
České vysoké učení technické v Praze 
Zasedání Akademického senátu ČVUT 

Termín zasedání: 23. zasedání AS ČVUT, 24. 11. 2021 

 

1 
 

 
 

Zápis z 23. zasedání Akademického senátu ČVUT  
konaného dne 24. 11. 2021 

Přítomni: prof. Ing. Wald František, CSc. (FSv); prof. Ing. Tywoniak, CSc. (FSv); doc. Ing. Jettmar Josef, CSc. (FSv); Ing. Holan 
Jakub (FSv); Bc. Ondřej Váňa (FSv); doc. Ing. Bauma Václav, CSc. (FS); prof. Ing. Hrdlička Jan, Ph.D. (FS); Ing. Vítek Karel, CSc. 
(FS); Ing. Valášek Adolf (FS); RNDr. Bláhová Ilona Ali, Ph.D. (FEL); prof. Ing. Ripka Pavel, CSc. (FEL); prof. Dr. Ing. Kybic Jan 
(FEL); Ing. Sláma Jakub (FEL); Bc. Fridrichová Petra (FEL); doc. Dr. Ing. Richter Ivan (FJFI); Ing. Ambrož Petr, Ph.D. (FJFI); doc. 
Mgr. Bielčík Jaroslav, Ph.D. (FJFI); Bc. Kulička Lukáš (FJFI); Ing. Farník Michal (FJFI); Ing. arch. Matějovská Dana, Ph.D. (FA); 
RNDr. Šrubař Jiří, Ph.D. (FA); Ing. arch. Hlaváček Dalibor, Ph.D. (FA); doc. Ing. arch. Schulzová Kristýna (FA); Lucie Kadrmasová 
(FA); Mgr. Heřmanová Jitka (FD); Ing. Doktor Tomáš (FD); Ing. Neuhäuserová Michaela (FD); Ing. Nouzovský Luboš, Ph.D. (FD); 
Ing. Richter Petr (FD); Mgr. Vymětalová Veronika, Ph.D. (FBMI); Ing. Kašpar Jan (FBMI); Ing. Čuprová Yulia, Ph.D. (FBMI); Ing. 
Pokorný Tomáš (FBMI); Protivová Hana (FBMI); doc. Ing. Janoušek Jan, Ph.D. (FIT); PhDr. Ing. Evan Tomáš, Ph.D. (FIT); Ing. 
Bařinka Lukáš (FIT); Ing. Jeřábek Stanislav (FIT); Ing. Řezníček Jan (FIT); Ing. Bc. Andres Pavel, Ph.D. ING. PAED. IGIP 
(MÚVS); prof. Ing. Hlaváč Václav, CSc. (CIIRC); Mgr. Vykydal Libor (ÚTVS); Mgr. Zabloudil Adam (MÚVS); Mikeš Jan 
(MÚVS); 

Hosté: doc. RNDr. Petráček Vojtěch, CSc. (RČVUT); Ing. Boháček Jiří (RČVUT); Kramaříková Veronika, MBA (RČVUT); Ing. 
Holý Radek, Ph.D. (RČVUT); prof. Ing. Škvor Zbyněk, CSc. (RČVUT); doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. (FIT); prof. Ing. Jex 
Igor, DrSc. (FJFI); doc. Ing. Hrubeš Pavel, Ph.D. (FD); prof. PhDr. Dvořáková Vladimíra, CSc. (MÚVS); 

Obsah 
1. Schválení programu 23. zasedání AS ČVUT .......................................................................................................................................... 2 

2. Volba místopředsedy AS ČVUT za studenty .......................................................................................................................................... 2 

3. Kontrola a schválení zápisu z 22. zasedání AS ČVUT ........................................................................................................................... 2 

4. Informace rektora .................................................................................................................................................................................... 2 

5. Schválení Disciplinárního řádu ČVUT ................................................................................................................................................... 3 

6. Schválení IV. změny Jednacího řádu VR ČVUT .................................................................................................................................... 3 

7. Schválení Plánu realizace Strategického záměru ČVUT pro rok 2022 ................................................................................................... 4 

8. Diskuse k projektům IP 2021 a SPZZ 2022 ............................................................................................................................................ 4 

9. Schválení Podmínek přijímacího řízení v celoškolských studijních programech realizovaných na MÚVS pro AR 2021 / 22 ............. 5 

10. Vyjádření souhlasu se založením sdružení European Nuclear Experimental Educational Platform ................................................. 5 

11. Schválení Jednacího řádu AS FIT ...................................................................................................................................................... 5 

12. Schválení Řádu doktorského studia FIT ............................................................................................................................................. 5 

13. Schválení 3. změny Řádu doktorského studia FSv ............................................................................................................................ 6 

14. Schválení Jednacího řádu AS FEL ..................................................................................................................................................... 6 

15. Schválení Volebního řádu AS FEL .................................................................................................................................................... 6 

16. Různé .................................................................................................................................................................................................. 6 

Příloha: Kompletní zvukový záznam zasedání AS 

  



České vysoké učení technické v Praze 
Zasedání Akademického senátu ČVUT 

Termín zasedání: 23. zasedání AS ČVUT, 24. 11. 2021 

 

2 
 

1. Schválení programu 23. zasedání AS ČVUT 
J. Janoušek – Program obsahuje stejné body jako v pozvánce. L. Kadrmasová – složila slib senátora AS ČVUT. Byla zvolena za 
fakultu architektury. Ráda by se připojila do studentské komise.  

