Zápis ze 5. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 29. 6. 2011
(volební období 2011 – 2013)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. M. Brumovský, Ing. A. Dvořáčková, Ing. M. Jacura, Ph.D., Ing. J. Kaliková,
Ph.D., Ing. J. Kocourek, Ph.D., Ing. Bc. D. Kočárková, Ph.D., Ing. M. Kubín,
Ing. Bc. P. Kumpošt, Ph.D., Ing. D. Mocková, Ph.D., Ing. J. Vyčichl, Ph.D.,
za studentskou část:
Bc. O. Hajzler, Ing. J. Vydrová, T. Sysala, P. Pincová,
Omluveni:
Ing. A. Dvořáčková (omluvena po dobu prvních 30 minut zasedání, nehlasovala
o bodech 1 a 2), Ing. H. Chalupníčková, Ing. Bc. J. Košťálová, P. Šatra,
Ing. J. Zelenka,
Neomluveni:
B. Nesnídalová
Hosté:
Prof. Dr. Ing. M. Svítek – děkan fakulty
Doc. Ing. J. Čarský, Ph.D. – proděkan pro pedagogickou činnost
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Vyhlášení podmínek přijímacího řízení do oboru TR (Transportation and Logistic
Systems) – Doc. Čarský
3) Návrh výše prospěchového stipendia v akademickém roce 2011 - 2012 – Doc.
Čarský
4) Zpráva z nezávislé pedagogické komise AS ČVUT FD pro přípravu podmínek pro
přijetí uchazečů na navazující magisterské studium v akademickém roce 2012 - 2013
– Dr. Jacura
5) Rekonstrukce a financování budovy Horská – Prof. Svítek
6) Stanovisko senátu k dopisu „Problematika vývoje FD ve střednědobém časovém
horizontu“ a jeho předání vedení – Dr. Mocková, Dr. Jacura
7) Nápojový a potravinový automat, budova Konviktská – Ing. Zelenka, Sysala
8) Informace z jednání AS ČVUT – Ing. Brumovský, Dr. Kočárková
9) Různé
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ:
Předsedkyně AS ČVUT FD Dr. D. Mocková zahájila v pořadí 5. řádné
zasedání akademického senátu Fakulty dopravní, přivítala přítomné senátory a

hosty, děkana fakulty prof. Dr. Ing. M. Svítka a proděkana pro pedagogickou činnost
doc. Ing. J. Čarského, Ph.D.
Při příležitosti posledního zasedání v akademickém roce 2010/2011
předsedkyně vyzvala všechny přítomné k přípitku, následně osazenstvo seznámila
s programem a navrhla, aby volební komise byla složená z členů komise legislativní.
AS FD s tímto návrhem souhlasil.
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis ze 4. zasedání AS ČVUT FD ze dne 4. 5. 2011 byl schválen.
Hlasování: 13 – 0 – 0
2. Vyhlášení podmínek přijímacího řízení do oboru TR
Doc. J. Čarský tento bod rozdělil na dvě části. Nejprve informoval senátory
o výsledku akreditací pro jednotlivé obory a poukázal na nedostatky v oborech PL a
ME.
OBOR
DS
ID
TR
IS
PL
ME

PLATNOST AKREDITACE
8 let
8 let
8 let
8 let
4 roky
Omezení akreditace

KOMENTÁŘ
Bez komentáře
Bez komentáře
Bez komentáře
Bez komentáře
Bez komentáře
Závažné nedostatky, personální nedostatky

