Zápis
ze 7. řádného zasedání AS ČVUT
konaného dne 25. června 2008
ve velké zasedací místnosti RČVUT

1. Schválení programu 7. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)
2. Kontrola a schválení zápisu z 6. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)
3. Schválení změn Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze (3/4
senátorů)
4. Schválení Statutu ČVUT v Praze FEL a jeho přílohy Organizačního řádu ČVUT
v Praze FEL (3/4 senátorů)
5. Projednání Návrhu na prodloužení a rozšíření akreditace studijního programu
Specializace v pedagogice MÚVS ČVUT v Praze (3/4 senátorů)
6. Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (2/3 senátorů)
7. Informace o přípravě Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT v Praze a
rozvojových projektů ČVUT (2/3 senátorů)
8. Informace o Centru informatiky a kybernetiky ČVUT v Praze a
centra pokročilých technologií (2/3 senátorů)

Univerzitního

9. Informace o přípravě projektu Fakulty informatiky (2/3 senátorů)
10. Různé
a) Informace o výjezdním zasedání AS ČVUT 29. – 30.10.2008 (Konvalinka)
b) Informace o Inforeku (Vymětalová)
c) Dopis pana Adama Fůry (Konvalinka)
d) Stav řešení problémů vykázání výsledků vědecko-výzkumné činnosti (Valášek)

Přítomni : Ing. Babánková Jaroslava (F5), Doc. Ing. Bílek Jan, CSc.(F3), Doc. RNDr. Demel
Jiří, CSc. (F1), Ing. Dudíková Michaela (KÚ), prof. Ing.Fiala Pavel, CSc.(F4), Filingerová
Miroslava (F3), prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc.(F3), Ing. Hromek Vladimír (F2), Doc. Ing.
Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), Ing. Kadeřábek Karel Bc.(F5), Karal David (F4), Ing.
Kašpar Jan (F7), Kašpar Jaromír (F4), Ing. Kočárková Dagmar, Bc (F6), Doc. Ing.
Konvalinka Petr, CSc. (F1), Ing. Mudr. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3), Ing. Jirků Jonáš (F6),
prof. Ing. arch. Lábus Ladislav (F5), Ing. Lysák Pavel (F2), prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2),
Ing. arch. Paroubek Jan (F5), Ing. Pernicová Radka (F1), Doc. PhDr. Semrád Jiří, CSc.
(MÚVS), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Doc. Ing. Sodomka Jaromír, CSc. (F6), Ing.
Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ), Doc. Ing. Štemberk Petr, CSc.(F1), prof. Ing. Valášek Michael,
DrSc. (F2), Mgr. Vymětalová Veronika (F7), Ing. Žídek Libor (F6).

Omluveni z jednání: Ing. Gruber Jan (F4), Hofmanová Lucie, DiS. (F7), Ing. M.Sc. Kutílek
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Patrik Ph.D. (F7), Martinka Tomáš (F7), Mašín Jiří (F6), Molnárová Jitka (F5), Procházková
Eva (F1), Doc.Dr. Ing. Richter Ivan (F4), Mgr. Sova Jan (MÚVS), prof. Ing. Uhlíř Ivan,
DrSc.(F2).
Neomluveni z jednání:
Hosté: rektor prof. Havlíček, kvestor Ing. Pětioký, prorektorka doc. Kohoutková, prorektor
Dr. Kuba, prorektor prof. Bíla, prorektor prof. Vejražka, prorektor doc. Pavlík, ředitel SÚZ
Ing. Zmrzlík, ředitel TIC RNDr. Press, děkan prof. Bittnar, děkan prof. Hrdlička, děkan doc.
Čech, děkan doc. Šimák, ředitel MÚVS prof. Kučera, prof. Šebek, prof. Mařík, doc.
Pěchouček, člen AS FEL Půlpitel, doc. Dobrovská, Chrastinová.

