Zápis z 9. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného
dne 20. 2. 2011
(volební období 2011 – 2013)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. A. Dvořáčková, Ing. H. Chalupníčková, Ing. M. Jacura, Ph.D., Ing. J. Kaliková,
Ph.D., Doc. Ing. J. Kocourek, Ph.D., Ing. Bc. D. Kočárková, Ph.D.,
Ing. Bc. P. Kumpošt, Ph.D., Ing. J. Vyčichl, Ph.D., Ing. J. Zelenka
za studentskou část:
Bc. O. Hajzler, Ing. Bc. J. Košťálová, B. Nesnídalová, Ing. J. Vydrová
Omluveni:
Ing. M. Brumovský, Ph.D., Ing. M. Kubín, Ing. D. Mocková, Ph.D., P. Pincová, Bc. T.
Sysala, Bc. P. Šatra
Hosté:
Doc. Ing. J. Čarský, Ph.D.
PROGRAM ZASEDANÍ:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Informace o připravované akreditaci oboru LO „Logistika, technologie
a management dopravy“ pro navazující magisterské studium - Doc. Čarský
3. Reforma VŠ – Informace z jednání AS ČVUT – Ing. Brumovský,
Dr. Kočárková
4. Různé
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ:
Místopředseda AS FD Ing. Bc. P. Kumpošt, Ph.D. v roli předsedajícího přivítal
přítomné členy AS FD a hosta, proděkana pro pedagogickou činnost Doc. Ing.
J. Čarského, Ph.D. Dále Dr. Kumpošt seznámil senát s programem a navrhl, aby
legislativní komise zastávala funkci komise volební. AS ČVUT FD souhlasil.
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Nepřítomný senátor Sysala zaslal připomínku k zápisu z 8. zasedání elektronicky.
Tato připomínka byla projednána a zařazena do zápisu. Zápis z 8. zasedání AS FD
ze dne 30. 11. 2011 byl schválen.
Hlasování: 12 – 0 – 1

2. Informace o připravované akreditaci oboru LO „Logistika, technologie a
management dopravy“ pro navazující magisterské studium
Proděkan pro pedagogickou činnost Doc. Ing. J. Čarský, Ph.D. informoval AS FD
o připravované akreditaci nového oboru LO – Logistika, technologie a management
v dopravě. Garantem tohoto oboru bude prof. Ing. Z. Dvořák, CSc., který na ČVUT
v Praze Fakultu dopravní přechází ze Žiliny. Doc. Čarský stručné popsal jednotlivé
části oboru LO. Dále uvedl, že zasedání akreditační komise bude probíhat 2. – 4. 4.
2012. V případě, že obor LO bude akreditován, je nutné, aby AS ČVUT FD vyhlásil
dodatečné přijímací řízení do tohoto oboru. Na žádost Doc. Čarského se zasedání
uskuteční mezi 21. dubnem a 30. dubnem 2012.
V rámci tohoto bodu proběhla krátká diskuze.
Usnesení: Proděkan pro pedagogickou činnost Doc. Ing. J. Čarský informoval AS
FD o připravované akreditaci nového oboru LO – Logistika, technologie
a management v dopravě. Následně odpověděl na veškeré dotazy od členů AS FD.
AS FD bere materiál o přípravě akreditace oboru LO – Logistika, technologie
a management v dopravě na vědomí bez připomínek.
3. Reforma VŠ – Informace z jednání AS ČVUT
Dr. Kočárková informovala o třech zasedáních AS ČVUT z prosince 2011, ledna
2012 a února 2012. Nejdůležitějšími body byly reforma vysokého školství
a reorganizace SÚZ ČVUT.
Reforma VŠ: Na zasedáních AS ČVUT se projednávaly věcné záměry zákonů
o vysokých školách a finanční pomoci studentům. Dr. Kočárková uvedla, že vysoké
školy nejsou proti zavedení školného, ale rezolutně odmítají, aby školné nahradilo
stále se snižující rozpočet vysokého školství. Dále upozornila na aktivitu Univerzity
Karlovy. UK vydala Kritického průvodce reformou vysokého školství
(http://iforum.cuni.cz/IFORUM-12056.html).
Dr. Kočárková dále upozornila na připravované akce spojené s protesty proti reformě
VŠ. V rámci akce Týden neklidu, který začne 27. 2. 2012, proběhne akce Noc
univerzit (z 28. na 29. 2. 2012). ČVUT se do této akce zapojuje na Fakultě stavební,
kde od 16:00 do 22:00 proběhnou prezentace projektů pro veřejnost. Tato akce má
přiblížit veřejnosti, co se řeší na vysokých školách a má upozornit na důležitost
nezávislosti vysokých škol na politické moci. Následující ráno 29. 2. 2012 v 9:00 se
uskuteční protestní pochod k úřadu vlády.
Reorganizace SÚZ: K 1. 6. 2012 dojde k rozdělení stávající Správy účelových
zařízení na dva nezávislé subjekty.
Dále Dr. Kočárková upozornila, především studentskou část AS FD, na Pietní
shromáždění k 64. výročí pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský
hrad 25. 2. 1948. Místo konání: Pamětní deska Senátu PČR v horní části Nerudovy
ulice (http://akce.cvut.cz/?node=cal_item&idevent=2005&lang=cz).

Doc. Čarský se obrátil na Dr. Kočárkovou ohledně časové náročnosti při schvalování
změny statutu Fakulty dopravní. Po krátké diskuzi se dohodlo, že změna statutu
bude předložena na dubnovém zasedání AS FD a následně se tato změna pošle ke
schválení na zasedání AS ČVUT tak, aby nejpozději v červnu 2012 byl nový statut
FD schválen.
Dále by měl být na dubnovém zasedání schválen harmonogram akademického roku
2012 - 2013.
4. Různé
Dr. Vyčichl se zeptal Doc. Čarského a Dr. Kumpošta na problematiku povinně
volitelných předmětů. Jednalo se především o termín elektronické uzávěrky zápisu
v systému KOS. Doc. Čarský uvedl, že v případě nenaplnění povinně volitelného
předmětu je možné se domluvit na nezrušení předmětu. Toto domluva však musí
proběhnout před elektronickou uzávěrkou zápisu.
Dr. Kumpošt informoval senát o průběhu studentské ankety. Studentská anketa
hodnocení zimního semestru 2011 - 2012 probíhá do konce března.
Dále Dr. Kumpošt informoval o rozvrhu na letní semestr akademického roku 2011 2012.
Bc. Hajzler a Dr. Jacura požádali, zda by na příštím zasedání mohly být poskytnuty
informace k probíhající rekonstrukci komplexu Horská a zda by mohl být eventuálně
přítomný proděkan pro rozvoj a výstavbu Fakulty dopravní Doc. Ing. V. Jirovský,
CSc.

Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.
místopředseda AS ČVUT FD

Zapsal: Bc. Ota Hajzler

