Zápis ze 4. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného
dne 21. 5. 2014
(volební období 2014 - 2016)
Přítomni:
Za zaměstnaneckou část:
Ing. A. Dvořáčková, Ing. J. Hospodka, Ph.D., Ing. H. Chalupníčková, Ing. M. Jacura, Ph.D.,
Ing. Jana Kaliková, Ph.D., Ing. Bc. D. Kočárková, Ph.D., Ing. J. Krčál, Ph.D., Ing. Bc. P.
Kumpošt, Ph.D., Ing. T. Padělek, Ing. Z. Říha, Ph.D., Ing. L. Svoboda, Ing. J. Vyčichl, Ph.D.
Za studentskou část:
Ing. O. Hajzler, Ing. J. Jirků, Bc. H. Najzarová, Ing. P. Šatra, O. Štumbauer, Bc. K. Urbaniec
Omluveni:
Bc. O. Hába
Hosté:
prof. Ing. P. Moos, CSc., Ing. Mgr. J. Feit, Ing. D. Schmidt, Ph.D., Ing. M. Drábek
Program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Informace z vedení FD
3. Čerpání financí FD za rok 2013 a schválení
návrhu rozpočtu pro rok 2014
4. Strategie FD v oblasti rozvoje a výstavby
5. Problematika etických kodexů
6. Informace komory „SKAS“ FD
7. Informace z jednání AS ČVUT
8. Různé

Prof. M. Svítek, Dr. M. Jacura
Dr. D. Schmidt Dr. P. Kumpošt
Prof. P. Moos
Ing. P. Šatra
Ing. O. Hajzler
Dr. D. Kočárková

Průběh zasedání:
Předseda AS ČVUT FD zahájil 4. řádné zasedání a přivítal přítomné senátory a hosty a
omluvil děkana fakulty. Na návrh předsedy dr. Jacury byla zvolena volební komise ve stejném
složení jako je komise legislativní.
Hlasování: 17 – 0 – 0

1. Kontrola zápisu
V rámci tohoto bodu senát hlasoval o dílčí změně zápisu. Jednalo se o vyjádření děkana
fakulty k prioritám ve výstavbě, které v návrhu zápisu neodpovídalo myšlenému významu.
Z tohoto důvodu nechal předseda senátu autorizovat zapsané vyjádření panem děkanem.
Následně bylo nutné odsouhlasit tuto změnu.
Hlasování: 13 - 0 – 4
Hlasování o celém zápisu: 13 – 0 – 4
Na závěr tohoto bodu upozornil předseda senátu dr. Jacura, že senátoři mohou poslat své
vlastní vyjádření do zápisu e-mailem. Pokud nechtějí, aby toto vyjádření bylo upravováno, je
nezbytné v e-mailu uvést, že senátor žádá o zaprotokolování svého názoru v souladu
s Článkem 9, odst. 3 Volebního a jednacího řádu AS ČVUT FD.
2. Informace z vedení FD
Před začátkem bodu 2 provedl dr. Jacura kontrolu úkolů, vyplývajících z minulého zasedání.
a. Menza
V průběhu června bude uskutečněna schůzka předsedy AS a tajemníka FD s vedoucí
pracovníci výdejny v Horské s cílem seznámit ji s výsledkem ankety a projednat
možnosti nápravy současného stavu.
b. Vyjádření k anketě
Vyjádření k anketě dodaly jen některé ústavy (611, 612, 614, 618, 621), ačkoliv pan
děkan stanovil termín splnění na 19. 5. 2014.
Senát přijal následující usnesení:
AS ČVUT FD žádá jednotlivé ústavy, které se nevyjádřily k výsledkům ankety, aby v co
nejkratším časovém intervalu toto vyjádření vypracovaly a zveřejnily ho. Žádáme, aby byla
vyjádření zveřejněna do 26. 5. 2014.
Hlasování: 17 – 1 – 0
c. Setkání děkana se studenty nad výsledky ankety.
Bohužel se pro schůzku nenašel vhodný termín. Předběžně stanovený termín 20. 5.
nebyl až do poslední chvíle potvrzený, což znemožňovalo i jeho oznámení
akademické obci FD. SKAS ČVUT FD se ve spolupráci s panem děkanem pokusí
najít nový termín besedy.
Dr. Jacura v rámci bodu „informace z vedení“ uvedl, že FD má dva nové docenty a další dva
docenti čekají na podpis rektora. Dr. Kočárková uvedla, že s novým rektorem došlo ke
zjednodušení jmenování docentů. Habilitační řízení bude probíhat na fakultě a pouze
v případě problémů bude rektor diskutovat s děkanem a s potenciálním docentem.