Usnesení 23-01: AS ČVUT schvaluje program 23. zasedání AS ČVUT s posunutím bodu "Schválení́ Disciplinárního řádu 
ČVUT" před bod "Schválení́ Jednacího řádu AS FIT".  
Počet osob s hlasovacím právem: 36 
Hlasování: 36-0-0 Usnesení bylo přijato. 

2. Volba místopředsedy AS ČVUT za studenty 
J. Janoušek – obdržel 2 emaily, ve kterých bylo nominováno jedno jméno – J. Sláma. Vyzval k dalším nominacím. Další nominace 
nebyly. J. Sláma – je senátorem za FEL, kde nastoupil na doktorské studium. Nominací si velmi cení a rád ji přijímá.  

Usnesení 23-02: AS ČVUT zvolil místopředsedou za studenty Ing. Jakuba Slámu.  
Počet osob s hlasovacím právem: 36 
Hlasování: 34 hlasů pro. Usnesení bylo přijato. 

3. Kontrola a schválení zápisu z 22. zasedání AS ČVUT  
J. Janoušek – jedná se o zápis zasedání, na kterém proběhla volba rektora. K tomu zápisu přišla pouze jedna připomínka, kterou 
poslal J. Sláma.  

Usnesení 23-03: AS ČVUT schvaluje zápis z 22. zasedání AS ČVUT. 
Počet osob s hlasovacím právem: 34  
Hlasování: 32-0-2 Usnesení bylo přijato. 

4. Informace rektora  
Rektor – připomněl náhlé úmrtí prof. J. Nožičky. Chtěl poprosit abychom na něj vzpomněli, 26.11. bude mít na Olšanech pohřeb. 
Ve vestibulu fakulty strojní je možné vzpomenout a zapsat se do kondolenční knihy. Bylo mu 60 let a zemřel náhle.  

Dále informoval o situaci kolem covidu a rizik a provozů na univerzitě. Velice poděkoval našim studentům, kteří dosáhli 
proočkovanosti zhruba 88 %, dostáváme se do situace, která je blízká kolektivní imunitě. Nedochází k šíření. Poprosil kolegium, aby 
maximálně rozředili pracovní týmy, abychom měli zachovanou řídící strukturu a aby byl maximálně využil home-office. Na straně 
zaměstnanců a administrativní podpory musíme zůstat v provozu. Co se bude dít vně univerzity je těžko předpověditelné. Vidíme 
opět chování ministerstva zdravotnictví, které jeden den vyhlásí něco a pak pošle za dva dny úpravu a snažíme se formulovat příkazy, 
aby vyhovovaly všemu. Prosí o pochopení. Co začíná fungovat od zítřka, jsou testovací centra, jedno v budově A v přízemí každé 
pondělí a čtvrtek od 8:00 do 13:00 bude probíhat testování antigenními testy. Další podobné testování pod dohledem bude prováděno 
na Kladně na FBMI a na UCEEBu. Tam to kvestor zařizoval dnes. Detaily kolem organizace samotestování pod dozorem na 
součástech budou dodefinovány během odpoledne. Jednu za týden by se neočkovaní měli tímto systémem nechat přetestovat. 
Zároveň se upravuje aplikace, která fungovala na jaře pro výsledky testů. Bude možnost tam uvést důvody kvůli kterým se testovat 
nemusí. To znamená očkování nebo prodělání nemoci.  

Řeší obsazení řídících struktur programu JAK. Mluví se o tom, jak stabilizovat rozpočet vysokých škol. Otevírá to možnost podívat 
se na metodiku hodnocení publikačních výsledků. První 2 měsíce v roce na ní můžeme pracovat, aniž bychom zdržovali nutné kroky, 
které se musí udělat, až budeme vědět schválené příděly z rozpočtu státního. Po novém roce by s novými děkany a dalšími grémii 
měli prodiskutovat tuto metodiku a mezitím se stát dohodne na rozpočtu. Pohlídají záležitost VŠ rozpočtu a reálný odhad je dostat 
se v červnu k rozpisu. V září by předpokládal schválení rozpočtu. Interně se hodně zabývá s kolegy konstrukcí reorganizace 
mimonormativních součástí. Dělají draft struktury, kterou mají ručně na papírech a převede to do oficiálnější formy. Bude se to řešit 
na kolegiu a pak i v AS.  

