Zápis z 19. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 20. 1. 2016
(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. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D., Ing. Bc. Petr Kumpošt, 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, Bc. Martin Kobosil, Bc. Oldřich
Štumbauer, Ing. lic. Krzysztof Paweł Urbaniec
Omluveni:
Ing. Jana Kaliková, Ph.D., Ing. Jan Krčál, Ph.D., Ing. Jana Jirků
Hosté:
Ing. Tomáš Doktor, Ing. Nela Fenclová, prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D., prof. Ing. Petr Moos,
CSc., prof. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Informace z vedení fakulty
3) Informace z resortu rozvoje a výstavby
4) Informace z AS ČVUT
5) Informace SKAS FD
6) Harmonogram AS FD pro letní semestr
7) Různé

Dr. M. Jacura
prof. M. Svítek
prof. P. Moos
Dr. D. Kočárková
Ing. O. Hajzler
Dr. M. Jacura

Předseda AS ČVUT FD Jacura zahájil 19. řádné zasedání Akademického senátu Fakulty
dopravní, přivítal senátory a přítomné hosty v novém roce a popřál jim do něj hodně úspěchů.
Seznámil senátory s programem a navrhl, aby legislativní komise AS ČVUT FD byla pro
19. zasedání i komisí volební. AS ČVUT FD s tímto návrhem souhlasil.
Usnesení 19 – 00: Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 19. zasedání i komisí volební.
Hlasování: 16 – 0 – 0
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z 18. řádného zasedání AS ČVUT FD ze dne 9. 12. 2015 byl senátorům rozeslán, byly
zaslány připomínky, které byly zapracovány. Další připomínky na zasedání vzneseny nebyly.
Usnesení 19 – 01: Schválení zápisu z 18. řádného zasedání AS ČVUT FD.
Hlasování: 15 – 0 – 1

2) Informace z vedení fakulty
Svítek přivítal senátory v novém roce a informoval o nejvýznamnějších událostech
- oblast pedagogiky
o kolegium děkana rozhodlo, kvůli nedostatečnému počtu zájemců, o neotevření
oborů BEZ a MED,
o probíhají další jednání ohledně zájemců o studium z Indické republiky,
o stav ankety, účast studentů při vyplňování, reakce na připomínky,
o propustnost bakalářského studia,
- oblast vědy a výzkumu
o představena tabulka bodového hodnocení doktorandů,
o 26.1.2016 rektor prof. Petr Konvalinka udělí na slavnostním zasedání Vědecké
rady ČVUT čestný titul doktor honoris causa prof. Leonu J. M. Rothkrantzovi,
o od 1.2.2016 budou jmenováni 2 noví docenti – doc. Ing. Veronika Vlčková,
CSc., doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.,
o rok 2015 v oblasti VaV úspěšný – 4 habilitace doc., 10 úspěšných obhajob
disertačních prací,
o kolegium rektora vyslovilo potřebu zahájit profesorská řízení na fakultách,
- od 1.2.2016 bude spuštěn systém pro elektronické nepřítomnosti,
- na ČVUT probíhá příprava Metodiky rozpisu financí pro rok 2016,
- oblast rozvoje a výstavby
o otázka přípravy výstavby halových laboratoří v Dejvicích – za FD se jednání
bude účastnit Jiroušek,
o ve funkci proděkana pro rozvoj a výstavbu ukončí svoji činnost k 31.1.2016
Moos, od 1.2.2016 nastoupí do této funkce Kumpošt, děkan Svítek poděkoval
odstupujícímu proděkanovi za jeho obětavou činnost pro FD a nově
nastupujícímu proděkanovi popřál hodně sil, Moos pozdravil senátory a
připomenul, že řady jednání v oblasti rozvoje a výstavby se již delší dobu
účastnil i Kumpošt,
o 27.1. navštíví Svítek, Moos a Kumpošt pana rektora s cílem představit nového
proděkana a jednat o dalším rozvoji FD, zejména o budově Horská.
3) Informace z resortu rozvoje a výstavby
Moos podal senátorům zprávu o stavu resortu rozvoje a výstavby a o dalších plánovaných
krocích:
- jednání o umístění FD v areálu Dejvice – centrum, nevyhovující dispozice budovy,
jednání momentálně na mrtvém bodě,
- na základě diskuse s ústavy připraven předběžný návrh finální alokace prostor v Horské,
- budou stanoveny Standardy pro využití prostor jak pro akademické pracovníky na všech
úrovních, tak pro administrativu, výuku, výzkum, apod.,
- řešena provozní problematika – oprava střechy v Horské, jednání s památkáři ohledně
výtahů v budovách Horská (A) a Konviktská, úprava místností pro síťaře v Horské,
jednání o rozšíření prostor pro Ústav letecké dopravy,
- nutnost hlásit stavební úpravy místností, které proběhly nebo jsou plánovány,
- je třeba stanovit odpovědné osoby pro jednotlivé místnosti na FD.
Diskuse
Vyčichl – jak dopadla oprava kanalizace v budově Konvikt (Moos – vše podle plánu),
Svoboda – prosí do hlášení o změnách v místnostech zahrnout i technologie (telefonní a datové
sítě).

