Zápis z 8. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 26. 11. 2014
(volební období 2014 – 2016)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. Alexandra Dvořáčková, Ing. Bc. Jakub Hospodka, Ph.D., 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. 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. Hana Najzarová, Ing. Petr Šatra, Oldřich
Štumbauer, Bc. Krzysztof Paweł Urbaniec
Omluveni:
Ing. Helena Chalupníčková
Hosté:
Ing. Tomáš Doktor, prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D., prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. Ing.
Ondřej Přibyl, Ph.D, Ing. Petra Skolilová, prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, prof. Ing. Tomáš
Zelinka, CSc., Marie Dvořáková, Bc. Pavel Purkart
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Informace z vedení fakulty
3) Propagace FD
4) Koncepce rozvoje a výstavby FD
5) Reprezentační ples FD
6) Zprávy komory „SKAS“
7) Různé

Dr. M. Jacura
Prof. M. Svítek
Prof. T. Zelinka, Ing. P. Skolilová
Prof. P. Moos
O. Štumbauer
Ing. O. Hajzler

Předseda AS ČVUT FD Jacura zahájil 8. 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 8. zasedání i komisí volební. AS s tímto návrhem
souhlasil.
Hlasování: 17 – 0 – 0
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Jacura a Kočárková představili změny zápisu ze 7. zasedání AS ČVUT FD ze dne 12. 11. 2014,
které byly zapracovány na základě připomínek senátorů poslaných mailem. Najzarová prosí
doplnit všechny hosty – studenty do zápisu. Do AS ČVUT nastoupí do studentské komory
náhradník Bc. Miroslav Vaniš. Zápis po zapracování připomínek byl schválen.
Hlasování: 16 – 0 – 1

2) Informace z vedení fakulty
Děkan fakulty Svítek
 bylo vypsáno výběrové řízení na vedoucí ústavů K617 a K621, termín do 9.1.2015,
komise bude zasedat v polovině ledna 2015, bude do ní přizván zástupce AS FD,
 proděkan doc. Kocourek připravuje prodloužení akreditace k profesorskému
habilitačnímu řízení, mělo by být schváleno na Vědecké radě, předpokládaný termín
16.1.2015,
 na 15.12.2014 se připravuje schůzka Ing. Vavrové, která studuje doktorské studium na
univerzitě v El Paso, se studenty.
Jacura požádal o předsunutí bodu 4).
4) Koncepce rozvoje a výstavby FD
Proděkan pro rozvoj a výstavbu Moos představil materiál „Průběžná informace o záměru
přestěhovat pracoviště z Florence do Horské“, který dostal AS v tištěné podobě k jednání.
V budově Horská jsou nevyužita 2 patra po MÚVS, jednání o dalších prostorách s ČVUT
Fakultou strojní, jednání s CIIRC. V první etapě dojde ke stěhování ústavu K611, předtím jsou
nutné úpravy prostor a zajištění 2. velké posluchárny. Vyčichl informoval, že 26.11.
v dopoledních hodinách došlo k jednání Moose s komisí KRoVy, došlo k ujasnění otázek
z minulého zasedání AS FD, komise sepsala závěr z jednání, který bude součástí zápisu.
Diskuse
Moos – spokojen s náročným jednáním v přátelském duchu,
Šatra – je zapotřebí shromažďovat všechny informace,
Svoboda – upozorňuje, že do rozpočtu úprav v souvislosti se stěhováním pracovišť je třeba
započítat sítě, telefonní systémy, přístupové systémy a další systémy s tím související,
Hába – počítá se s prostory pro eFDrive?
Moos – ano, dostane rovnocenné prostory,
dále diskutovali Urbaniec, Kumpošt, Přibyl, Jiroušek, Šatra, Hospodka
 otázka stěhování CIIRC do kterých prostor, vhodnost stěhování K611 do Horské – bude
méně přejezdů pro studenty, časový horizont stěhování K611 a K618, otázka stavebního
dozoru ze členů AO při opravách prostor v Horské.
Kočárková – informace z AS ČVUT – gratulace Moosovi (p. rektor mu předal u příležitosti
oslav 17. listopadu cenu „Mimořádná osobnost ČVUT“).
3) Propagace FD
Jacura uvedl, že na minulém zasedání AS padlo v souvislosti s pedagogikou několik dotazů na
odbor strategie a vnějších vztahů, proto požádáni zástupci – proděkan Zelinka a marketingová
manažerka fakulty Skolilová o účast na dnešním jednání a objasnění situace.
Zelinka představil otázku PR aktivit fakulty a možnosti vlivu lepší propagace fakulty na
zlepšení stavu financí na FD. Zdůvodnil, že FD byla v posledních letech znevýhodněna novou
metodikou rozdělování financí, nyní se situace pomalu zlepšuje. Představil aktivity v oblasti
PR zejména ve vztahu ke studentům a uchazečům:
 připravuje se nový web fakulty, věrohodná data, rozdělení na internet a intranet,
poděkování Krčálovi za přípravu,
 využívání sociálních sítí ve spolupráci se studenty, ukazuje se jako nejúčinnější
propagace fakulty,
 účast na veletrhu GAUDEAMUS a dalších veletrzích, omlouvá se za časovou
nekoordinaci pražského GAUDEAMu a Dne otevřených dveří.
Jacura prosí o zodpovězení otázek vznesených na minulém zasedání AS:
 komunikace PR a studijního oddělení (Skolilová – vztahy vyjasněny),