J. Janoušek – vzpomenul J. Nožičku. Byl naším dlouholetým kolegou v AS a měl přirozenou autoritu a důstojnost. Druhé téma ke 
covidu - jaká data máme, jestli můžeme z dotazníků někde na kolejích nebo z aplikace s certifikáty zjistit, jaká je proočkovanost 
mezi studenty a zaměstnanci. S tím souvisí to, na co se ptají zaměstnanci a studenti, jestli bude ČVUT vydávat nějaká opatření, která 
půjdou nad rámec těch vládních. A také se chtěl zeptat k rozpočtu pro příští rok, čeho se týká plánovaná diskuse. Rektor – týká se 
to části aplikovaných výsledků, DKRVO. J. Janoušek – myslí, že to nemusíme začínat příští rok, ale jde o téma, které může běžet 
už teď, protože u toho bude podrobná diskuse, a čím dříve bude metodika schválená, tím vše bude lepší. Rektor – mění se několik 
děkanů a musíme počkat na jejich názor. Globální data posílal kolegiu a do AS a jsou tam i argumenty k tomu, jak chceme postupovat 
uvnitř. Pošle také úrovně proočkování na jednotlivých fakultách. V době, kdy se testovalo, 14 dní zpátky, čísla byla ještě trochu 
nižší. Byly zajímavé rozdíly mezi fakultami, minimum byla se 66 % fakulta architektury. Pokud jde o provoz, nechystají žádné 
omezení nad rámec toho, k čemu jsme nuceni státem.  

P. Andres – rektor zmiňoval část příkazu rektora, který nabyl účinnosti před dvěma dny. Doktor Zácha připravuje zmíněnou aplikaci. 
Od 29.11. je povinnost týkající se zaměstnanců ohledně testování a očkování. Zaměstnanci by neměl být umožněn vstup, pokud 
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neposkytne informaci. Co to teď znamená pro jednotlivé součásti? Rektor – zobrazený odstavec se přeformulovává. Popravdě 
zaimplementovali, co píše ministerstvo. Je to jedno z jejich špatně formulovaných opatření. Převedli povinnost kontroly na nás, ale 
neumí si představit, že toto bude fungovat jinak, než na základě naší čestné činnosti. Proto říkal, že spoléháme na poctivý přístup. P. 
Andres – chápe to. Pokud zjistíme, že nějaká skupina pracovníků toto nesplnila, jsme schopni informovat jejich nadřízené? Rektor 
– prázdnou množinu, skupinu lidí, co neudělá nic, nemůžeme detekovat. Nemůžeme ani zkontrolovat ani rozporovat tvrzení, které 
tam bude zapsáno. Je to složité a na úrovni čestného prohlášení. Kvestor – dnes se domluvili na obráceném způsobu, takže si 
vytáhnou oproti aplikaci všechny zaměstnance, a uvidí porovnání aplikace s tím, jaké zaměstnance máme, a udělají si porovnání, 
kdo do té aplikace poctivě vkládal data. Přístup budou mít tajemníci nebo jejich pověřené osoby. Problém je na SÚZ, kde nemají 
pracovníci v gastro přístup k technice, takže tam budou mít excel tabulku, kterou na VICu budou moct překlopit do systému. 

J. Kybic – poděkoval kvestorovi, protože si také myslí, že je důležité využívat data z té aplikace, když už ji máme a měli by se tam 
ukládat údaje o testech a očkování. Je rád, že takto zjistíme, kdo potenciálně porušuje ten příkaz. My ty technické způsoby máme, 
všude je nějaký elektronicky systém řízení vstupu a mohli bychom zakázat lidem vstup. Neví, jestli tak daleko chceme jít, po 
upozornění bychom možná měli. Funguje ta aplikace pouze pro zaměstnance, nešlo by to rozšířit na studenty? Rektor – studenty 
neomezujeme a stát taky ne, takže v tuto chvíli ne. J. Kybic – od studentů máme údaje na principu dobrovolnosti, o hodně případech 
nevíme. Bojí se, že naše údaje jsou neúplné. Rektor – pokud jde o koleje, je povinnost prokázání. Jinak se nemůžeme ptát tam, kde 
to stát nestanovil jako povinnost. Nesmíme zasahovat do práv studentů se s námi nebavit o jejich zdravotním stavu. Zde nemůžeme 
udělat další krok, ale musíme to udělat u zaměstnanců. J. Kybic – ministerstvo neuvažuje o tom, že by nám tohle umožnili? Rektor 
– prozatím ne.  

