Zápis z 11. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 22. 4. 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. Bc. Petr
Kumpošt, Ph.D., Ing. Zdeněk Říha, Ph.D., Ing. Lukáš Svoboda, Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.
za studentskou část:
Bc. Ondřej Hába, Ing. Ota Hajzler, Ing. Jana Jirků, Bc. Martin Kobosil, Bc. Hana Najzarová,
Oldřich Štumbauer, Bc. Krzysztof Paweł Urbaniec
Omluveni:
Ing. Bc. Jakub Hospodka, Ph.D., Ing. Tomáš Padělek
Hosté:
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c, doc. Ing. Jiří Čarský,
Ph.D., prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D., Ing. Jonáš Jirků, Bc. Jan Šleichrt, Jan Vacek, Bc.
Miroslav Vaniš
Program:
1) Vystoupení rektora ČVUT
2) Kontrola zápisu z minulého zasedání
3) Výroční zpráva ČVUT FD 2014
4) Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení
5) Disciplinární komise – doplnění
6) Studentská anketa
7) Informace z AS ČVUT
8) Informace SKAS
9) Různé

prof. P. Konvalinka
Dr. M. Jacura
Prof. M. Svítek
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
Dr. M. Jacura
Dr. P. Kumpošt
Dr. D. Kočárková
Ing. O. Hajzler

Předseda AS ČVUT FD Jacura zahájil 11. řádné zasedání Akademického senátu Fakulty
dopravní, přivítal senátory a přítomné hosty, zejména pana rektora ČVUT. Seznámil senátory
s programem a navrhl, aby legislativní komise AS ČVUT FD byla pro 11. zasedání i komisí
volební. AS s tímto návrhem souhlasil.
Usnesení 11 – 00: Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 11. zasedání i komisí volební.
Hlasování: 16 – 0 – 0
1) Vystoupení rektora ČVUT
Prof. Konvalinka poděkoval za pozvání na jednání AS FD. V úvodu svého vystoupení
konstatoval, že ČVUT si polepšilo ve světovém žebříčku hodnocení univerzit. Kladně hodnotil,
že v současnosti je podána řada mezinárodních projektů, např. v HORIZONT 2020.
Připomenul, že v listopadu 2014 byla zahájena výstavba budovy CIIRC, s dokončením se počítá
na jaře roku 2016, v budově je plánováno umístění rektorátu. Dále zmínil další plány ČVUT
související s koupí pozemků od VŠCHT a s dostavbou Vítězného náměstí v Praze 6 – Dejvicích.
V další části vystoupení zodpověděl prof. Konvalinka dotazy senátorů FD, které obdržel
v předstihu:
1. Problematika umístění FD v rámci budov ČVUT, financování jejich údržby i rozvoje

Ve výhledu v r. 2020 – 2022 se počítá s přemístěním FD na Vítězné náměstí do nově postavené
budovy, která je v současnosti v plánech. V té doby budou rovněž otevřeny v Dejvicích
rekonstruované Halové laboratoře, kde se s umístěním zařízení FD počítá. Otázka „co s FD do
té doby“ je řešena s děkanem FD, počítá se s opuštěním budovy na Florenci a jejím
přestěhováním do Horské, kde ale nutně musí předcházet rekonstrukce prostor a vybudování
odpovídajících poslucháren.
2. Nový studijní a zkušební řád - představení změn
Prof. Konvalinka seznámil senátory s počtem přijatých přihlášek na ČVUT na jednotlivé
fakulty k datu 19.5.2015 a konstatoval, že u většiny fakult je zaznamenán pokles zájemců
o studium.
Informoval o stanovení pevného každoročního začátku akademického roku na 1. října.