zastaralé propagační materiály (Skolilová – distribuci materiálů na rektorátu zastavila,
materiály přes ni nebyly konzultovány, připravovány 3 materiály nové – podpora
„populární“ verze, spolupráce Najzarová), Zelinka – byly nastaveny koncepční procesy,
redaktorkou materiálů je Skolilová, nutná konzultace se studijním oddělením (Krčálová,
Čarský) a názor studentů.
Jacura konstatuje, že chyby v procesu byly odhaleny, ví se o nich, napravují se a nebudou se
opakovat.
Diskuse
Kočárková – bude 2. Den otevřených dveří, jak bylo minule ze strany SKAS žádáno? (Hajzler
– SKAS se dohodl, že pomůže s přípravou a akce se bude konat pod názvem Studentský den,
termín 13.2.2015),
dále diskutovali: Hába, Zelinka, Skolilová, Jiroušek, Svoboda, Jacura, Hospodka, Dvořáková,
Říha, Hajzler
 počet zaměstnanců referátu strategie a vnějších vztahů (pouze Skolilová a 1
administrativní pracovnice společná ještě pro další referát, množství akcí, problematika
financování – zatím přes stipendijní fond, vhodnější by byly samostatné prostředky na
stipendia pro studenty, kteří s akcemi pomáhají), málo RIV bodů a nová metodika (bude
diskutováno na jaře na AS s proděkanem pro vědu a výzkum), kde bude Den otevřených
dveří a jaká bude organizace (DOD pravděpodobně v Konviktské, Studentský den
v Horské), otázka 1 či 2 DOD, odkud přicházejí uchazeči na FD a který GAUDEAMUS
navštěvují (připravuje se dotazníkové šetření pro přijímané studenty s otázkou „odkud
jste se o možnosti studia na FD dozvěděl?“).
Hospodka – doporučuje připravovat od příštího akademického roku DOD systémově jak co se
týče termínu, tak budov, kde se akce bude konat,
Hajzler – doporučuje na jarním zasedání probrat, jak v příštím akademickém roce s DOD
(počet, termíny, kde) a připravit otázky do dotazníků pro uchazeče (přijaté studenty).
5) Reprezentační ples FD
Štumbauer zopakoval, že po loňském slabém ročníku SKAS nabízí pomoc s organizací plesu,
proběhla schůzka s Hykšovou. Stanoven termín plesu 19.3.2015 v Masarykově koleji. Plán –
udělat lepší propagaci, výzva, zda pomůže vedení FD nebo vedení ústavů – kontakty na
významné organizace, shánění sponzorů.
Skolilová – žádá vytvoření pozvánky, Hába slibuje, že studenti připraví podklady, ale prosí,
zda oficiální pozvánky pošle vedení FD, např. p. rektorovi, vedení ostatních fakult.
6) Zprávy komory „SKAS“
Hajzler – minule slíbili návrh textu do brožury ke studiu na FD – vyhlášení dodatečného
přijímacího řízení:
Z důvodu právě probíhající akreditace oborů (bakalářské studium: BEZ – Bezpečnostní
technologie v dopravě, LOG – Logistika a řízení dopravních procesů (denní i kombinovaná
forma studia), navazující magisterské studium: BT – Bezpečnostní technologie v dopravě, LA
– Logistika a řízení dopravních procesů (denní i kombinovaná forma studia)), nebylo pro tyto
obory vypsáno přijímací řízení. Po úspěšném ukončení akreditace bude na jaře 2015 vyhlášeno
dodatečné přijímací řízení s termínem konání v červnu 2015. Bližší informace budou k dispozici
v dubnu 2015.
Hajzler – usnesení k anketě:
AS ČVUT FD žádá vedení fakulty, aby uložilo povinnost vedoucím ústavů písemně se vyjádřit
ke konkrétním dotazům, které zejména vycházejí z ankety hodnocení studia za letní semestr
v akademickém roce 2013/2014. Konkrétní dotazy budou formulovány členy AS ČVUT FD.
Písemná vyjádření budou sloužit vedení ČVUT FD pro hodnocení ústavů a jako podklady pro