1. Schválení programu 7. zasedání AS ČVUT
Předseda AS seznámil členy AS s programem 7.zasedání AS ČVUT.
Hlasování: 27 – 0 - 1
Usnesení : AS ČVUT schválil program 7. zasedání AS ČVUT.
2. Kontrola a schválení zápisu z 6. zasedání AS ČVUT
Předseda AS obdržel formální připomínky, které zapracoval.
Hlasování: 24 – 0 -3
Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 6. zasedání AS ČVUT po zapracování připomínek.
3. Schválení změn Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze
Změny studijního a zkušebního řádu předložila prorektorka Kohoutková.
Hlavními změnami jsou:
Změna klasifikační stupnice – stupnice A,B,C,D,E,F a změny tímto vyvolané v ostatních
článcích Studijního a zkušebního řádu. Prorektorka upozornila na existenci převodní tabulky
mezi starou a novou klasifikační stupnicí.
Přerušení studia – dosud pouze na žádost studenta, nyní může žádat také děkan fakulty (v
případě, že se student nemůže dostavit ke státnicímv případě nesložení SZZ nebo v případě
neplnění studijních povinností neplacením poplatků za studium).
LK projednala a doporučila změny. Prorektorka Kohoutková souhlasí.
Diskuse: Fiala – od kdy platnost?, Bílek – od nového školního roku, Chadzitaskos, Kučera –
platí i pro doktorské studijní programy?, Kohoutková – ne, Lábus – jak je to s transformací do
ostatních vnitřních řádů součástí?, Kohoutková – musí se přizpůsobit, Lysák – studijní
komise projednala, Kříha, Jirků, Chadzitaskos, Demel, Pernicová.
Hlasování: 27 – 0 - 3
Usnesení: AS ČVUT schválil změny Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT
v Praze po zapracování připomínek LK.
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4. Schválení Statutu ČVUT v Praze FEL a jeho přílohy Organizačního řádu ČVUT
v Praze FEL
Předseda LK doc. Bílek rozeslal členům AS stanovisko LK a navrhuje materiál vrátit FEL
k dopracování.
Hlasování: 26 – 0 - 2
Usnesení: AS ČVUT vrátil k dopracování Statut ČVUT v Praze FEL a jeho přílohu
Organizační řád ČVUT v Praze FEL.
5.

Projednání Návrhu na prodloužení a rozšíření akreditace studijního programu
Specializace v pedagogice MÚVS ČVUT v Praze