V 16:00 hod je jednání krátce přerušeno a Jacura pronáší poděkování Moosovi za jeho přínos
pro fakultu a proběhne přípitek. Moos děkuje a zasedání opouští.
Jednání pokračuje a Kumpošt přednese své představy a vize o dalším řízení oblasti rozvoje a
výstavby:
- velké množství úkolů,
- zaměření působení do 2 oblastí
o fáze ven – budovy,
o fáze dovnitř – provoz, standardy,
- za svoji práci každý musí nést zodpovědnost.
Kumpošt oznamuje, že v souvislosti se svým jmenováním do funkce proděkana pro výstavbu a
rozvoj k 1.2.2016 abdikuje jako člen AS ČVUT FD k 31.1.2016.
Dále Kumpošt informuje o tom, že správu ankety předává na studijní oddělení, jmenovitě Bc.
Markétě Jeřábkové. Tvorbu rozvrhu si prozatím ponechá společně s Padělkem.
Jacura otevírá diskusi a možnost dotazů na Kumpošta, k jeho plánům, vizím, ideálům a idejím.
Senátoři žádné dotazy nemají.
Jacura přistupuje k otázkám administrativního charakteru, tj. jestliže k 31.1.2016 Kumpošt
abdikuje, je třeba zvolit jeho nástupce do funkcí v AS ČVUT FD, které dosud zastával
(místopředseda AS ČVUT FD a předseda Hospodářské komise AS ČVUT FD).
Jacura vyzval senátory k návrhům na místopředsedu AS ČVUT FD. Kumpošt navrhl do této
funkce Hospodku, Hába navrhl Kočárkovou a Chalupníčková zástupce Děčína Dvořáčkovou.
Všichni navržení kandidáti s návrhem souhlasili. Kočárková doporučila, aby pro následující
volbu nebyla členem volební komise, místo ní navržena Chalupníčková.
Usnesení 19 – 02: Pro volbu místopředsedy AS ČVUT FD bude členem volební komise
Chalupníčková.
Hlasování: 16 – 0 – 0
Při volbě do funkce místopředsedy AS ČVUT FD byli navrženi kandidáti, kteří v hlasování
získali níže uvedený počet hlasů (1 odevzdaný hlas byl neplatný):
1. Hospodka
4 hlasy
2. Kočárková
8 hlasů
3. Dvořáčková
3 hlasy
Volba místopředsedy probíhá dle čl. 5 odst. 5 Volebního a jednacího řádu AS ČVUT FD.
V prvním kole hlasování žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech členů
AS ČVUT FD, proto se konalo druhé kolo volby mezi kandidátem, který získal v předchozím
kole nejvyšší počet hlasů a všemi kandidáty, kteří získali druhý nejvyšší počet hlasů.
Kandidáti a hlasování ve druhém kole:
1. Hospodka
2. Kočárková

7 hlasů
9 hlasů

Místopředsedou AS ČVUT FD byla zvolena Kočárková.

