hospodaření přesunuty na příští zasedání. 8. kap. Rozvoj
fakulty a výstavba - FD je ve svém rozvoji limitována jednak prostorově, jednak finančně.
Na závěr vystoupení děkan FD zdůraznil hlavní cíle fakulty.
Ing. V. Němec, Ph.D.:
senátoři prostudují dokument a veškeré připomínky zašlou k rukám pí. O. Neničkové, aby
na dalším zasedání mohla být výroční zpráva předložena se zapracovanými změnami.
3) Informace k čerpání rozpočtu za rok 2008
Vzhledem k nepřítomnosti tajemníka FD (omluven) nebylo možné provést podrobnou
diskusi..
Ing. V. Němec, Ph.D.:
senátoři do příštího zasedání prostudují vyjádření hospodářské komise. Na následujícím
zasedání bude do programu zařazena podrobná diskuse o čerpání financí v r. 2008 a
příprava rozpisu na rok 2009. Děkan FD požádal o pravidelné informace o případných
problémech při jednáních hospodářské komise s tajemníkem fakulty, informace
zprostředkuje předseda hospodářské komise Ing. Bc. P. Kumpošt.
4) Informace o strategických otázkách rozvoje ČVUT
Příští zasedání AS FD proběhne za účasti pana rektora ČVUT prof. Havlíčka. AS FD
připraví dotazy na jeho osobu, které mu budou zaslány s předstihem. Jde především o
problematiku:
- investiční prostředky (příspěvky FD na nové budovy ČVUT),
- proč neprobíhá redislokace,
- rozdělení nenormativních prostředků,
- možností pokrytí investičních nároků z aktivit ČVUT a prodeje zbytných nemovitostí,
- prostředky fakult na centrální knihovnu ČVUT a na knihovny fakult.
Ing. V. Němec, Ph.D.:
prosí o zaslání dotazů na rektora do 31. března 2009, následně proběhne jednání za účasti
předsedy AS, místopředsedů a předsedů komisí, které připraví definitivní podobu
k odeslání rektorovi. Otázky zaslat k rukám Ing. V. Němce, Ph.D., a pí. O. Neničkové.
5) Redislokace učeben a laboratoří ČVUT
Děkan FD prof. P. Moos seznámil senátory s problematikou nevyváženosti podlahové
plochy na jednotlivých fakultách ve vazbě na počet studentů. Redislokace naráží na
neochotu některých fakult ČVUT.
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6) Informace z jednání AS ČVUT
Ing. Bc. D. Kočárková:
Od listopadu dosud proběhla 4 zasedání AS ČVUT. Mezi hlavní projednávané body
patřilo:
- schválení harmonogramu akademického roku 2009/2010 (hlavní změnou je zkrácení
délky semestru na 13 týdnů. Nový akademický rok začne 21. 9. 2009.),
- schválení návrhu na zřízení nové součásti ČVUT – Ústřední knihovny (ÚK) ČVUT
(prosinec 2008), projednání ekonomických a organizačních principů fungování ÚK
ČVUT (leden 2009), schválení Metodiky rozpisu příspěvku a neinvestičních dotací ze
SR a projednání dopadu nákladů ÚK ČVUT na součásti ČVUT (únor 2009),
- ustavena Komise pro pedagogické záležitosti, předsedou zvolen doc. Semrád,
- vydáno stanovisko AS ČVUT k Bílé knize terciárního vzdělávání: „Bílá kniha
terciárního vzdělávání obsahuje řadu slabých míst a jako celek neposkytuje seriózní
podklad pro přípravu věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání“,
- schválení Příkazu rektora 2/2009 Poplatky spojené se studiem a 3/2009 Úhrady za
mimořádné a nadstandardní administrativní úkony (např. zvýšení poplatku za
dodatečný zápis do semestru mimo stanovený termín),
- schválení úprav Stipendijního řádu ČVUT,
- informace o záměru vybudovat mateřskou školu pro děti zaměstnanců a studentů
ČVUT.
7) Různé
Ing. Bc. D. Kočárková:
informovala o průběhu veletrhu Gaudeamus – velký zájem o fakultu, konkrétní dotazy.
S obdobným úspěchem se setkal i den otevřených dveří FD.
Ing. Bc. D. Kočárková: dne 6. dubna 2009 se koná ples FD, AS ČVUT FD nad ním
převzal záštitu.
Ing. M. Jacura:
požádal o pravidelné zařazení informací z jednání AS ČVUT. Dále se pozastavil nad
malou četností zasedání AS FD a vyjádřil přání zavést pravidelná zasedání, zejména
z důvodu užšího kontaktu mezi vedením FD a AS FD.

DALŠÍ ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZA ÚČASTI REKTORA ČVUT PROBĚHNE
DNE 8. DUBNA 2009.

Ing. Vladimír Němec, Ph.D.
předseda AS FD
Zapsal : Ing. Martin Jacura
Zpracovala: Neničková Olga
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