Zápis z 15. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 22. 9. 2015
(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. Jan Krčál, 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:
Bc. Ondřej Hába, Ing. Ota Hajzler, Ing. Jana Jirků, Bc. Martin Kobosil, Bc. Hana Najzarová,
Bc. Oldřich Štumbauer, Ing. lic. Krzysztof Paweł Urbaniec
Omluveni:
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Hosté:
Marie Dvořáková, prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D., prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.,
Bc. Miroslav Vaniš
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Informace z vedení fakulty
3) Doplnění vědecké rady ČVUT FD (doc. Týfa)
4) Dlouhodobý záměr ČVUT FD
5) Informace z AS ČVUT
6) Informace SKAS
7) Různé

Dr. M. Jacura
Prof. M. Svítek
Prof. M. Svítek
Prof. M. Svítek
Dr. D. Kočárková
Ing. O. Hajzler

Předseda AS ČVUT FD Jacura zahájil 15. řádné zasedání Akademického senátu Fakulty
dopravní, přivítal senátory a přítomné hosty. Seznámil senátory s programem a navrhl, aby
legislativní komise AS ČVUT FD byla pro 15. zasedání i komisí volební. AS s tímto návrhem
souhlasil.
Usnesení 15 – 00: Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 15. zasedání i komisí
volební.
Hlasování: 15 – 0 – 1
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis ze 14. řádného zasedání AS ČVUT FD ze dne 10. 6. 2015 byl senátorům rozeslán
začátkem července, byly zaslány připomínky (Hába), které byly zapracovány. Další
připomínky byly zapracovány na místě (Svoboda, Urbaniec).
Usnesení 15 – 01: Schválení zápisu ze 14. řádného zasedání AS ČVUT FD se
zapracovanými připomínkami.
Hlasování: 15 – 0 – 1
2) Informace z vedení fakulty

Svítek přivítal senátory v novém akademickém roce. Následně informoval o novinkách
v oblasti vědy a výzkumu:
- ČVUT FD získala akreditaci habilitačního a profesorského řízení pro obory Dopravní
systémy a technika a Inženýrská informatika v dopravě a spojích na dobu 8 let, pro
obor Technologie a management v dopravě a telekomunikacích na 4 roky,
- připravují se pravidla pro hodnocení doktorského studia,
- byl přijat návrh do připravovaného VŠ zákona na změnu původního oboru „Dopravní
a přepravní vztahy“ na obor s názvem „Doprava“,
Dále Svítek informoval o změně na místě prorektora pro rozvoj, prof. Nožička ze zdravotních
důvodů abdikuje v této funkci, nový prorektor bude navržen panem rektorem v průběhu října.
Mezi další informace z dění na fakultě patří
 24. – 25. 06. 2015 pořádala ČVUT FD ve spolupráci s IEEE Region8, EPTS, UCEB,
UTEP a UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem Smart Cities Symposium
Prague 2015, zúčastnili se významní zahraniční odborníci, akce byla úspěšná,
zaznamenán mediální ohlas,
 30. 9. 2015 se na ČVUT FD uskuteční konference YTEC 2015 určená zejména pro
doktorandy, Svítek děkuje všem organizátorům,
 17. – 20. 9. 2015 se konala akce UZEL – 1. míle studia, Svítek děkuje všem
organizátorům a doufá v pokračování akce i v příštím roce,
 23. 9. 2015 se v Betlémské kapli koná imatrikulace studentů 1. ročníku a 3 promoce
absolventů magisterských studijních programů.
Diskuse
Vyčichl – jak pokračuje projekt Dejvice (Svítek – jednání pokračují, i když v létě některé
zrušeno, stále probíhají jednání s VŠCHT),
Vyčichl – jak vypadá opuštění Florence a stěhování do Horské (Svítek – jednání s FS v Horské
problematická),
Hába – byl vydán nový logotyp fakulty? (Svítek – oficiálně na kolegiu nebylo projednáno,
grafický manuál pro FD není v současné době vydán).
3) Doplnění vědecké rady ČVUT FD (doc. Týfa)
Svítek navrhl, aby zesnulý člen VR ČVUT FD prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc., byl nahrazen
doc. Ing. Lukášem Týfou, Ph.D. Životopis doc. Týfy obdrželi senátoři s podkladovými
materiály.
Diskuse
Padělek – proč navržen doc. Týfa, který nemá specializaci v oboru, který prof. Duchoň
zastupoval (Svítek – doc. Týfa je zástupce příslušného ústavu),
Hába – kdo nahradí prof. Duchoně po stránce odborné? (Svítek – chtěl by interního člena
VR).
Předsedkyně volební komise Kočárková seznámila senátory se způsobem volby – volba bude
probíhat tajně (dle platného Volebního a jednacího řádu AS ČVUT FD čl. 7 odst. 4b), byly
rozdány volební lístky.
Usnesení 15 – 02: Novým členem vědecké rady ČVUT FD se stane doc. Ing. Lukáš Týfa,
Ph.D.
Hlasování: 8 – 4 – 4

