Zápis z 22. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného
dne 20.11. 2013
(volební období 2011 – 2013)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. M. Brumovský, 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. D. Mocková, Ph.D., Ing. J. Vyčichl, Ph.D.,
Ing. J. Zelenka
za studentskou část:
Ing. T. Duša, Ing. A. Lenková, Bc. T. Sysala, Ing. P. Šatra
Omluveni:
Bc. O. Hajzler, Ing. Bc. J. Košťálová, Ing. Václav Novotný, Ing. M. Kubín
Hosté:
doc. Ing. J. Čarský, Ph.D., - proděkan pro pedagogickou činnost
Program zasedání:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Vyhlášení podmínek přijímacího řízení v akademickém roce 2014 – 2015 –
doc. Čarský
3) Různé

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ:
Předsedkyně AS ČVUT FD Dr. D. Mocková zahájila v pořadí 22. řádné zasedání
akademického senátu Fakulty dopravní, přivítala přítomné senátory, pana proděkana
doc. Ing. J. Čarského, Ph.D. Seznámila senátory s programem a navrhla, aby volební
komise byla ve složení Ing. M. Jacura, Ph.D., Ing. Bc. D. Kočárková, Ph.D.,
Ing. J. Vyčichl, Ph.D. AS ČVUT FD s tímto návrhem souhlasil.
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z 21. zasedání AS ČVUT FD, které se konalo 06.11.2013, byl jednomyslně
schválen s tím, že budou zapracovány drobné úpravy.
Hlasování: 15 – 0 – 0
2) Vyhlášení podmínek přijímacího řízení v akademickém roce 2014 - 2015
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Proděkan pro pedagogickou činnost doc. J. Čarský seznámil velmi podrobně AS
ČVUT FD s vyhlášením podmínek přijímacího řízení v akademickém roce 2014 2015. K tomuto tématu se rozvinula diskuze, kdy se hlasovalo o jednotlivých bodech
a na závěr o celém předloženém dokumentu.
Ing. M. Brumovským bylo navrženo, aby byl otevřen obor ID a IS v českém jazyce
s kvótou pro otevření oborů.
Hlasování: 2 – 7 – 6
Dále bylo hlasováno o původním návrhu nabízet obor IS v českém jazyce a
nenabízet obor ID v navazujícím magisterském studijním programu „Technika a
technologie v dopravě a spojích“.
Hlasování: 12 – 1 – 2
Z důvodu malého počtu studentů ve vyšších ročnících není efektivní nabízet
kombinovanou formu studia v bakalářském studijním programu v Praze a v Děčíně a
nadále se bude nabízet pouze v Děčíně, a to i z důvodu udržitelnosti projektu OPVK.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Po diskuzi bylo navrženo, aby dokumentem prokazujícím znalost českého jazyka
mohl být diplom z vysoké školy, na které uchazeč absolvoval předchozí studium
v českém nebo slovenském jazyce. Byla diskutována omezení platnosti ostatních
dokumentů viz str. 6 body 2) až 5).
Bylo hlasováno o omezení platnosti a úpravě dokumentu tak, že datum vystavení
nesmí být před 31.03.2012.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Dále bylo hlasováno o uznávání diplomů prokazující znalost českého jazyka.
Hlasování: 11 – 3 – 1
Proběhla diskuze o počtu přijímaných uchazečů o studium v prezenční formě
bakalářského studia uskutečňovaného v Praze. Senátoři vybírali z předem
navržených variant, minimálně 363/549/599 uchazečů.
Hlasování – 363:
Hlasování – 549:
Hlasování – 599:

