Zápis ze 17. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 18. 11. 2015
(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. Tomáš
Padělek, Ing. Zdeněk Říha, Ph.D., Ing. Lukáš Svoboda, Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.
za studentskou část:
Ing. Tomáš Duša, Bc. 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., Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.
Hosté:
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D., Ing. Tomáš Doktor, Ing. Petr Mrázek, Ph.D., prof. Dr. Ing.
Miroslav Svítek, dr. h. c.
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Informace z vedení fakulty
3) Vyhlášení přijímacího řízení
4) SZŘ, Příkaz rektora 11/2015
5) Informace SKAS FD
6) Různé

Dr. M. Jacura
Prof. M. Svítek
doc. J. Čarský
doc. J. Čarský
Ing. O. Hajzler

Předseda AS ČVUT FD Jacura zahájil 17. řádné zasedání Akademického senátu Fakulty
dopravní, přivítal senátory, nového senátora Dušu (nahradil Najzarovou) a přítomné hosty.
Seznámil senátory s programem a navrhl, aby legislativní komise AS ČVUT FD byla pro
17. zasedání i komisí volební. AS s tímto návrhem souhlasil.
Usnesení 17 – 00: Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 17. zasedání i komisí volební.
Hlasování: 15 – 0 – 0
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z 16. řádného zasedání AS ČVUT FD ze dne 4. 11. 2015 byl senátorům rozeslán, byly
zaslány připomínky (Hába), které byly zapracovány. Další připomínky na dotaz předsedy
vzneseny nebyly.
Usnesení 17 – 01: Schválení zápisu z 16. řádného zasedání AS ČVUT FD.
Hlasování: 13 – 0 – 2
2) Informace z vedení fakulty
Svítek informoval o jednání grémia děkana dne 10.11.2015:
- slavnostní grémium se konalo v nově otevřené Letecké učebně v prostorách Ústavu
letecké dopravy, tato místnost byla před zahájením jednání grémia slavnostně otevřena,
- grémium jednalo o situaci kolem občerstvení komisí u státních závěrečných zkoušek
s tím, že je nepřijatelné, aby občerstvení zajišťovali a financovali studenti,

-

byla rozeslána aktuální verze Dlouhodobého záměru se zapracovanými připomínkami,
které vzešly z diskusí na nejrůznějších úrovních, na příštím zasedání AS FD bude
materiál předložen ke schválení.

Diskuse
Vyčichl – jak s ústavem K623, když do navazujícího magisterského studia se nezapsali žádní
studenti,
Hajzler – prosí zaznamenat do zápisu, že na grémiu děkana byla řešena otázka „cateringu“
u státních závěrečných zkoušek.
3) Vyhlášení přijímacího řízení
Čarský představil zaslaný materiál Vyhlášení přijímacího řízení pro rok 2016 – 2017
a zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní. Navrhl při
schvalování dokumentu postupovat ve 3 krocích – dotazy, změny vyhlášení v souvislosti
s jednáním na Indicko-české obchodní komoře a kvantitativní charakteristiky.
Jacura vyhlásil diskusi k prvním dvěma navrženým bodům.
Diskuse
Jacura – přihláška vždy jen na jeden obor?, upřesnění PSČ pracoviště Horská 128 03,
Kobosil – není zmíněn studentský DOD (Čarský – bude se konat před vydáním podmínek),
- doporučuje uvést telefonní čísla s předvolbou +420 kvůli cizincům (Čarský – v anglické
verzi vyhlášení toto je),
- kontaktní osoba pouze pí. Vicenová, nemělo by se duplikovat?,
- co bude cizím jazykem pro cizince,
- jak jsou ošetřeny platby z ciziny a strhávaní poplatků za ně,
Štumbauer – kolik je nabízeno cizích jazyků pro cizince v nové akreditaci, např. zvládne
vyučující např. španělštinu učit v angličtině?,
Urbaniec – co představuje pojem „předchozí vzdělání“ (Čarský – ve vyhlášení upraveno a
vysvětleno), kdo a jak jej bude cizincům nostrifikovat,
Kobosil – proč je u dosažení patřičného aritmetického průměru kromě data uveden přesný čas
(Čarský – kvůli získání přesných dat ze systému KOS),
- je nutné přihlášku poslat dopisem? (Čarský – ne, je míněna písemná forma podání
přihlášky, lze donést osobně),
- u odkazu k nabízenému kursu Seznámení s IS ČVUT doporučuje nahradit slovo
„uchazeči“ slovem „studenti“, neboť tento kurs se koná až po zápisu do studia,
Štumbauer – jak se počítá VPB, má-li student maturitu z více předmětů ve státní části? (Čarský
– ojedinělé nestandardní případy jsou vždy posuzovány samostatně),
Svoboda – doporučuje zejména u cizinců dohlédnout na správné zapsání pořadí jména
a příjmení, činí to později obtíže v databázích,
Dvořáčková – musí být v Děčíně vypsán přípravný kurs z matematiky a fyziky, je-li ve
vyhlášení? V letošním roce malý počet uchazečů nepokryl náklady na vedení kursu (Jacura –
doporučuje přednést dotaz tajemníkovi fakulty na kolegiu děkana dne 1.12.2015),
Jacura – jak bude vypadat přijímací řízení pro uchazeče o studium z Indické republiky, místo
konání, personální zabezpečení,
Čarský, Mrázek – přijímací řízení se uskuteční na Velvyslanectví v Dillí, které se nabídlo
poskytnout své prostory, bude trvat cca 5 dní, za FD zajistí 5 pracovníků, přijímací zkouška
z matematiky a fyziky.
Urbaniec – jaký počet studentů z Indické republiky bude přijat?, ekonomické zabezpečení
výuky,
Čarský – mají zájem o všechny 3 „letecké“ obory, bude přijato po 1 studijní skupině na obor,