J. Tywoniak – kdy aplikace bude plně funkční v upraveném smyslu? Dostali informaci přes tajemníka v pondělí a teď se dozvídá, 
že se na tom ještě pracuje. Není tam zatím přímo nic o očkování. VIC by měl říct datum. Kvestor – aplikace je funkční. Údaj o 
vakcinaci se dává do přílohy, to je nastaveno od minula. Rektor – chce ještě komentář do aplikace, jak se to prokazuje. P. Ambrož 
– není to, že by to ukládal jako výsledek testu, ale v aplikaci v profilu je možné uložit datum poslední dávky testování, jenom je 
schované pod tlačítkem profil. F. Wald – od vnoučat ví, že střední a základní školy se ptají dobrovolně na očkování a mají zkušenost, 
že studenti jim to nahlásí na 100 %. Rektor – na FELu se to také dělalo, odtamtud jsou též výsledky vysokých procent. Obě 
kombinace zkoušeli. J. Hrdlička – k testovacímu místě na rektorátě. Ani by ho nenapadlo tam chodit, když se snaží dělat nějakou 
sebekaranténu, protože netuší, kolik těch lidí tam bude a proč by tam někdo měl jít riskovat. Jestli se to když tak „rozežene“, pokud 
na místě bude velké množství lidí. Rektor – je to věc rezervačního systému. Kdyby čísla byla vysoká, tak bychom přidali další 
pracovní dny centra. Uvidí zítra reakci a v závislosti na tom začnou reagovat a vyřeší to.  

5. Schválení Disciplinárního řádu ČVUT  
G. Achtenová – představila hlavní změny Disciplinárního řádu. J. Šrubař – řád byl hlavní důvod, proč se komise sešla spolu se 
studentskou komisí. Předpis byl předložen ve 4týdenní lhůtě. Jedná se o celou novou textaci, protože těch změn bylo mnoho. Během 
jednání komise dospěli k tomu, že navrhovali úpravy a změny, všechny byly akceptovány a zapracovány. Hlasovali per rollam a 
komise pro pedagogické záležitosti doporučuje dokument ke schválení. A. Valášek – v hlasování doporučují schválit. V. 
Vymětalová – komise se dokumentem zabývala včera, byly doplněny formální úpravy, o materiálu hlasovala a doporučuje ke 
schválení. J. Janoušek – v tomto případě jde vidět, že poslední verze byla vytvořena až včera v 19:30. Chce tedy požádat, aby změny 
už po víkendu nenastávaly, protože potom senátoři nemají čas seznámit se s dokumentem. Rektor – souhlasí s tím, že by se mělo 
dokonvergovat dříve. S děkany narazili na výpadek ve formulacích magistra Kose. Jde o část, která se týká toho, že navrhovatel se 
může dozvědět výsledek a může být přítomen. Pokud je to jen trochu možné tak se snaží předkládat co nejdříve. J. Janoušek – o 
čem se bavíme, bylo rozhodnuto 8. 11., a na komisi 15. 11 byl s tím vysloven souhlas a další pondělí 22. 11. bylo zapracováno. V. 
Vymětalová – předpokládali, že budou procházet verzi číslo 10 a netušili, že budou nutné úpravy i formální. Rektor – budou se 
snažit, aby vše bylo předloženo dříve.  

Usnesení 23-08: AS ČVUT schválil Disciplinární řád ČVUT. 
Počet osob s hlasovacím právem: 35 
Hlasování: 32-0-3 Usnesení bylo přijato. 

6. Schválení IV. změny Jednacího řádu VR ČVUT   
Z. Škvor – představil nejjednodušší změnu předpisu, kterou kdy připravoval. Předpis se mění v jednom znaku, kde se jednička 
nahrazuje trojkou. J. Janoušek – doplnil, že je to změna vnitřního předpisu a musí být předložena 4 týdny před zasedáním. V tomto 
případě se jedná o tuto jednu editační změnu, a proto na schůzce vedení souhlasil s tím, že bude předložena a my o ní budeme 
hlasovat v kratší době. I. Richter – bylo to jednoduché, komise pro vědu jednala korespondenčně a doporučuje schválit. V. 
Vymětalová – 2 kolegové připomínají, že by se měli usnést, tento bod nebyl v programu, ale procházeli to na předsednictvu. J. 
Janoušek – potvrzuje, že s V. Vymětalovou telefonoval, protože se nemohl komise účastnit. Je to téma, které je evergreenem. 
Předkládací doba dokumentů ke schválení a také změny které se uskuteční po předložení. Do jednacího řádu jsme si schválili 
pravidla, že AS může tuto dobu zkrátit, když se usnese. V tomto případě bychom museli přijmout doplňující usnesení. Je to tak 
jednoduchá změna, že by to mělo být umožněno. V. Vymětalová – o tomto materiálu nejednali, ale jednali, jak dodržovat jednací 
řád. Chtějí ho aktualizovat, ale bohužel se opět stává, že materiály v předkladu se k nám dostávají a snaží se zpracovávat postupné 
verze. Disciplinární řád byl velmi diskutován, tam se verze měnily hodně. Rektor – poděkoval za zkrácenou lhůtu, umožní to dřívější 
registraci. V. Vymětalová – s předsedou AS se bavili o lhůtách, kde je to potřeba předložit kvůli ministerstvu. Jsou si vědomi toho, 
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že je potřeba pracovat tak, abychom neměli nepokrytý interval. Materiálů zpracovávají obrovské množství a chtějí věci opravdu 
finalizovat a vylepšit, a někdy je i množství důvod, proč některé změny nejsou zapracovány. Rektor – je dobré pracovat na tom, jak 
to zlepšit, a i jak zlepšit koherenci těch předpisů.  