0 - 12 – 3
15 – 0 – 0
0 – 11 – 4
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AS ČVUT FD zvolil variantu minimálně 549 přijímaných uchazečů.
AS ČVUT FD hlasoval o vhodném počtu přijímaných uchazečů do navazujícího
magisterského studia v kombinované formě studia v Praze při návrhu maximálně 44
uchazečů.
Hlasování: 13 – 0 – 2
AS ČVUT FD hlasoval o vhodném počtu přijímaných uchazečů do navazujícího
magisterského studia v prezenční formě studia v Praze při návrhu minimálně 134
uchazečů.
Hlasování: 15 – 0 – 0
AS ČVUT FD hlasoval po diskuzi o navržené výši hodnoty aritmetického průměru,
do které budou uchazeči z řad současných studentů nebo absolventů ČVUT FD
přijati bez přijímacích zkoušek na navazující magisterské studium na ČVUT FD. Byla
vybrána varianta 1,95, o které bylo hlasováno.
Hlasování: 8 – 7 – 0
AS ČVUT FD nastavil limit pro otevření oborů (s výjimkou oborů s vyučovacím
jazykem angličtina – IS a TR), ve kterých počet přijatých uchazečů bude 15 a méně.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Hlasování o celkovém vyhlášení podmínek přijímacího řízení v akademickém
roce 2014 - 2015
14 – 0 – 1
3) Různé
Doc. J. Čarský:
- informoval o stavu elektronické podpory SZZ s tím, že ostrý provoz již běží a
závěrečné práce je nutné do systému KOS nahrát do 29.11.2013 – bez
výjimek. Pro externí konzultanty, kteří nemají vztah k ČVUT, musí existovat
supervisor, který ručí a vykonává elektronické úkony za tohoto externistu. Na
odevzdání tištěné formy má student ještě až dalších 14 dní. Ing. T. Duša
vyjádřil obavy ústavu ohledně zvyšování nákladů na tisk apod., které ústav
vyčíslil až na 18.000,- Kč. O tomto problému se diskutovalo.
- informoval, že od 01.10.2014 je možné zadávání „tajných“ závěrečných prací,
toto musí být již součástí zadání.
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Dr. P. Kumpošt
-

informoval, že byly znovu zprovozněny interaktivní stránky rozvrhu,
bude spuštěno testovací kolo ankety za zimní semestr. Ing. P. Šatra vybere
z každého ročníku studenta, anketa poběží týden, následně se uzavře a
doladí se případné nedostatky a ostré spuštění bude k prvnímu týdnu
zkouškového období.

Ing. A. Dvořáčková:
-

upozornila na možné problémy konference projektů (29.11.2013 proběhne
prezentace projektů v budově Horská 3), protože hrozí výpadky energie. Dr. J.
Kaliková slíbila zjištění stavu.

Dr. D. Mocková:
-

navrhla, aby existovaly jednotné profily kandidátů vyvěšené na nástěnkách
obsahující fotografii, kontakt a volební program v pár bodech. Dr. M. Jacura
doporučil, aby se toto zrealizovalo až pro příští volby, protože fotografie a
program nebyly součástí požadavku na kandidáty a není již časový prostor.

Ing. P. Šatra:
-

informoval, že 02.12.2013 v 11.30 hod proběhne veřejná beseda s děkanem
v místnosti K 309.
Proběhla akce GAUDEAMUS a je škoda, že vyhlášení přijímacího řízení je až
po této akci. Vzhledem k tomu, že termíny jsou časově blízké, dalo by se
uvažovat, aby vyhlášení příštího přijímacího řízení proběhlo před konáním
akce GAUDEAMUS.

Dr. M. Jacura:
-

informoval o špatném a devastujícím stavu budovy Horská A. Zejména ve
4. patře je patrné, že zatéká do střechy všude. Budova se znehodnocuje a
náklady nese správa budovy. Vyjádřil názor, že vedení fakulty neprojevuje
žádný zájem o stav ani o jeho nápravu. K této informaci vzniklo následující
usnesení.

Usnesení AS ČVUT FD k situaci budově A, 4. patro – Horská 3
AS ČVUT ukládá vedení fakulty, aby:
- neprodleně zvýšilo tlak na OVIČ,
- osobně navštívilo dané prostory,
- vyvinulo veškerou snahu k okamžitému zastavení devastace 4. patra budovy
A v Horské 3,
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- zahájilo nápravu.
AS ČVUT FD ukládá vedení fakulty, aby požadovalo po OVIČ písemnou záruku, že
veškeré škody způsobené při rekonstrukci střechy na budově A v Horské 3 nebudou
hrazeny z prostředků ČVUT FD.
Hlasování: 15 – 0 – 0

Ing. Denisa Mocková, Ph.D.
předsedkyně AS ČVUT FD

Zapsali:
Ing. Jan Zelenka
Olga Neničková
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