Dalším bodem byly akreditace. Akreditace oboru PL bude projednána za zasedání akreditační
komise v červnu. Na podzim čeká fakultu reakreditace několika oborů.
Dr. Jacura informoval, že časový plán akademického roku 14/15 bude 14 týdnů.
Další informací z vedení byla úprava doktorského studia. V současné době dochází k úpravě
směrnice doktorského studia na rektorátu a následně dojde k úpravě i směrnice FD.
V současné době probíhá inovace webových stránek. V rámci inovace je nezbytné vytvořit
kompetenční směrnici, aby bylo jasné, kdo za co na webových stránkách zodpovídá.
3. Čerpání financí FD za rok 2013 a schválení návrhu rozpočtu pro rok 2014
Tajemník Fakulty Dr. Schmidt informoval senát o čerpání financí FD za rok 2013. Fakulta
dopravní musí ze zákona dodržovat vyrovnaný rozpočet, nebo může hospodařit se ziskem.
Předseda HK dr. P. Kumpošt potvrdil, že tajemník FD dr. D. Schmidt předložil čerpání
financí hospodářské komisi k projednání. HK nemá k čerpání připomínky.
Senát projednal čerpání financí za rok 2013 a bez připomínek ho bere na vědomí.
Tajemník FD dr. D. Schmidt představil rozpis rozpočtu ČVUT FD na rok 2014. Vědecké
výkony FD odpovídají analýzám z předchozího roku, ale vlivem zvýšení vědecké aktivity
všech fakult došlo k navýšení kvalitativních výkonů FD jen o desetiny procentního bodu a
stále osciluje kolem 3%.
Tajemník upozornil, že si FD musí dát pozor na dokrývání rozpočtu z rezervy.
Dále dr. D. Schmidt uvedl konkrétní příklady, navyšující nákladovou složku rozpočtu
v meziroční bilanci.
Předseda HK doporučil přijetí rozpočtu Fakulty dopravní pro kalendářní rok 2014, který byl
předložen tajemníkem fakulty komisi dne 13. 05. 2014.
Hlasování: 17 – 0 – 0. Rozpis rozpočtu byl schválen.
Tajemník nabídl, že může senátu představit rozpis financí po jednotlivých ústavech.
Senát souhlasil 16 – 0 – 2.
Dr. Schmidt představil rozpis financí pro jednotlivé ústavy a uvedl, že ústavy FD musí dokrýt
některé smlouvy z vlastních zdrojů.
AS ČVUT FD vzal rozpis financí na jednotlivé ústavy na vědomí.
4. Strategie FD v oblasti rozvoje a výstavby
Prof. Moos, proděkan pro rozvoj a výstavbu, informoval AS ČVUT FD o strategii FD.
Strategie FD se bude aktualizovat. Prof. Moos vyzval senátory a komisi KRoVy, aby nápady,
které by mohly přispět ke zlepšení strategie, zasílali dr. Vyčichlovi. Termín ukončení sbírání
připomínek byl stanoven na začátek prázdnin. Na podzim 2014 by prof. Moos měl