V druhé části doc. J. Čarský požádal AS FD o vyhlášení podmínek přijímacího řízení
do oboru TR a spolu s prof. M. Svítkem stručně charakterizovali zmiňovaný obor a
poukázali na prestiž daného oboru, čímž zdůvodnili i náročnost přijímacího řízení.
Přítomní senátoři neměli k vyhlášení podmínek námitky.
Hlasování: 13 – 0 – 0
3. Návrh výše prospěchového stipendia v akademickém roce 2011/2012
Doc. J. Čarský požádal AS FD o schválení výše prospěchového stipendia
na akademický rok 2011/2012 z důvodu poklesu financí ve stipendijním fondu a
uvedl důvody, proč k poklesu dochází.
Dr. M. Jacura položil otázku, jak se snížily hranice prospěchového stipendia.
Na základě této otázky doc. J. Čarský přečetl návrh snížení a uvedl předchozí výše
stipendií.
VÁŽENÝ PRŮMĚR
Od 1,00 do 1,00
Nad 1,00 do 1,20
Nad 1,20 do 1,50
Nad 1,50 do 1,80

PŘEDCHOZÍ VÝŠE
1650
1050
650
350

NAVRHOVANÁ VÝŠE
1600
1000
300
0

Dr. M. Jacura dále podotknul, že by se měly hledat jiné zdroje financí do stipendijního
fondu.
Hlasování: 14 – 0 – 0
4. Zpráva z nezávislé pedagogické komise AS ČVUT FD pro přípravu
podmínek pro přijetí uchazečů na navazující magisterské studium
v akademickém roce 2012/2013
Dr. M. Jacura stručně uvedl činnost nezávislé komise a přečetl zápis z prvního
zasedání. Prvním zmiňovaným bodem byla analýza přijímacích řízení příbuzných
škol a fakult. Komise nejvíce sympatizovala se systémem Dopravní fakulty Jana
Pernera. Tento systém se líbil i přítomným hostům prof. M. Svítkovi a doc.
J. Čarskému. Doc. J. Čarský poděkoval komisi za odvedenou práci.
Dr. M. Jacura uvedl, že podmínky k přijetí do navazujícího magisterského studia
budou hotovy do příštího zasedání AS FD.
V rámci tohoto bodu byl senátorkou Ing. A. Dvořáčkovou položen dotaz doc.
J. Čarskému na systém přijímání studentů do navazujícího magisterského studia
2011/2012. Doc. Čarský uvedl, že studenti do prezenčního studia byli přijati všichni
z důvodu udržení potřebné výše studentů na Fakultě dopravní.
Senátoři se dále zamysleli, zda při přijímacím řízení neomezit kapacitu oborů,
například pomocí kapacity projektů. Dále byla probírána minimální hranice počtu
studentů pro otevření daného oboru.
5. Rekonstrukce a financování budovy Horská
Prof. M. Svítek nejprve shrnul stav rekonstrukce 4. patra budovy v ulici Konviktské.
Lze předpokládat, že práce v této budově budou dokončeny v termínu.
Dále prof. M. Svítek informoval senát o stavu rekonstrukce budovy v ulici Horská.
Bezúročná dvouletá půjčka od firmy RHP Development nebyla Ministerstvem financí
doporučena. Z toho důvodu byl projednán náhradní postup financování ve spolupráci
s FJFI. FJFI souhlasila s převedením 15 mil. Kč ze svého investičního plánu do
investičních prostředků FD. Sloučením investičních prostředků FD a FJFI bude
k dispozici na rekonstrukci 20 mil. Kč. RHP Development odškodní ČVUT peněžitým
darem ve výši 1,5 mil. Kč, který bude rozdělen v poměru 1/3 FJFI a 2/3 FD.
Prof. M. Svítek upozornil na některé problémy s předáváním ze strany Fakulty strojní
a dále uvedl, že první ústavy by se do „Komplexu Horská“ mohly stěhovat na konci
roku 2011.
Dr. J. Vyčichl položil otázku týkající se pasportizace budovy na Florenci. Bylo
uvedeno, že pasportizace byla provedena. Dr. J. Vyčichl se zajímal o vyhotovení
zápisu ze zmiňované pasportizace, ale přítomní senátoři o zápisu neměli žádné
informace. Senát se obrátí na proděkana pro rozvoj a výstavbu doc. Ing. Václava
Jirovského, CSc. s dotazem, zda byl tento zápis vyhotoven.