Dle platného Volebního a jednacího řádu AS ČVUT FD čl. 7 odst. 5 neobdržel navrhovaný
kandidát nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných, a proto nebyl doc. Ing. Lukáš Týfa,
Ph.D., zvolen jako nový člen vědecké rady ČVUT FD.
Svítek na příštím zasedání AS ČVUT FD navrhne nového kandidáta na člena VR ČVUT FD.
4) Dlouhodobý záměr ČVUT FD
K otázce Dlouhodobého záměru Svítek shrnul, že dokument prošel jednáním kolegia i grémia
děkana, byly zapracovány vznesené připomínky, materiál byl pro informaci zaslán panu
rektorovi. Nově byl do dokumentu doplněn Akční plán na roky 2016 – 2017 s úkoly pro
jednotlivé proděkany. Svítek pozval senátory na shromáždění akademické obce fakulty
k zahájení akademického roku 2016/2017 na úterý 20. října 2015 na 15:00 hod
do posluchárny B005 v Horské ulici, pozvánka pro celou AO bude rozeslána.
Diskuse
Vyčichl – proč jsou u úkolů uvedena konkrétní jména proděkanů, když tito se po skončení
funkčního období mohou změnit (Svítek – plán je na 2 roky, tj. do konce funkčního období
stávajících proděkanů),
Hajzler – poznámka za studenty – Strategický plán je obecný, což je v pořádku, ale u Akčního
plánu jim chybí konkrétnější úkoly pro proděkany, jak bude plánovaných cílů dosaženo, jak
budou měřitelné,
Vyčichl, Jiroušek – na shromáždění 20.10. bude DZ pouze představen AO nebo bude i
diskutován, budou se moci k DZ vyjádřit zaměstnanci (Svítek – materiál bude všem
zaměstnancům zítra rozeslán, na shromáždění se diskuse předpokládá),
Jacura – v DZ dobře pojmenována současná situace, některé cíle již mohly být splněny,
Hajzler – jaké jsou počty přijatých studentů (Svítek – není uzavřen zápis, ale studentů je
dostatek v Praze i Děčíně, probíhají úspěšná jednání se zájemci–samoplátci z Indie o studium
leteckých oborů, zahájení jejich výuky se předpokládá od AR 2016/17).
5) Informace z AS ČVUT
Kočárková a Vaniš seznámili senátory s průběhem jednání AS ČVUT, který se za uplynulé
období sešel ve 2 termínech
 24. 6. 2015 – 16. řádné zasedání
o rektor Konvalinka předložil výroční zprávu o hospodaření ČVUT za rok 2014,
byla schválena,
o prorektor Nožička předložil zprávu o Hodnocení IP 2014, AS ČVUT požádal
vedení ČVUT, aby dvakrát ročně (květen, září) předkládalo aktualizované
karty dílčích úkolů,
o rektor Konvalinka a kvestor Gazda předložili návrh rozpočtu ČVUT v roce
2015, rektor upozornil, že děkani FEL, FJFI a FIT měli výhrady vůči rozpočtu
CIIRC na rok 2015, po dlouhé diskusi rozpočet při hlasování nebyl schválen,
AS ČVUT vydal 3 doprovodná usnesení
 AS ČVUT žádá vedení ČVUT o předložení zpráv o hospodaření
nefakultních součástí (vyjma VIC) za rok 2014 a jejich podrobnější
rozpočty s případným komentářem jednotlivých položek za rok 2015,
 AS ČVUT žádá vedení ČVUT o předložení plánu finanční udržitelnosti
provozu CIIRC na další roky,
 AS ČVUT žádá předsedu AS ČVUT o svolání mimořádného zasedání.
o rektor předložil Výroční zprávu o činnosti ČVUT za rok 2014, AS ČVUT ji
schválil,



o rektor informoval o otevření základní školy ČVUT, do 1. třídy nastoupí
1.9.2015 13 žáků, sídlit bude zatím v prostorách ČVUT FA,
o nově upravený Studijní a zkušební řád ČVUT, který má nabýt účinnosti od
1.10.2015, je předložen na MŠMT a čeká na registraci (pozn. Kočárková –
registrace úspěšně proběhla v srpnu),
o prorektor Čermák představil Informační strategii ČVUT 2015+, Vize a cíle,
1. 7. 2015 – 1. mimořádné zasedání
o rektor Konvalinka předložil rozpočet ČVUT na rok 2015 doplněný
o požadované dokumenty, takto předložený rozpočet byl schválen,
o AS ČVUT vyslovil souhlas s Informační strategií ČVUT 2015+, Vize a cíle,
o rektor informoval o skutečnosti, že k 1.7.2015 končí kvestor Gazda, nadále
bude figurovat v týmu rektora jako poradce. Funkci kvestora bude dočasně
zastávat Ing. Pátek do doby vypsání řádného výběrového řízení (podzim 2015).