Usnesení 23-04: AS ČVUT souhlasí se zkrácením lhůty pro předložení IV. změny Jednacího řádu VR ČVUT na 23. zasedání 
AS ČVUT. 
Počet osob s hlasovacím právem: 34 
Hlasování: 33-0-1 Usnesení bylo přijato. 
 

Usnesení 23-05: AS ČVUT schvaluje IV. změny Jednacího řádu VR ČVUT v Praze. 
Počet osob s hlasovacím právem: 33  
Hlasování: 32-0-2 Usnesení bylo přijato. 
 

7. Schválení Plánu realizace Strategického záměru ČVUT pro rok 2022 
V. Kramaříková – předkládá návrh realizace strategického záměru pro rok 2022. Letos se změnil systém a harmonogram ze strany 
ministerstva, takže tento dokument je předložen i s přílohou 3, která není závazná, ale chtěla, aby byli seznámeni i s projekty, které 
by tento záměr měly naplňovat. P. Ripka – až na 6 připomínek byly všechny vypořádány, doporučuje se podívat ještě na zbytek, ale 
jsou to spíš formální věci. Komise doporučuje schválit. V. Hlaváč – KRK to sledoval, podporují návrh a děkují prorektorce za dobře 
připravené podklady. J. Janoušek – změny, které jsou v posledních 2 letech činěny, jdou pozitivním směrem. Hlavně 
k transparentnosti projektů. Pokud jde o náklady, prosí, abychom v AS mohli posoudit, jestli finance přidělené projektu jsou 
adekvátní, bylo by dobré, kdyby vznikla napsaná metodika, jaká data a v jaké míře v  kartách projektu musí být vždy. V. 
Kramaříková – v příloze 3 jsou esenciální informace z karty projektů a na inforeku jsou všechny karty, tak jak je znají, včetně 
indikátorů, ze kterých je patrnější, co který obsahuje. Další věc zavedená minulý rok, která se osvědčila, jsou dohody mezi garantem 
projektu, který by měl precizovat povinnosti obou smluvních stran. Rektor – pochopení nákladů, množství pracovní síly, jestli dává 
smysl je důležité. Kouká na to detailně i s ohledem na vytížení VICu. V. Hlaváč – v diskusi kolem IP projektů byla pozitivní 
iniciativa K. Vítka, která vedla k tomu, že se ke kartám napsaly částky, o které jde, což je pro schvalování důležité. J. Janoušek – 
má stejný dojem, chce tohle podpořit. T. Evan – poznámka k indikátorům, které jsou na každé kartě. Mnohé se zlepšily a jsou 
měřitelné, ale pořád přetrvává výchozí hodnota 0 a cílová hodnota 1. Jestli tohle není měřitelné nějak lépe, aby se v pololetí dalo 
zjistit, jestli projekt pokračuje, jak má. V. Kramaříková – s tím souhlasí, ale jak projekty sleduje na měsíční bázi, tak není úplně 
jednoduché tohle řešit, a ne všechno běží, jak se naplánovalo. Poprosila kolegy prorektory, aby svoje projekty projednali s komisemi. 
Sama ne vždy ví, co má po kolezích chtít za indikátor, jestli není příliš nesmyslný, nebo naopak příliš volný  

Usnesení 23-05: AS ČVUT schválil předložený Plán realizace Strategického záměru ČVUT pro rok 2022. 
Počet osob s hlasovacím právem: 35  
Hlasování: 33-0-2 Usnesení bylo přijato. 

8. Diskuse k projektům IP 2021 a SPZZ 2022 
P. Ripka – všichni, kteří se k tomu vyjadřovali, souhlasí - do karty by se přidal jeden sloupeček, je to záležitost metodiky, která je 
platná pro letošní rok jako příkaz rektora. Padla informace o rozpočtovém provizoriu, jak se počítá s IP projekty? Kdyby se měly 
rozběhnout po prázdninách, neví, jestli se to stihne. Rektor – situace se vyvíjí dynamicky. Víc budeme vědět v okamžiku příštího 
senátu. V. Kramaříková – byly schváleny prostředky už minulý rok s tím, že byly pevně dané na 106 milionů, takže předpokládá, 
že se stane součástí rozpočtového provizoria a projekty by měly být realizovány od 1. ledna. P. Ripka – Je zpravodajem IP projektu 
33 a dodnes nemají odpovědi na otázky, které jim položili na začátku listopadu. Většina projektů je v pořádku a pak je tam několik 
otazníků. V souvislosti s projekty na příští rok je důležité, kde by předběžné hodnocení mohlo být podkladem k relokaci prostředků. 
Kvestor – chybí dopsat pár věcí, aby mohl poslat.  