Hlavními změnami předkládaného Studijního a zkušebního řádu (dále „SZŘ“) pro bakalářské
a magisterské studium jsou:
 snížení počtu zkouškových termínů na 2 + 2 a přidání kompenzace v podobě „balíčku
volných termínů“, které bude student moci využít při neúspěšnosti u zkoušky jako
3. termín,
 elektronický index – bude používán od 1.10.2015,
 doporučení, aby přednášky byly povinné, neprošlo do změn, ale toto ustanovení je
v kompetenci vyučujícího/vedoucího pracoviště v rámci stanovení podmínek
k ukončení předmětu,
 SZŘ bude vydán jako 1 dokument se 2 samostatnými částmi (bakalářské + magisterské
studium a doktorské studium).
3. Výuka v Aj a výše poplatků za toto studium
Prof. Konvalinka konstatoval, že většina fakult má výuku v anglickém jazyce zpoplatněnou, ale
ceny se liší, a proto je snahou ČVUT tyto poplatky sjednotit. Výhledově je plánováno vytvoření
jednotné katedry jazyků na ČVUT pro možné rozšíření nabídky výuky jazyků pro všechny
studenty ČVUT.
Jacura poděkoval pan rektorovi za zodpovězení otázek a zahájil diskusi:
Kobosil – problém s kvalitou výuky jazyků; open přednášky,
Konvalinka – začíná se diskutovat o nastavení limitů, snaha o zlepšení výuky hlavně AJ
zejména v oblasti dorozumění studentů; open přednášky se testují v pilotní verzi,
Jirků – celkově velké snížení počtu uchazečů o studium na ČVUT, jsou analýzy, kam jinam
studenti míří?
Konvalinka – analýzy, kam studenti míří, nejsou, obecně menší zájem o náročné technické
obory, bylo by vhodné, aby firmy poskytovaly stipendia. Dalším problémem je problém
„generační“, vyšší věk řady přednášejících na ČVUT, zastaralé metody přednášek,
Jiroušek – dotaz na UCEEB – má-li plán, je možné se zapojit do spolupráce?; jak se postavit
k povinným přednáškám,
Konvalinka – doporučuje návštěvu pracoviště UCEEB, kontaktovat ředitele doc. Ferkla nebo
vedoucího laboratoří; podmínky stanoví vyučující, lze např. v rámci přednášek psát testy, které
se započítávají do hodnocení studenta u zkoušky,
Hába – v souvislosti se začátkem AR 1.10., kdy začne skutečně výuka a kdo stanoví posun,
Konvalinka – stanoví děkan fakulty, posun možný pouze vpřed o 2-3 pracovní dny, aby výuka
začínala od pondělí,
Urbaniec – jak srovnat poplatky za studium v AJ; na FD joint – degree, má obavy, že na toto
studium se nebudou studenti kvůli poplatku hlásit,
Konvalinka – částka 50 tis/semestr se mu jeví optimální; fakulta může poplatek kompenzovat
prostřednictvím stipendia (příp. z rektorátu),

Svítek – podle stávajícího SZŘ šlo poplatek odpustit děkanem, na FD uplatňováno zejména
proto, že tento obor studují v AJ i čeští studenti,
Konvalinka – upozorňuje na to, že problematika se negativně promítá do financování ČVUT
z MŠMT (dohledají si, že různé poplatky jsou odpouštěny a poukazují na to při žádosti rektora
o zvýšení objemu finančních prostředků),
Kumpošt – jak je reálný horizont výstavby nových budov v Dejvicích; otázka rekonstrukcí
budov, pakliže je výhledově opustíme,
Konvalinka – nepredikovatelné, ale doufá, že se podaří vše zavčas vyjednat a postavit;
rekonstruovaná budova má vyšší hodnotu pro následný eventuální prodej,
Vyčichl – jaké další budovy se plánují vystavět na Vítězném náměstí; v současnosti FD
hospodaří s užitnou plochou 15 tis. m2, s jakou plochou se počítá ve výhledu?