Svítek – ekonomická otázka byla řešena s tajemníkem fakulty.
Jacura ukončuje diskusi a doporučuje věnovat se kvantitativním charakteristikám a postupně
o nich hlasovat. Čarský charakteristiky představil a zdůvodnil jejich navrhované hodnoty.
Usnesení 17 – 02.1: Pro akademický rok 2016-2017 bude přijato nejvýše 500 uchazečů
do prezenční formy bakalářského studia v Praze.
Hlasování: 17 – 0 - 0
Usnesení 17 – 02.2:Bodová hranice pro tyto uchazeče bude VPB≥55 bodů.
Hlasování: 16 – 1 - 0
Usnesení 17 – 02.3: Pro akademický rok 2016-2017 bude přijat nejvýše 41 uchazeč v oboru
TUL, bodová hranice pro tyto uchazeče bude VPB≥55 bodů.
Hlasování: 16 – 0 - 1
Usnesení 17 – 02.4: Pro akademický rok 2016-2017 bude přijato nejvýše 35 uchazečů v oboru
PIL, bodová hranice pro tyto uchazeče bude VPB≥55 bodů.
Hlasování: 16 – 0 - 1
Usnesení 17 – 02.5: Pro akademický rok 2016-2017 bude přijato nejvýše 160 uchazečů do
prezenční formy navazujícího magisterského studia.
Hlasování: 15 – 0 - 1
Usnesení 17 – 02.6:Bodová hranice pro tyto uchazeče bude VPB≥70 bodů.
Hlasování: 13 – 0 - 3
Usnesení 17 – 02.7: Písemnou přijímací zkoušku do navazujícího magisterského studia
nekonají studenti, kteří dosáhnou k uvedenému datu aritmetický průměr
a/
1,00 – 1,80
b/
1,00 – 1,70
Hlasování: 9 – 5 – 2
c/
1,00 – 1,75
Hlasování: 6 – 9 – 1
pozn. – Hlasování probíhá od posledního předloženého návrhu.
Výsledné usnesení 17 – 02.7 zní: Písemnou přijímací zkoušku do navazujícího magisterského
studia nekonají studenti, kteří dosáhnou k uvedenému datu aritmetický průměr 1,00 – 1,70.
Usnesení 17 – 02.8: Neotevřou se obory, ve kterých počet přijatých uchazečů bude 9 uchazečů
a méně.
Hlasování: 15 – 0 – 1
Usnesení 17 – 02.9: Pro akademický rok 2016-2017 bude přijato nejvýše 16 uchazečů
do kombinovaného navazujícího studia v oboru PL, bodová hranice pro tyto uchazeče bude
VPB≥70 bodů.
Hlasování: 15 – 0 – 1
Usnesení 17 – 02.10: Pro akademický rok 2016-2017 budou přijati nejvýše 3 uchazeči
do navazujícího studia v oboru TR.
Hlasování: 15 – 0 – 1
Usnesení 17 – 02.11: Pro akademický rok 2016-2017 bude přijato nejvýše 32 uchazečů
do kombinované formy navazujícího magisterského studia v Děčíně v oboru LA. Bodová