Jacura vyzval senátory k návrhům na doplnění Hospodářské komise AS ČVUT FD a návrh na
funkci předsedy této komise. Kumpošt navrhl do funkce předsedy HK jejího současného člena
Kalikovou, jako člena HK Padělka. Jacura oznámil, že Kaliková zaslala písemný souhlas s touto
nominací, Padělek se svojí nominací souhlasí.
Při volbě do funkce předsedy Hospodářské komise AS ČVUT FD byl navržen 1 kandidát, který
v hlasování získal níže uvedený počet hlasů:
1. Kaliková
15 – 0 – 1
Předsedou Hospodářské komise AS ČVUT FD byla zvolena Kaliková.
Při volbě člena Hospodářské komise AS ČVUT FD byl navržen 1 kandidát, který v hlasování
získal níže uvedený počet hlasů:
1. Padělek
14 – 0 – 2
Členem Hospodářské komise AS ČVUT FD byl zvolen Padělek.
Jacura všem nově zvoleným funkcionářům pogratuloval a oznámil, že po abdikaci Kumpošta
osloví 1. náhradníka (doc. Mocková), aby nastoupil na uvolněné místo senátora.
4) Informace z AS ČVUT
Kočárková informovala o 20. zasedání AS ČVUT konaném dne 16.12.2015:
- byl představen nový kvestor ČVUT Ing. Tomáš Pelikán, nastoupí k 1.1.2016,
- byla schválena 4. změna Statutu ČVUT, která souvisí se zrušením součásti
Inovacentrum, vystoupila Mgr. Darja Elfmarková – vedoucí odboru pro přípravu a
řízení projektů s prezentací o budoucím fungování tohoto odboru,
- byly schváleny Řády doktorského studia FSv, FEL a FBMI včetně změn Statutů
příslušných fakult,
- proběhla kontrola usnesení za rok 2015,
- rektor informoval o pokračujících jednáních s VŠCHT a Dejvice Center, o jednání
s ministryní MŠMT, o přípravě studie na halové laboratoře.
Doktor doplnil informace tím, že v prezentaci Mgr. Elfmarkové byla zmíněna FD a její dluh
v souvislosti s projektem z Inovacentra a žádal po děkanovi vysvětlení tohoto dluhu.
Svítek krátce informoval o tomto projektu uskutečněném na pracovišti Děčín a o okolnostech,
které ve zmiňovanou situaci vyvrcholily.
Diskuse
Říha – rád by věděl k případu více informací, navrhuje, aby byl problém děčínského projektu
s Inovacentrem a vzniklého dluhu zařazen do programu v jednom z následujících zasedání AS,
Jacura – domnívá se, že by to byl námět na celý bod zasedání AS ČVUT FD a požádal Svítka
o bližší vysvětlení a uvedení informací na pravou míru na některém dalším zasedání,
Kočárková – pro vysvětlení situace neměla na zasedání AS ČVUT dostatek podkladů, navrhla,
aby někdo z vedení, nejlépe Svítek, na zasedání AS ČVUT uvedl tuto věc na pravou míru,
neboť se takto ještě zhoršuje obraz FD,
Vyčichl – jak dopadly ostatní projekty, které měla FD s Inovacentrem,
Urbaniec – máme platit dluhy? (Svítek – zatím ne, proveden audit, stále se řeší),
Urbaniec – jak to, že naši senátoři z AS ČVUT nejsou o dění na FD dostatečně informováni a
nemohou pak při jednání AS ČVUT podat vysvětlení,
Kočárková – některé informace ví jen rámcově, pomohly by zápisy z grémia a kolegia děkana,
Kumpošt – vedení FD by o důležitých věcech mělo zavčas informovat senátory,