P. Ripka – další tabulka jsou projekty PPFZ. Tam různé komise daly náměty, požádal vedení, aby se na to podívalo a komise, aby 
daly vědět, že věc řešily. V. Kramaříková – některé věci jsou popsané v strategickém záměru, co nejsou v projektech a chtěli 
bychom je dělat zdarma. Předpokládá, že z MŠMT přijdou výzvy. V  předchozí tabulce byly projekty, u kterých čekáme na dílčí 
zprávu. Veškeré dílčí zprávy jsou na inforeku pod IP projekty 2021. J. Kybic – potvrzuje, že u některých projektů komise KIS 
dokumentaci nemají, nebo není dostačující. V adresářích, kterých je hodně, je soubor, který o sobě říká, že je průběžná zpráva, ale 
je to stejná tabulka, jako byla na začátku projektu, takže se nedozví nic. Mají omezenou možnost, co s tím dělat dál. J. Janoušek – 
další zasedání je 15. 12., takže na toto datum, můžeme v prosinci říct, jestli vedení poskytlo příslušné informace a zda jsme o 
projektech jednali. P. Ripka – myslí, že je potřeba tohle udělat rychleji. Má za to, že je ještě šance na přelomu listopadu a prosince 
přerozdělit peníze na jiné běžící projekty. Pak je otázka, co s projekty, které nemají výstup a něco utratily. J. Janoušek – souhlasí. 
Mělo by se to udělat ASAP.  
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9. Schválení Podmínek přijímacího řízení v celoškolských studijních programech realizovaných na MÚVS pro AR 2021 / 22  
P. Andres – bylo předloženo a projednáno v komisi. Podmínky jsou standardní. Rád by upozornil na odlišnosti oproti přechozím 
rokům. Také došlo k aktualizaci všech termínů. Podmínek je celkem 5, jedná se o bakalářské a magisterské programy v prezenční a 
kombinované formě pro českou i anglickou mutaci. Změny se týkaly záležitosti, které byly vyvolány diskusí na pedagogické komisi. 
J. Šrubař – podmínky komise projednala minulý týden. Dohodli se na některých úpravách, které P. Andres podrobně zmínil. 
Konkrétní textace vznikala až v posledních dnech, ale měli k dispozici průběžnou verzi a mohli o podmínkách jednat a hlasovat, a 
komise doporučuje podmínky ke schválení.  

Usnesení 23-06: AS ČVUT schválil “Podmínky přijímacího řízení pro AR 2022/23 MÚVS ČVUT" v celoškolských studijních 
programech: 

- Economics and Management – bakalářský studijní program, 

- Ekonomika a management – bakalářský studijní program, 

- Innovation Project Management – magisterský studijní program, 

- Projektové řízení inovací – magisterský studijní program, 

- Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku – bakalářský studijní program“.  
Počet osob s hlasovacím právem: 36 
Hlasování: 35-0-1 Usnesení bylo přijato. 

10. Vyjádření souhlasu se založením sdružení European Nuclear Experimental Educational Platform  
L. Sklenka – aktivita, kterou chce představit, se objevila před několika lety a poslední 2 roky ji posouvali dál po vzájemné konzultaci 
s rektorem a děkanem FJFI, takže to není věc, kterou by si vymyslela jedna katedra. Jde o to, že experimentální výuka je drahá a je 
nahrazována modelovými výpočty a podobně. V jaderných oblastech jsme neustále konfrontování s tím, že bez experimentální výuky 
rozvoj dalších jaderných věd je velmi obtížný. Proto v mnoha zemích výzkumné reaktory končí, a studenti mají ztížený přistup, aby 
se mohli účastnit experimentální výuky. Protože ČVUT je poměrně významným hráčem v oblasti jaderného vzdělávání, tak delší 
dobu s kolegy s několika zemí se inspirovali přístupem vědců, kde výzkumné zařízení financuje stát nebo nějaké organizace a tým 
požádá o otevřený přístup a může dělat výzkum. Podobnou myšlenku rozvíjeli také a vymysleli způsob, jak udělat takovýto otevřený 
přístup pro učitele nebo studenty, aby se v rámci Evropy mohli dostat na vzdělávací jaderná zařízení, reaktory, nebo velké laboratoře. 
Tuto myšlenku podpořila evropská komise z projektu Horizon. Dostali na to prostředky zástupci 5 středoevropských univerzit. Po 
několika letech diskusí se podařilo vytvořit systém, který by chtěli nastavit v Evropě a založit tuto strukturu. Myslí si, že je to velká 
šance pro celé ČVUT se ve světe zviditelnit a být leading partner, který překračuje hranice standardního vzdělávání. Návrh je, aby 
se ČVUT stalo zakládajícím členem a dalším krokem je schválení statutu. Z pěti partnerů asociaci budou zakládat 4. Kolegové 
z Rakouska přistoupí k založení v průběhu několik měsíců. Platforma je a bude otevřena. Už teď mají zájem z Itálie, kde je významný 
reaktor a také se objevil zájem z Pensylvánské univerzity, že by se chtěli připojit. Byli bychom rádi, kdyby se ČVUT stalo 
zakládajícím členem. Rektor – chtěl by to velice podpořit, protože tohle je přesně jedna z infrastruktur, která bude mít evropský 
dopad, ale jak do toho půjde USA, tak to bude něco, co nabude světový rozměr. Vzdělávání v jaderné oblasti je jeden ze základních 
pilířů stabilní energetiky a je zásadní, abychom u toho byli, takže to podporuje. Náklady ponese jaderná fakulta.  