6) Informace SKAS FD
Hajzler informoval o přípravě Dne otevřených dveří na 27.11.2015, jeho organizace se ujal
SKAS, bude probíhat v duchu „studentského dne“. Požádal o předání této informace na
jednotlivé ústavy s prosbou o jejich aktivní účast.
Hajzler dále upozornil na problematiku občerstvení během státních závěrečných zkoušek a
nevhodnost vyžadovat tuto službu (zajištění včetně financování, výjimkou jsou ústavy K612,
K614 a K620) po studentech, kteří skládají státní závěrečné zkoušky (Svítek – přislíbil otevřít
a projednat tuto otázku na grémiu děkana).
V 16:50 hod Jacura po přestávce uvítal čestného hosta – sl. Dvořákovou, která byla hlavní
organizátorkou akce „UZEL – 1. míle studia“, které se zúčastnilo 83 nově nastupujících
studentů do bakalářského studia a řada stávajících studentů a zaměstnanců fakulty. Senátoři
shlédli krátké průřezové video z této akce.
Jacura vyjádřil velmi pozitivní dojem z celé akce, z nadšení a kreativity nových studentů a
poděkoval všem organizátorům, jmenovitě sl. Dvořákové a předal jí květinu. Chalupníčková
připomněla i zakladatele této akce (např. sl. Najzarovou a Ing. Šatru), kterým se takovýchto
poct nedostalo. Svítek a Jacura toto neprodleně napravili a děkují všem zakladatelům a
zakladatelkám akce UZEL a doufají v pokračování i v dalších letech.
7) Různé
Jacura navrhl termíny podzimních zasedání AS FD, a to 21.10. (rezerva pro případ potřeby),
18.11. (Čarský – schvalování podmínek přijímacího řízení), 9.12.
Jacura seznámil senátory s tím, že studenti–senátoři Štumbauer a Urbaniec, kteří složili státní
závěrečnou zkoušku, pokračují v dalším studiu a o této skutečnosti zavčas informovali
předsedu AS FD, mají i nadále platný mandát do AS FD.
Diskuse
Vaniš – doslechl se o uzavření budovy Konviktská (Svítek – je zde havárie kanalizace, ale
opravy probíhají za provozu budovy),
Urbaniec, Štumbauer – na webu FD se jim ztratila role senátora (Svoboda – není prováděno
automaticky, roli musí přiřadit předseda AS FD),
Svítek – na kolegiu diskutována snaha o zavedení pozice „emeritní akademický pracovník“
s cílem, aby akademičtí pracovníci, kteří odejdou z fakulty (např. do důchodu) neztratili
okamžitě veškerá práva (možnost vstupu do budovy, emailová adresa apod.) (Svoboda –
osobu lze zaregistrovat v systému jako „externí osobu“, přes oddělení PAM),

Dvořáčková – 14. – 16. 10. 2015 se v Děčíně uskuteční Oslavy 20 let působení FD a FJFI
v Děčíně, všichni senátoři i zaměstnanci FD jsou srdečně zváni. V rámci oslav se budou konat
krátké odborné přednášky určené i pro širokou veřejnost. Oficiální část včetně zahájení bude
probíhat 14. 10. za účasti primátorky Děčína, rektora ČVUT a dalších významných
akademických funkcionářů ČVUT,
Padělek – postesk nad IQ požadavky vyučujících na rozvrh, které jsou často nemožné,
nepřítomnost na pracovišti některých manažerů pro pedagogickou činnost v době zveřejnění
rozvrhu,
Kumpošt – připojil se k postesku na zaměstnance, kteří mají často nereálné požadavky a ještě
se k tvůrcům rozvrhu chovají neslušně, upozornil, že zatím byla zveřejněna „pracovní verze“
rozvrhu, u které ještě mohou nastat změny,
Vaniš – byl využit pátek? (Kumpošt – ano),
Jiroušek – navrhuje o problematických zaměstnancích informovat příslušné vedoucí ústavu
(Svítek, Jacura – slibují řešit tuto otázku na grémiu děkana).
Jacura uzavírá v 17:35 hod jednání, děkuje všem za účast a doufá nadále v příjemnou
atmosféru jednání i ve druhé polovině funkčního období AS ČVUT FD. Termín příštího
řádného zasedání AS ČVUT FD se bude zavčas oznámen (předběžné termíny jednání viz
výše).
Zapsala: Kočárková