Konvalinka – na Vítězném náměstí se plánuje výstavba komerčního a akademického komplexu;
pro FD se uvažuje 10-11 tis. m2 čisté užitné plochy,
Svoboda – nešlo by stanovit pevně termíny rektorských a děkanských dní?; je elektronický
index zahrnutý do koncepce informační strategie ČVUT,
Konvalinka – nechává na kompetenci děkanů; prorektor Čermák i ředitel VIC Kalika
deklarovali, že elektronický index bude fungovat,
Kaliková – v souvislosti s centralizací IP došlo k podstatnému snížení přidělených prostředků,
Konvalinka – není informován, ale přesvědčen, že prostředků byl dostatek, přiděleny podle
vědeckých výkonů,
Jacura – elektronický index (pomine-li nostalgii papírového indexu s podpisy) – jak se bude
prokazovat chyba v zápisu známky do systému KOS,
Konvalinka – věří, že bude fungovat,
Kočárková – prorektor Jettmar přislíbil doplnění archu pro zápis známky, který se generuje
z KOSu, o další kolonku pro podpis studenta (= stvrzení souhlasu se zapsanou známkou),
Kobosil – jak bude probíhat identifikace studenta,
Kumpošt – pro identifikaci např. na Masarykově univerzitě v Brně jsou na intranetu fotografie
studentů i zaměstnanců,
Konvalinka – připravuje se i na ČVUT, pro interní použití je možné, identifikace možná i jiným
způsobem – průkaz studenta či jiný doklad,
Jacura – v 16:55 hod končí diskusi a děkuje panu rektorovi za jeho návštěvu.
2) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z 10. zasedání AS ČVUT FD ze dne 11. 3. 2015 byl zaslán v dostatečném předstihu,
nebyly zaslány žádné připomínky. Urbaniec – drobná připomínka, zapracována na místě.
Usnesení 11 – 01: Schválení zápisu se zapracovanou připomínkou.
Hlasování: 15 – 0 – 2
Děkan fakulty Svítek vznesl dotaz, jak senátoři vnímají strategii rektora ohledně budov:
Kumpošt – současná využívaná plocha 15 tis. m2 se mu zdá nadnesená, když značná část je
nepoužitelná; byla FD dotazována, aby vznesla své požadavky na prostory v Halových
laboratořích v Dejvicích?
Vyčichl – neznáme dispozici nově navrhovaných budov a místností, pro naše potřeby
nepřijatelné kanceláře typu open-space,
Kaliková – nově nabízená čistá užitná plocha 10 tis. m2 se jí zdá málo, zjišťuje současný stav –
nyní má FD k dispozici 22 262 m2 plochy celkové a 14 044 m2 plochy čisté, kterou ale celou
nevyužívá,
Jiroušek – doporučuje zavčas reagovat na to, že 10 tis. m2 je pro FD málo,

Jacura – nutný je střednědobý plán fakulty, tj. 2 velké posluchárny, zázemí, dostatečné prostory
pro ústavy, 2 budovy (Konviktská a Horská), Kumpošt doplňuje další požadavky.
Usnesení 11 – 02: AS FD podporuje strategii umístění FD v lokalitách Konvikt a Horská.
Opuštění budovy Florenc je však podmíněno: vybudováním dvou nových kapacitních
poslucháren, vybudováním nového laboratorního zázemí vč. počítačových laboratoří a
vytvořením zasedací místnosti pro celofakultní jednání v budově Horská. Zároveň FD
požaduje adekvátní podíl ze zisku z prodeje budovy Florenc pro pokrytí nákladů rekonstrukce
komplexu Horská. Hlasování: 17 – 0 – 0
Úkol na příští zasedání – jaký je současný rozsah podlahových ploch (připomene Vyčichl
(KRoVy)).
Jacura – AS FD vyslechl pana rektora a v návaznosti na to členové senátu vyjádřili
znepokojení nad výhledovým rozsahem ploch FD v Dejvicích a žádají na příští zasedání
AS FD o informace od prof. Moose.
3) Výroční zpráva ČVUT FD 2014
Děkan Svítek konstatoval, že senátoři dostali Výroční zprávu ČVUT FD za rok 2014
s dostatečným předstihem a požádal o případné připomínky.