besedu s děkanem, která proběhne na konci 28. ledna 2015. Dotazy od členů AS ČVUT FD
dostanou dotčené ústavy do 5.12.2014. AS ČVUT FD žádá vedení fakulty, aby písemná
vyjádření byla vyhotovena do 5.1.2015.
Najzarová – připravila sadu dotazů na vybrané ústavy, kde se problémy opakují, ostatní senátoři
mohou své dotazy k anketě napsat rovněž, o spolupráci požádán Kumpošt,
Jiroušek – vedoucí ústavů by měli anketu číst a sami z ní vyvozovat závěry,
Hajzler, Kumpošt – neděje se tak, některé problémy opakovaně neřešeny, vede pak k menší
ochotě studentů na anketě spolupracovat, nevidí-li nějaké konkrétní výsledky a opatření,
naopak některé problémy díky anketě odstraněny,
Urbaniec – vrací se k otázce formulace přezkoušení cizinců z ČJ ve vyhlášeném Přijímací řízení
– konzultoval s Mgr. Veselkovou na K615, jejich návrh do PŘ byla pracovní verze ke
konzultaci, nebylo tedy schváleno v úplně správném znění – doporučení – diskutovat tuto
problematiku, aby se příští rok situace neopakovala a bylo správně nastaveno a opraveno.
Hlasování k návrhu textu do brožury ke studiu na FD: 18 – 0 – 0
Hlasování k usnesení k anketě: 16 – 1 – 1
Hába – doporučení, zda lze k nově akreditovaným oborům doplnit stručné anotace (prosba
na doc. Čarského),
Svoboda – doporučuje vyjádření ústavů k anketě umístit na disk „h“ pro interní potřebu FD, ne
veřejně na web!
7) Různé
Kočárková, Doktor – informace z AS ČVUT
 zasedání 22.10.2014
o schválení Upřesňujících pokynů SGS,
o schválení Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2015 (4 oblasti: kvalita a
relevance – aktualizace stávajících studijních programů, zavedení excelentních
pětiletých studijních programů, otevřenost a internacionalizace – podpora
mobility pro studenty i zaměstnance, celoživotní vzdělávání, efektivita a
financování),
o schválení zástupců v RVŠ,
o schválení 8. změny VaJŘ AS ČVUT – zpřehlednění podmínek tajné volby,
hranice usnášeníschopnosti,
o projednání IP 2015 a CRP 2015,
o projednání Harmonogramu pro akademický rok 2015/2016 – zahájení AR
1.10.2015, konec AR 30.9.2016 (hlasování 19 – 3 – 13),
 zasedání 26.11.2014
o senát není usnášeníschopný ani potřebnými 2/3, jednání podle programu bez
schvalování,
o projednání podmínek přijímacího řízení na MÚVS,
o projednání Organizačního řádu Rektorátu ČVUT – nově bude pod rektora patřit
odbor PR a média, kancléř bude řídit kromě sekretariátu rektora právní odbor,
místo Centra pro přípravu projektů bude zřízen nový celoškolský odbor na
přípravu „soft“ projektů řízený kvestorem,
o informace rektora – oslavy výročí 17. listopadu, poklep na základní kámen
budovy CIIRC, informace o „dotaci 2009“ a jejím využití, rozpočet investiční
akce ČVUT CIIRC, jednání s VŠCHT ohledně Dejvice center a dostavby
Vítězného náměstí včetně využití stávajících prostor,

o připravuje se nový Studijní a zkušební řád ČVUT,
o vyhlášení termínů zasedání AS ČVUT v roce 2015 (28.1., 25.2., 25.3., 22.4.,
27.5., 24.6., 23.9., 21.10., 25.11., 16.12.).
Kumpošt
 dohoda s fakultním klubem EFDRIVE, že dne 10.12.2014 od 18:30 hod se uskuteční
akce „Zeptejte se rozvrháře“, dotazy bude zodpovídat Kumpošt, Padělek a Čarský,
 vyjádřil nespokojenost s činností ekonomického oddělení FD, časté změny podmínek
platby, pozdní zaúčtování výdajů, prosí ostatní, aby poslali své připomínky, bude řešit
za Hospodářskou komisi s tajemníkem Schmidtem,
Hospodka – připojuje se k předchozímu bodu,
Najzarová – v anketě se nezobrazuje průměr známek,
Hajzler – prosí dát vědět dostatečně včas termín jednání HK.
Na závěr Jacura připomenul návrh z minulého zasedání, že dnešní zasedání dne AS FD bylo
pro letošní rok poslední a další zasedání se bude konat jako „novoroční“, a to 7.1.2015. Na
tomto zasedání bude vytvořen harmonogram zasedání pro 1. pololetí roku 2015, vystoupí pan
děkan se zhodnocením svého 1. roku působení v čele fakulty (ve druhém volebním období).
Děkan Svítek poděkoval senátorům za spolupráci a popřál všem zúčastněným šťastný vstup do
nového roku.
Zapsala: Kočárková