Usnesení 23-07: Akademický senát ČVUT v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách souhlasí 
se založením profesního sdružení ENEEP – European Nuclear Experimental Educational Platform, ve kterém bude ČVUT 
jedním ze zakládajících členů a s finančním podílem na jeho fungování (členský příspěvek).  
Počet osob s hlasovacím právem: 32 
Hlasování: 32-0-0 Usnesení bylo přijato. 

11. Schválení Jednacího řádu AS FIT 
M. Jiřina – dokument už tady byl diskutován, přidali drobnou úpravu. S. Jeřábek – jedná se o reakci na změny volebního řádu, kde 
se zavádí střídaná volba studentů a zkrácení na 2 roky. V jednacím řádu tedy reagují na změny. Také se řešilo, kdo má svolávat 
zasedání. V. Vymětalová – materiál byl dobře předdiskutován a zpracován. Komise doporučuje materiál schválit.  

Usnesení 23-09: AS ČVUT schválil Jednací řád AS FIT. 
Počet osob s hlasovacím právem: 35  
Hlasování: 34-1-0 Usnesení bylo přijato. 

12. Schválení Řádu doktorského studia FIT 
M. Jiřina – řád byl výrazně upraven. Vývoj začal před dlouhou dobou, není to rozdílový dokument. Zásadní změny v něm jsou – 
upuštění od kreditního systému hodnocení doktoranda. Váže se to na jeho výzkumnou a publikační aktivitu studenta a není zde 
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splňování kreditů. Berou to jako krok směrem ke studentovi, aby se soustředil na vědu. Odstranili povinnost pedagogické zátěže, 
snížili počet absolvovaných předmětů na 2. V. Vymětalová – souhlasí a doporučují dokument schválit. Poděkovala děkanovi za 
vypořádání všech připomínek. I. Richter – komise pro vědu souhlasí se schválením. P. Ripka – díval se do dokumentu a našel tam 
slovo publikace 46x, ale nenašel, jaká je podmínka při odevzdání disertace z hlediska publikací. M. Jiřina – je tam potřeba mít 
publikace s autorským podílem 2.  

Usnesení 23-10: AS ČVUT schválil Řád doktorského studia FIT. 
Počet osob s hlasovacím právem: 37 
Hlasování: 37-0-0 Usnesení bylo přijato. 

13. Schválení 3. změny Řádu doktorského studia FSv 
J. Jettmar – proběhla jedna změna ve článku 2, odstavec 11, který umožnuje oponentům účastnit se na dálku. V. Vymětalová – 
legislativní komise se materiálem zabývala a doporučuje ho schválit. I. Richter – objevil se dotaz týkající se počtu povinných 
předmětů, ale komise doporučuje schválit. Dotaz směřuje k tomu, že trendy jsou snižovat počty předmětů a byl na to, proč zrovna 
těch 6 předmětů. J. Jettmar – nemá jinou informaci z vedení, ale řekl by, že měli vždycky předmětů více a nechtěli to zatím snižovat. 
O. Váňa – z FSv chtěl dodat, že se plánuje do budoucna předměty snížit.  

Usnesení 23-11: AS ČVUT schválil 3. změnu Řádu doktorského studia FSv. 
Počet osob s hlasovacím právem: 30   
Hlasování: 29-0-1 Usnesení bylo přijato. 

14. Schválení Jednacího řádu AS FEL 
P. Páta – předkládají 2 materiály, Volební a Jednací řád. Jednací vychází ze změny toho Volebního. Předkládá to s předsedou 
akademického senátu FEL. Byla to iniciativa kolegů z AS ČVUT. Autorem většiny myšlenek byl J. Sláma, který je mluvčí 
legislativní komise naší fakulty.  

J. Sláma – změny kopírují myšlenky, které byly v minulém roce v AS, které přejímají některé fakulty, třeba FIT. Co se týče 
Jednacího řádu, jsou vesměs důsledkem změny Volebního. Doplnili jsme tam ještě 3 změny. J. Janoušek – byly představeny oba 
dokumenty, takže se spojí diskuse. V. Vymětalová – komise materiál měla postoupen 2x, takže ho dvakrát projednali a všechny 
připomínky byly vypořádány. Legislativní komise doporučuje oba dokumenty schválit.  

Usnesení 23-12: AS ČVUT schválil Jednací řád AS FEL. 
Počet osob s hlasovacím právem: 35 
Hlasování: 34-1-0 Usnesení bylo přijato. 

15. Schválení Volebního řádu AS FEL  

Usnesení 23-13: AS ČVUT schválil Volební řád AS FEL. 
Počet osob s hlasovacím právem: 35  
Hlasování: 34-1-0 Usnesení bylo přijato. 