Ředitel MÚVS prof. Kučera konstatoval, že program Specializace v pedagogice měl dosud
jediný obor a to Učitelství odborných předmětů. Žádá o prodloužení akreditace oboru
Učitelství odborných předmětů a o rozšíření programu o další obor Učitelství praktického
vyučování a odborného výcviku.
Materiál byl vystaven na Inforeku.
Hlasování: 28 – 0 - 1
Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Návrh na prodloužení a rozšíření akreditace
studijního programu Specializace v pedagogice MÚVS ČVUT v Praze.
6. Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Kvestor stručně informoval o zřízení věcného břemene na přípojku elektrického vedení
v areálu Motol pro UK v délce cca 150 m.
Hlasování: 29 – 0 - 0
Usnesení: AS ČVUT projednal Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bez
připomínek.
7. Informace o přípravě Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT v Praze a
rozvojových projektů ČVUT
Prezentaci přednesl prorektor Bíla. První informace byla podána na minulém zasedání AS
ČVUT. V současné době má Aktualizace tři části (první se týká studentů, druhá se váže na
RP, třetí se váže na vědu a výzkum).
Prorektor Bíla seznámil AS s prioritami dlouhodobého záměru ČVUT v Praze: rozvoj VŠ,
vyhodnocení provedené restrukturalizace studijních programů a jejich inovace, podpora
oboustranné mobility studentů a pracovníků VŠ, podpora přípravy projektů do operačních
programů, podpora handicapovaných studentů, podpora talentovaných studentů a absolventů
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bezprostředně po ukončení studia, spolupráce s aplikační sférou, podpora vzdělávání seniorů,
odstranění slabých a podpora silných stránek ČVUT.
Upozornil, že ne všechny priority ze SWOT analýzy jsou zde zachyceny.
Prorektor Bíla promítl tabulky Návrhy pro RP na rok 2009.
Rektor konstatoval, že dne 16.9.2008 budou RP projednány na VR a poté bude s materiálem
seznámen AS.
Diskuse ( Fiala, rektor, Valášek – žádá o poskytnutí dokumentů komisi KRAV).
8. Informace o Centru informatiky a kybernetiky ČVUT v Praze a Univerzitního
centra pokročilých technologií
Děkan Bittnar informoval o stavu přípravy projektu Univerzitního centra pokročilých
technologií (UCPT). Materiál byl prezentován premiéru Topolánkovi.
Jedná se o projekt tří univerzit a města Kladna. Posláním UCPT je striktně naplňovat potřeby
průmyslu. Centrum by mělo komunikovat s malými a středními firmami, chce být atraktivním
partnerem při získávání peněz z EU .
Proč Kladno? – blízkost campusu všech tří univerzit, dostupnost pozemků za rozumnou cenu,
porozumění radnice města Kladna, blízkost mezinárodního letiště.
Cílem je v období deseti let zajistit z 80% financování průmyslem. Předpokládaná investice
bude 4 miliardy Kč.
Diskuse( Fiala, Haasz, Chadzitaskos).
Profesor Mařík seznámil AS s přípravou Centra informatiky a kybernetiky ČVUT
(centrum excelence Antonína Svobody). Materiál byl prezentován premiéru Topolánkovi.
Konstatoval, že informatické týmy ČVUT představují nejsilnější výzkumný potenciál v ČR.
Mělo by vzniknout národní elitní vědecko výzkumné a vědecko pedagogické pracoviště.
Jádro projektu vytvoří tři pracoviště (Centrum aplikované kybernetiky, Katedra kybernetiky,
Katedra řídící techniky). Další pracoviště projevily zájem a podporují vznik centra.
Ve spolupráci s prorektorem Pavlíkem byla vyprojektována budova na Jugoslávských
Partyzánů, s plánovaným plným provozem od roku 2012. Pozemek i projektovou
dokumentaci poskytne ČVUT. Institut bude samofinancovatelný. Centrum nepředpokládá
financování z operačních programů ani z rozpočtu. Financování je plánováno z offsetů za
obranný výzkum, prostředků v souvislosti s privatizací letiště, eventuelně privátních zdrojů.
Byla provedena SWOT analýza.
Architektonickou studii přednesl prorektor Pavlík. Objekt zastavuje území dnešního
provizorního inkubátoru. Bylo prezentováno také dopravní řešení lokality mezi třídou
Jugoslávských partyzánů a třídou Evropskou.
Diskuse (Haasz, Fiala, rektor, Bittnar, Chadzitaskos, Lábus).
Rektor žádá AS o rozšíření možnosti manipulace s účelovou rezervou ve výši 8,5 mil Kč,