Kočárková – bude aktualizována (vyměněna) tabulka a obrázek na str. 47 v souvislosti s tím,
že uzávěrka publikací ve VVVS byla 31.3., tedy po dokončení zprávy,
Kobosil – doporučuje příště věnovat větší pozornost pracovišti Děčín – byla opomenuta řada
zajímavých projektů,
Dvořáčková – žádá ověřit, zda tabulky a grafy projektů řešených na jednotlivých ústavech
zahrnují i projekt Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci, který řeší
pracoviště Děčín společně s Westsächsische Hochschule Zwickau v rámci programu
přeshraniční spolupráce Cíl 3,
další připomínky Urbaniec, Jacura, Hába – zejména drobné chyby a čárky ve větách, opraveno
v 1 výtisku zprávy, která bude předána pí. Osifové k výsledné korekci, další připomínkou je
špatná kvalita grafů a formátování tabulek.
Usnesení 11 – 03: Schválení Výroční zprávy ČVUT FD 2014 se zapracovanými
připomínkami a vyměněnou stranou 47.
Hlasování: 16 – 0 – 1
Svítek poděkoval senátorům za schválení Výroční zprávy ČVUT FD 2014.
Svítek informoval o dění na vedení fakulty
 grémium děkana – představení prezentace doc. Kocourka z oblasti vědy a výzkumu,
 kolegium děkana
o pokles uchazečů o studium, ekonomický problém pro fakultu, řešilo se, jak dále
postupovat,
o problematika fyziky – na 29.4.2015 je připraven workshop – mimořádné
zasedání kolegia a vyučujících fyziky, proběhne diskuse o nastavení kvality.
4) Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení
Proděkan Čarský informoval o tom, že dostal ústně přislíbeno získání akreditace ve všech
oborech, o které bylo žádáno = 7 bakalářských oborů a 2 nové obory magisterské. Písemné
vyjádření přijde dodatečně.

Čarský předložil materiál „Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro
akademický rok 2015 – 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT
v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY“ pro Prahu i
Děčín a informoval senátory o tom, že materiál včetně všech limitů je stejný jako materiál pro
řádné přijímací, který AS FD schválil na svém 7. řádném zasedání dne 12.11.2014, došlo pouze
k posunu dat podání přihlášek ke studiu.
Usnesení 11 – 04: AS ČVUT FD schválil „Rozšíření a doplnění Vyhlášení přijímacího řízení
pro akademický rok 2015 – 2016 a zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu na ČVUT
v Praze Fakultě dopravní pro nově akreditované obory“.
Hlasování: 17 – 0 – 0
Čarský dále informoval, že hromadně žádal o prominutí poplatků pro všech 7 studentů oboru
ITS vyučovaném v AJ.
Svítek poděkoval Čarskému za přípravu akreditace a Jacurovi za ohlídání všech podmínek,
které pro akreditaci doporučoval AS FD.
Svítek se kvůli dalším povinnostem omluvil z dalšího jednání AS FD.
5) Disciplinární komise – doplnění
Jacura informoval senátory o tom, že ke 13.3.2015 skončil mandát Disciplinární komise, která
je jmenována na 2 roky. Disciplinární komise pracovala ve složení Jacura, Šmolíková
(náhradníci Sodomka, Votruba) a Hába, Šatra (náhradníci Hnyk, Landovský).
Jacura navrhuje následující postup – nahradit Landovského (řádně ukončil studium a není již
členem AO FD) nebo změnit předsedu komise nebo změnit celou komisi.
Jacura cituje z Disciplinárního řádu pro studenty ČVUT v Praze čl. 4 odst. 3 „Členy
disciplinární komise fakulty a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce
fakulty se souhlasem akademického senátu fakulty. Polovinu členů disciplinární komise fakulty
tvoří studenti. Komise má nejméně čtyři a nejvíce osm členů. Dva akademičtí pracovníci a dva
studenti jsou jmenováni náhradníky. Předseda je členem komise.“
Kaliková navrhuje nechat stávající komisi.
Hajzler vznáší dotaz, zda chceme 4 nebo 6 člennou komisi a dodává, že studenti by chtěli
6 člennou komisi.