akademickému senátu představit novou strategii, která bude v souladu se strategií
ČVUT.
Prof. Moos informoval senátory o vývoji v Horské. Podle jeho slov budova A nevyhovuje
protipožárním, bezpečnostním a bezbariérovým podmínkám.
Senátoři dostali přehled etap revitalizace v horské.
FD musí vyřešit využití prostor s ohledem na potřeby jednotlivých ústavů. Musí se počítat
s laboratořemi. V současné době je přidělení prostorů nerovnoměrné. Nyní se tvoří analýza
možností přidělení prostor a přehled, jak jsou jednotlivé místnosti využívány. Nemůže se stát,
aby si ústavy při budoucím stěhování pohoršily. Vždy si musí polepšit a přestěhovat se do
komfortnějších prostor.
Předpokládá se, že by se revitalizace v Horské mohla zapojit do velkého Operačního
programu 2014 – 2020, který se by se měl zaměřovat na rekonstrukci na Karlově náměstí a
v Horské.
V Horské je mnoho prázdných místností, které je potřeba využívat. Mělo by se urychlit
stěhování z Florence. V současné době jsou některé prostory dočasně pronajaty (Věda nás
baví).
Prof. Moos požádal senátory, aby upozornili na priority v rekonstrukci. Prof. Moos dále slíbil,
že zašle Generel FD komisi KRoVy. O prioritách se bude následně diskutovat.
Výsledný investiční záměr fakulty bude vytvářen s ústavy a se senátem tak, aby zohledňoval
všechny potřeby.
Prof. Moos dále informoval o projektech:
a. Výtah v Konviktu
Památkáři povolili výstavbu výtahu v Konviktské ulici. V současné době se FD snaží
získat souhlasy od sousedů. FD se snaží začlenit výstavbu výtahu do projektu
výstavby recepce a úpravy děkanského patra.
b. Výtah v Horské
Výstavba výtahu v Horské ulici musí probíhat a navazovat na bezpečnostní řešení
celého komplexu. Součástí této etapy revitalizace je i základní členění (oddělení)
požárních úseků v budově „A“. Realizace této části je závislá nejen na finanční dotaci,
ale i na platném územním rozhodnutí.
Vyjádření KRoVy: Předseda komise dr. Vyčichl uvedl, že prof. Moos zmínil vše, co bylo
projednáváno v rámci zasedání komise. Zápis z komise bude zaslán senátorům.
Diskuse:
Dr. Vyčichl uvedl, že stěhování na podzim 2014 není možné, protože na Horské nejsou
splněny minimální požadavky: dvě velké posluchárny a dvě další PC učebny.
Dr. Kaliková uvedla, že se z Konviktu na Horskou stěhují dvě PC učebny. Nejde o vytvoření
nových učeben, ale o přemístění.

Ing. Šatra se pozastavil nad zpětným hodnocením rekonstrukce Horská – budova A. FD by si
z rekonstrukce měla vzít ponaučení. Toto hodnocení by se mělo probrat.
Prof. Moos slíbil, že při velkých akcích bude přítomen i fakultní stavební dozor.
Dr. Schmidt uvedl, že kromě dvou poslucháren a dvou PC učeben potřebujeme na Horské
ještě velkou zasedací místnost.
5. Problematika etických kodexů
Ing. Šatra představil problematiku etických kodexů a uvedl, že by na FD měl být takový
etický kodex vytvořen.
Prof. Moos ocenil tuto aktivitu a slíbil, že pošle senátorům etický kodex ČVUT, který byl
projednáván na AS ČVUT, ale nebyl přijat.
Dr. Jacura požádal SKAS, aby připravil analýzu etických kodexů jiných univerzit a výsledek
představil na prvním zasedání v záři.
Ing. Šatra uvedl, že vytvoření etického kodexu je potřebné, neboť v současnosti
k problematice čestného chování u zkoušek přistupují ústavy různým způsobem.
Dále bylo projednáno prohlášení na písemných pracích K611: „Stvrzuji svým podpisem, že
test vypracuji samostatně a použiji pouze povolené zdroje informací. Beru na vědomí, že
v případě jakéhokoliv porušení pravidel z mé strany bude můj test hodnocen nula body a
stejně tak budou klasifikovány testy kolegyň a kolegů v mém bezprostředním okolí (na
sousedním místě po mé levici, pravici, přede mnou a za mnou)“.
Prof. Moos uvedl, že takovéto praktiky na FD nepatří a na vedení FD projedná zákaz
používání tohoto nedůstojného prohlášení
Bc. Urbaniec předal prof. Moosovi vyjádření dotčeného ústavu, aby se tento problém mohl
probrat na vedení fakulty.
6. Informace komory „SKAS“ FD
Všechny body, kterými se SKAS zabýval od minulého zasedání, již byly probrány.
7. Informace z jednání AS ČVUT
Dr. Kočárková seznámila AS ČVUT FD s děním na zasedání AS ČVUT.
AS ČVUT zvažuje zavedení přijímacích zkoušek od roku 15/16, které budou podmínkou pro
rozdělování studentů. Tyto přijímací zkoušky by mohly být stejné pro celé ČVUT.
Na AS ČVUT se prezentovala dostavba Vítězného nám – Dejvice Center.
Byla sestavena komise pro výběrové řízení pro CIIRK.
Dr. Olšák na zasedání AS ČVUT uvedl, že se opět začíná řešit nový zákon o vysokých
školách.