hranice pro tyto uchazeče bude VPB≥70 bodů. Písemnou přijímací zkoušku nekonají studenti,
kteří dosáhnou k uvedenému datu aritmetický průměr 1,00 – 1,70.
Hlasování: 15 – 0 - 0
Usnesení 17 – 02.12a: Pro akademický rok 2016-2017 bude přijato nejvýše 30 uchazečů/obor
do prezenční formy bakalářského studia v Praze s vyučovacím jazykem angličtina (pro obory
LED, PIL a TUL).
Hlasování: již se nekonalo, schválen návrh b
Usnesení 17 – 02.12b: Pro akademický rok 2016-2017 bude přijato nejvýše 24 uchazečů/obor
do prezenční formy bakalářského studia v Praze s vyučovacím jazykem angličtina (pro obory
LED, PIL a TUL).
Hlasování: 14 – 0 - 2
Usnesení 17 – 02.13:Bodová hranice pro tyto uchazeče bude VPB≥55 bodů.
Hlasování: 11 – 0 - 5
Usnesení 17 – 02: AS ČVUT FD schválil materiál Vyhlášení přijímacího řízení pro rok 2016
– 2017 a zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní.
Hlasování: 15 – 0 - 0
Jacura vyhlásil 17:40 – 17:50 hod přestávku.
4) SZŘ, Příkaz rektora 11/2015
Jacura otevřel diskusi k nově platnému Studijnímu a zkušebnímu řádu ČVUT.
Urbaniec, Hába, Vyčichl – diskuse se týkala počtu a možnosti uplatnění volných termínů
na 2. opravný termín u zkoušky, možnosti zaznamenání výsledků zkoušky písemně
a s podpisem (souhlasem) studenta, udělování zápočtů. Čarský tlumočil k těmto otázkám postoj
grémia děkana.
5) Informace SKAS FD
Hajzler oznámil, že SKAS další informace již nemá.
6) Různé
Jacura přednesl několik bodů
- bude třeba doplnit legislativní komisi o člena z řad studentské komory (v souvislosti
s ukončením členství v AS ČVUT FD senátorky Najzarové),
- navrhuje vznést dotaz na kolegiu děkana ohledně mailu z ekonomického oddělení –
termín zaslání 18.11., některé položky plnění do 20.11., pozdní zaslání této informace,
- otázka ankety za LS 2014 – 15, která byla uzavřena a vyhodnocena, po 23.11.2015 by
měla být zveřejněna. Velmi nízká účast studentů (3%) v anketě, malá propagace, pozdní
spuštění (reakce Hába – deziluze studentů z ankety, pozdě spuštěno, na opakované
stížnosti studentů často chybí reakce, případně reakce nastane, ale nezobrazí se při další
výuce).
Jacura se dotázal senátorů, zda chtějí formulovat usnesení, které bude předloženo na nejbližším
jednání kolegia děkana a AS ČVUT FD bude o závěrech tohoto jednání informován na příštím
zasedání v bodě „stanovisko vedení“.
Usnesení 17 – 03: AS ČVUT FD ukládá předsedovi AS ČVUT FD, aby na nejbližším jednání
kolegia děkana přednesl problematiku týkající se neuspokojivého stavu ankety.
Hlasování: 13 – 0 - 0

Jacura na závěr jednání v 18:30 hod seznámil zbylé senátory s tím, že na účtu AS ČVUT FD je
finanční zůstatek a navrhl příští předvánoční zasedání doplnit bohatším občerstvením a po
ukončení jednání předvánočním posezením senátorů a hostů.
Usnesení 17 – 04: Senátoři AS ČVUT FD souhlasí s tím, aby nevyčerpané finance z účtu
AS ČVUT FD v roce 2015 byly použity na nákup občerstvení na předvánoční zasedání
AS ČVUT FD.
Hlasování: 13 – 0 - 0
Termín příštího řádného zasedání AS ČVUT FD je 9. prosince 2015 od 15:30 hod v zasedací
místnosti na Florenci.
Zapsala: Kočárková