Doktor – chodí Svítkovi pozvánky na zasedání AS ČVUT, nechodí tam, ostatní děkani často na
zasedání jsou (Svítek – pozvánky dostává),
Jiroušek – ostatní školy zápisy zveřejňují, naše zápisy z grémia a kolegia chybí i přes
opakované urgence 1 ½ roku.
5) Informace SKAS FD
Hajzler zmínil nejprve otázku ankety
- za LS 2014 – 15 velmi nízká vyplněnost – jaké závěry z toho vyvodilo vedení FD, resp.
je to i v zájmu jednotlivých ústavů. Z pohledu studentů je nízká účast z důvodu
dlouhodobého neřešení připomínek studentů, považují potom anketu za zbytečnou
(Svítek – grémium i kolegium se touto problematikou zabývalo, některé připomínky
odstraněny v rámci reakreditace bakalářského studia).
Diskuse
Říha – ptá se po důvodech neochoty studentů, výsledky ankety se na ústavu zabývali i vyvodili
důsledky,
Jacura – problém vidí v dlouhých termínech,
Kumpošt – za ZS 2015 – 16 bude anketa spuštěna do konce týdne, mohou do ní vstoupit i
studenti půl roku po ukončení studia,
Svítek – viděl ankety v cizině, jsou jinak postaveny,
Hajzler – doporučuje větší propagaci ankety ze všech stran (vedení, správce ankety, atd.),
Urbaniec – studenty bychom měli motivovat k vyplnění ankety,
Jacura – do dneška (20.1.2016) se měly ústavy k anketě vyjádřit, toto vyjádření poslalo pouze
5 ústavů, od 6 dosud chybí!
Hajzler předal slovo dalším členům SKAS.
Hába informoval o tom, že v souvislosti s úspěšným ukončením studia (SZZ 14.1.2016 – Ing.)
přestává být členem Disciplinární komise a je třeba komisi doplnit.
Urbaniec přednesl seznam usnesení AS ČVUT FD za rok 2015 a vybral 4 usnesení, kterými se
AS ČVUT FD obracel na vedení fakulty:
1. usnesení 12 – 02 – nespokojenost s přístupem vedení ČVUT FD k Disciplinární komisi
ČVUT FD
2. 13 – 04 – projednání fyziky
3. 17 – 03 – neuspokojivý stav ankety
4. 18 – 03 – připomínky k Dlouhodobému záměru.
Urbaniec konstatoval, že stav k usnesení 12 – 02 trvá, usnesení 13 – 04 bylo projednáno a
(vy)řešeno, k usnesení 17 – 03 jednání stále probíhají, informace k usnesení 18 – 03 nemáme,
Dlouhodobý záměr nebyl doposud zveřejněn.
Svítek přislíbil, že otázka Dlouhodobého záměru bude dořešena na kolegiu 27.1.2016 a na
přelomu ledna/února bude dokument vyvěšen.
6) Harmonogram AS FD pro letní semestr
Jacura navrhl harmonogram zasedání AS ČVUT FD pro 1. pololetí roku 2016, a to v termínech
10.2. (bude-li potřeba), 16.3., 13.4., 18.5. a 15.6. Tyto termíny budou předloženy jednání
kolegia děkana dne 27.1.2016 k projednání. Dále Jacura vyzval senátory k tomu, aby se
vyjádřili k tomu, koho na jednotlivá zasedání pozvat a jaká témata je zajímají k řešení. SKAS
požádal Svítka, aby provedl a přednesl shrnutí roku 2015 a výhled pro letošní rok, dále bude na
nejbližší zasedání pozván tajemník fakulty doc. Schmidt.

7) Různé
Jacura – doporučil informovat AO o tom, že bylo vyvěšeno vyjádření ústavů k anketě,
Dvořáčková – zve na Společenský večer ČVUT Děčín, který se bude konat 18.3.2016,
Hospodka – upozornil, že na stránkách FD chybí podrobnější informace ke Dni otevřených
dveří,
Hajzler – chodili studenti na Fyzikální seminář a mělo to vliv na jejich úspěšnost ve fyzice?
(dle dr. Malé pouze 30 studentů, údajně se krylo s povinnou výukou),
Hajzler – je zájem o Reprezentační ples? Nikdo se neptal, ani z vedení FD (Jacura – kolegium
ani grémium tuto otázku neprobíralo),
Říha – minule se chopili studenti (Hajzler – chtěli napomoci, ale narazili na řadu problémů
nejen finančních, letos proto vyčkávají, jsou připraveni začít organizovat, ale potřebují jasně
nastavená pravidla),
Kumpošt – otázka sponzorství – vloni problém ve smlouvě, firmy, které přispěly, měly mít
uvedeno své logo na všech materiálech a akcích FD, objevilo se pouze na plese,
Jacura – k otázce plesu navrhuje, aby organizátorem byl AS ČVUT FD s tím, že každý dostane
úkol, projedná na kolegiu děkana dne 27.1.2016,
Kobosil – účastnil se veletrhu VŠ na VŠE, pochvala PR fakulty (Ing. Skolilové a Bc. Dubské),
zájemci o studium na FD se ptali zejména na fyziku,
Hába – jak bude nadále probíhat výuka fyziky? (Svítek – řeší se, probíhají jednání, příště
budeme informováni).
Jacura ukončil zasedání v 18:10 hod s přáním zdárného posledního roku mandátu v AS ČVUT
FD. Příští zasedání se uskuteční 10.2., nebo až 16.3. 2016 od 15:30 hod v zasedací místnosti
na Florenci.
Zapsala: Kočárková