která byla schválena pro IAV a aktivity na Kladně o Centrum informatiky a kybernetiky
ČVUT.
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Hlasování: 27 – 0 - 0
Usnesení: AS ČVUT souhlasí s čerpáním účelové rezervy rektora na podporu projektů
Centra informatiky a kybernetiky, Universitního centra pokročilých technologií a Institutu
aplikovaných věd.
Předseda AS přednesl návrh předsednictva AS ČVUT, aby rektor ČVUT pověřil řízením
projektových procesů zmiňovaných center význačné osobnosti ČVUT.
Hlasování: 27 – 0 – 0
Doprovodné usnesení: AS ČVUT žádá rektora ČVUT, aby pověřil řízením projektových
procesů Českého institutu informatiky a kybernetiky (Centra excelence Antonína Svobody)
prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc. a Univerzitního centra pokročilých technologií prof. Ing.
Zdeňka Bittnara, DrSc.
9. Informace o přípravě projektu Fakulty informatiky (FI)
Rektor uvedl, že projednávaný materiál je velmi obsáhlý a materiály jsou předloženy AS na
tomto zasedání pouze k diskusi. Materiály byly připraveny ve formě požadované akreditační
komisí. Byla vypracována studie proveditelnosti.
Vedení ČVUT projednalo studii proveditelnosti i akreditační materiály a přijalo usnesení,
kdy vedení ČVUT podporuje zřízení Fakulty informatiky, a ve kterém konstatuje, že toto
zřízení je nutné provést neodkladně.
Profesor Tvrdík doplnil informaci rektora o informaci o studijních programech FI.
Předseda KRAV prof. Valášek konstatoval, že byla vyjasněna pozice KRAV, došlo
k několika schůzkám s rektorem a došlo k dohodě o vzniku FI hlasovat nejdříve až na
zářijovém zasedání AS.
Výsledkem jednání je usnesení KRAV:
Komise KRAV se usnesla, že se bude do zasedání AS v září 2008 vyjadřovat a zkoumat
materiály pro založení FI předložené 18.6. a pro informaci na zasedání dne 25.6. Komise
KRAV provedla prvotní rozbor předložených materiálů, které spočívají v materiálech pro
akreditaci studijního programu Matematika a studie proveditelnosti k projektu FI ČVUT.
Komise konstatovala, že v předložených materiálech především schází následující položky:
seznam volitelných předmětů pro bakalářské a magisterské studium studijního programu
informatika, ve studii proveditelnosti FI ČVUT chybí dopady na ostatní součásti ČVUT teď a
ve výhledu pěti let, a to jak při založení FI tak i při nezaložení FI z hlediska prostorového,
finančního, vědecko-výzkumného, tak jak to požadovalo usnesení z 5. zasedání AS ČVUT.
Studie proveditelnosti FI by měla být vypracována i z pohledu ostatních součástí ČVUT teď a
za pět let nejenom z pohledu navrhované FI. Ve studii proveditelnosti by mělo být detailně
popsané pedagogické a výzkumné hledisko bez vazby na existující týmy a v neposlední řadě
finanční hledisko.
Diskuse (Lábus, Fiala, Semrád, Bílek, rektor, Čech, kvestor Pětioký,Valášek,Tvrdík,
Štemberk, Haasz, Jirků, Šimák, Chadzitaskos).
Rektor žádá komisi KRAV a HK, aby během září došlo k jejich schůzce k projektu vzniku FI.
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Předseda AS konstatoval, že předsednictvo AS se bude problematikou vzniku FI ČVUT
intenzivně zabývat, tak aby byl AS ČVUT schopen se na zářijovém zasedání vyjádřit k
jejímu založení.
10. Různé:
a) Informace o výjezdním zasedání AS ČVUT 29.-30.10.2008 (Konvalinka)
Předseda AS rozeslal členům AS internetovou adresu, kde se lze přihlásit. Výjezdní
zasedání se bude konat mimo Prahu, a to pouze v případě, že se přihlásí k účasti
minimálně 30 členů AS ČVUT.
b) Informace o Inforeku (Vymětalová)
Podkladové materiály jsou již všechny vkládány na nový Inforek.
c) Dopis pana Adama Fůry (Konvalinka)
Předseda AS přečetl dopis pana Adama Fůry rektorovi ČVUT.
d) Stav řešení problémů vykazování výsledků vědecko-výzkumné činnosti (Valášek)
Zprávu podal rektor. AS ČVUT žádá o urychlené vyjasnění problému.

8. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat 24.9.2008 ve 13.30 hod ve velké zasedací
místnosti RČVUT.

Zapsala: Ing.Kamila Dušková
Upravil a z audiozáznamu editoval:
předseda AS ČVUT
Doc.Ing. Petr Konvalinka,Csc.
předseda AS ČVUT
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