8. Různé
a. Prof. Moos měl k senátu naléhavou prosbu. Pro otevření studijního oboru je nutné 16
přijatých studentů. Bohužel přihlášku na obor IS podalo pouze 14. Prof. Moos požádal,
aby AS ČVUT FD schválil výjimku pro rok 14/15 a umožnil otevření oboru i s menším
počtem studentů.
K tomuto bodu proběhla diskuse.
Usnesení:
AS ČVUT FD na základě žádosti děkana fakulty, přednesené prostřednictvím proděkana
pro rozvoj a výstavbu prof. Moose a po zvážení všech okolností doporučuje proděkanovi
pro pedagogickou činnost, aby požádal hlavní přijímací komisi, aby zvážila možnost
udělení výjimky pro otevření oboru (IS – navazující magisterský studijní program
vyučovaný v českém jazyce) i v případě nesplnění minimální kvóty přijatých studentů, a
to v roce 2014/2015.
Hlasování: 17 – 0 – 1
SKAS by o tomto usnesení měl informovat studenty.
b. Bc. Urbaniec uvedl, že nikdo z vedení nebyl na plese FD. Prof. Moos slíbil, že to přednese
na vedení. Dr. Kumpošt uvedl, že termín mimo plesovou sezonu je nešťastný a že
propagace také nebyla vydařená.
c. Dr. Kočárková uvedla, že by při rektorském dnu mohli zaměstnanci FD jet v rámci klání
mezi fakultami na dračí lodi.
d. Ing. Dvořáčková uvedla, že v Děčíně proběhl společenský večer ČVUT ve spolupráci
s FJFI. Tato akce měla velký ohlas, a proto se bude příští rok opakovat.
e. Dr. Kumpošt položil otázku prof. Moosovi, zda existuje seznam SW licencí v rámci FD.
Dr. Kaliková uvedla, že děkan fakulty vydal příkaz, aby informace o licencích byly
předány Oddělení počítačové techniky a síťových služeb. Seznam SW je na tomto
oddělení, ale nejsou zde bohužel uvedeny všechny licence. Prof. Moos uvedl, že FD musí
udělat podrobný přehled SW.
f. Dr. Hospodka položil otázku, zda existuje seznam HW. Situace je podobná jako se SW.
g. Ing. Chalupníčková informovala senát o možnostech výjezdního zasedání. Termín
výjezdního zasedání zatím nebyl stanoven.
h. Dr. Jacura zmínil problematiku změny hesla v kosu. Podle Dr. Kalikové se heslo musí
měnit jednou za rok. Toto heslo se mění na usermapu. Kos o nutností změny hesla
informuje 60 dní předem.
i. Po prázdninách bude spuštěn nový e-mailový systém.
j. Na příštím zasedání AS ČVUT musí najít vhodný termín pro výjezdní zasedání.

Příští zasedání AS ČVUT FD se koná 11. 6. 2014 do 15:30 v Konviktu, místnost K404.
Zasedání bude zaměřeno na pedagogiku a bude přítomen proděkan doc. Čarský.

Zapsal: Ing. Ota Hajzler
Ing. Martin Jacura, Ph.D.
Předseda AS ČVUT FD