Usnesení 11 – 05: AS ČVUT FD navrhuje, aby Disciplinární komise byla 6 členná.
Hlasování: 15 – 0 – 2
V následné diskusi navrhováni členové komise a doporučeno, abychom nejprve hlasovali
o předsedovi komise.
Návrhy na předsedu Disciplinární komise – Jacura. SKAS si vyžádal 5 min pauzy k poradě a
přichází s návrhem na předsedu Disciplinární komise – Vyčichl. Na základě tajného hlasování
byl počtem hlasů 12 předsedou Disciplinární komise zvolen Vyčichl, Jacura získal 3 hlasy a
1 hlas se zdržel.
Usnesení 11 – 06: AS ČVUT FD navrhuje, aby předsedou Disciplinární komise byl Ing. Jan
Vyčichl, Ph.D.
Hlasování: 12 – 3 – 1

Následuje další diskuse (Jacura, Najzarová, Urbaniec, Říha, Kočárková, Kumpošt) nad návrhy
na členy komise a řešením nastalé situace. Nezdá se vhodné vybírat členy komise mezi
přítomnými senátory ani navrhovat do komise členy AO, kteří s tímto nevyslovili souhlas. Další
návrh je požádat děkana o prodloužení mandátu komise, což ale není v souladu s řádem
Disciplinární komise. Výsledkem bouřlivé debaty je návrh svolat mimořádné zasedání AS FD
v následujícím týdnu, do té doby předložit návrhy (děkan zaměstnance, SKAS studenty) na
členy Disciplinární komise a projednat s nimi souhlas se členstvím v komisi.
Usnesení 11 – 07: AS ČVUT FD svolává mimořádné zasedání na pondělí 27.4.2015 od 17:00
hod v budově Horská v místnosti A416 s tím, že nebude dodržena předkládací lhůta.
Hlasování: 15 – 0 – 0
6) Studentská anketa
Bod je přesunut na mimořádné zasedání na 27.4.2015.
7) Informace z AS ČVUT
Kočárková – zasedání 25. 3. 2015
 informace o situaci v předsednictví AS ČVUT (rezignace předsedy a jeho následné
znovuzvolení),
 schválení Organizačního řádu Ústavu tělesné výchovy a sportu,
 informace o přípravě Studijního a zkušebního řádu (k tomu svolána navíc na 1.4.2015
diskuse mezi senátory a vedením ČVUT).
8) Informace SKAS
Hajzler –Reprezentační ples FD zhodnocen jako úspěšný, poděkování panu děkanovi, výtka,
že se nezúčastnil nikdo z proděkanů.
9) Různé
Říha – v reakci na debatu k workshopu k fyzice řekl, že
„1) fyzika neselektuje studenty na kvalitní a nekvalitní, to vidím (a nejen já) na tom,
kdo z mých studentů musel fakultu opustit a posléze u státnic, kdo zůstal;
2) studenti se díky fyzice nemohou soustředit na odbornou přípravu a práci v rámci
studentských projektů, přestože drtivá většina těch mých (a nejen mých, kolegové mi
to potvrzují) má obrovský zájem a zajímavá témata. Práce na projektech postupem
času v podstatě neexistuje“.
Jacura – mělo by se diskutovat co by se mělo ve fyzice učit, kvalita výuky, způsob výuky
(atmosféra),
Hajzler – hlavní výtky studentů – fyzika není těžká, ale stojí mnoho úsilí, chybí studijní
materiály, látka není dobře vysvětlena a příklady nejsou propočítány,
Urbaniec – pro odlehčení atmosféry (20:10 hod) – díval se pan předseda na časopis Aula?
Jacura definitivně uzavírá jednání a děkuje všem za účast. Mimořádné zasedání AS ČVUT
FD se uskuteční v pondělí 27. dubna 2015 v Horské ulici v A416, příští řádné zasedání AS
ČVUT FD se uskuteční ve středu 20. května 2015 od 15:30 hod v zasedací místnosti na
Florenci.
Zapsala: Kočárková