6. Stanovisko senátu k dopisu „Problematika vývoje FD ve střednědobém
časovém horizontu“ a jeho předání vedení
Předsedkyně senátu Dr. D. Mocková na úvod tohoto bodu poděkovala senátorům,
kteří se zúčastnili schůzky na vytvoření dokumentu zaměřeného na problematiku
vývoje FD a zejména poděkovala Dr. M. Jacurovi, který dokument formálně
zpracoval.
Dr. M. Jacura prošel a ozřejmil jednotlivé body a společně s Dr. D. Mockovou a Dr.
P. Kumpoštem odpovídali na dotazy senátorů. Po ukončení diskuze vyzvala Dr.
D. Mocková AS FD o vydání stanoviska.
Usnesení: AS ČVUT FD se na svém zasedání dne 29. června 2011 usnesl na
otázkách a doporučeních pro vedení FD. Reakci na uvedené body očekává AS FD
ze strany vedení fakulty na svém říjnovém zasedání.
Hlasování: 14 – 0 – 0
7. Nápojový a potravinový automat
Tento bod měl na starosti senátor T. Sysala a Ing. J. Zelenka. T. Sysala uvedl, že
SÚZ ČVUT neposkytuje potravinové automaty.
Stanovisko komerčních firem nebylo k dispozici, jelikož Ing. J. Zelenka byl ze
zasedání omluven.
Tuto problematiku si dále vzala na starosti Dr. D. Mocková a výsledek oznámí na
příštím zasedání.
8. Informace z jednání AS ČVUT
Ing. M. Brumovský informoval AS FD o zasedání AS ČVUT, které proběhlo 22. 6.
2011:
• Projednání Strategie ČVUT v Praze a Akčního plánu ke Strategii
o v pedagogické oblasti
o ve vědecké a výzkumné činnosti
• Vyjádření ke směně pozemků v lokalitě Horská - ČVUT a MHMP
o AS ČVUT schválil směnu pozemků
• Informace o projektu Centrum Antonína Svobody – Institut informatiky a
kybernetiky
• Informace o nákladech ČVUT v roce 2010
• Erasmus – výjezdy studentů do zahraničí
o Problematika výběrového řízení na Erasmus.
• Termíny zasedání AS ČVUT ve druhém pololetí 2011
o 21. 9., 19. 10., 23. 11., 14. 12.

9. Různé
a. Anketa
Dr. P. Kumpošt informoval AS FD o procentuálním zastoupení studentů hlasujících
v anketě Fakulty dopravní. Ze statistiky vyplývá, že 76% studentů dosahuje
prospěchu A, B nebo C. Dále uvedl, že do ankety je možné zařadit i volitelné
předměty.
b. Odjezd místopředsedy AS FD P. Šatry na Erasmus.
Z důvodu odjezdu P. Šatry na roční studium v zahraničí je nutné zvolit zastupující
osobu na zasedáních Grémia. P. Šatra poslal předsedkyni AS FD dopis, ve kterém
za sebe na funkci zástupce studentů na zasedáních Grémia navrhl Bc. O. Hajzlera.
Dr. M. Jacura uvedl, že zvykovým právem v AS FD je, že osoba přítomná na
zasedáních Grémia je spojena s funkcí místopředsedy. Bc. O. Hajzler zváží do
příštího zasedání senátu, zda kandidaturu přijme a zda opustí jako člen legislativní či
hospodářskou komisi. Řešení tohoto bodu bylo odloženo na příští zasedání AS FD.
c. Členství v AS FD Ing. J. Vydrové
Podle Zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách, §26, odst. (3) členství Ing. J.
Vydrové nezaniká. Doktorský studijní program lze považovat za bezprostředně
navazující na studijní program magisterský.

Příští zasedání AS ČVUT FD se koná 19. 9. 2011.

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

Zapsal: Bc. Ota Hajzler