16. Různé  
a) Informace k digitalizaci dokumentů na ČVUT  

O. Váňa – ve spolupráci s prorektorem Holým by rád seznámil s postupným zahájením řešení digitalizace. Problematika vychází ze 
zákona o právu na digitální služby. Stát po občanech ani firmách nemůže chtít něco co si sám může získat z registru. Vysoká škola 
je také orgán veřejné moci, takže nemůže chtít po uchazečích nic, co se dá získat z registrů. Jde o různá data a potvrzení. Jsou to 
bohužel věci, které podléhají různým bezpečnostním protokolům a které se univerzita snaží získat. Jsou tu body, které můžeme 
vyřešit vnitřně, což jsou všechna kladná rozhodnutí. Mluvil o propojení mezi databázemi. Osobně si od toho slibuje jednodušší a 
rychlejší vyřízení požadavků ze strany školy i studentů. Omezení papírů také. V roce 2022 by po nás už něco mohlo být vyžadováno, 
což by minimálně znamenalo udělat letos analýzu a příští rok začít s realizací. R. Holý – je potřeba začít řešit analytickou část dopadu 
do procesů, které v rámci univerzity máme. Iniciativa od studentů je velice dobrá a oblast je široká. Vzít to jako celek je realizace na 
několik let a jsou některé části, které nejsou připravené na úrovni státu. Bude větší důraz na uložení dokumentů, aby byly 
dohledatelné, transparentní a aby byly správně označeny elektronickým podpisem, pečetí a tak dále. Bez infrastruktury nejsme 
schopni ovšem digitální službu realizovat. V technické části jsme daleko, chybí nám legislativně procesní. Rektor – je důležité tuhle 
analýzu dopadů udělat a je dobře že iniciativa je ze všech stran. Musíme vybrat oblast, která nám donese pozitiva a musíme znát 
všechny okrajové podmínky i od státu. J. Janoušek – celý svět na digitalizaci pracuje, a on sám podporuje, abychom na ČVUT v této 
oblasti pokročili.  

R. Holý – bude to mít dopad na úroveň legislativní na vnitřní úrovni. Budeme muset mít zavedenou řízenou dokumentaci, která je 
podmínkou abychom mohli některé věci realizovat. Příští rok bude trochu přelomový v tom, že věci, které se dělají a dělají se 
formálně správně, nemáme podpořené procesními legislativními záležitostmi. Bez těchto formálních věcí se dlouhodobě neposuneme 
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a čeká nás to v průběhu prvního pololetí příštího roku i ve spolupráci s legislativní komisí. P. Ripka – souvisí to se dvěma IP projekty. 
Dotaz na O. Váňu, jestli by byl ochoten být zpravodajem toho projektu. R. Holý – ještě to souvisí s projektem kyberbezpečnosti a 
s procesy IA. Stát konečně pochopil, že pokud to po školách chce, musí k tomu dát finanční prostředky. P. Ripka – dotaz na O. 
Váňu, jestli k tomu bere i ten další projekt. O. Váňa – promyslí to a ozve se.  

D. Matějovská – V. Vymětalová ji požádala o vyhlášení výsledků doplňovacích voleb do AS ČVUT. Proběhly 13-14.10.2021. 
Odevzdáno bylo 413 online lístků, platných 397, počet voličů 1595 a účast je 25,9 %. Volby jsou platné a zvítězila Lucie Kadrmasová. 
Uvedla složení volební komise. J. Šrubař – při volbách poprvé použili hlasovací aplikaci. Hlasování probíhalo bez problému, 
aplikace funguje hezky, ale pro využití ve velkých volbách bude nutno doplnit přihlašování identitou ČVUT. R. Holý – téma otevřel 
na legislativní komisi, aby prošlo i AS. Využije se identita ČVUT.  

b) Různé  

J. Tywoniak – jaký je plánovaný osud domečku Decathlon? OVIČ si z toho udělala občasnou zasedačku a mělo by se udělat nějaké 
rozhodnutí. Díky iniciativě kvestora aspoň zmizel nápis informační centrum. Rektor – ví, že pokud jde o tento domek před fakultou, 
měl by se proměnit ve staveniště kvůli opravě budovy B. J. Tywoniak – to mu právě přijde hloupé. Rektor – pokud jde o informační 
centrum, které má rozbudovanou svoji kóji, očekával, že co nejdřív bude fungovat. Problém je v oddělení prostorů, protože chybí 
sklo a není materiál na příčku. Jsou mnohaměsíční průtahy a vázne na dodávce dělící stěny. Kvestor – cítí to stejně jako profesor 
Tywoniak, ale tlak z architektury byl, abychom to zachovali, tak udělali prodloužení, aby se stavba využila při rekonstrukci FSv.  

Rektor – v průběhu jednání sledoval vývoj toho, jak premiér říká, že výjimečný stav bude někde, že nebude, takže myslí, že jsme 
v obvyklé situace Schrodingerovy kočky, tudíž do pátku nebudeme vědět, co bude v pondělí. To je, co se týče covidu.  

P. Ripka – ke Studijnímu a Zkušebnímu řádu ČVUT, který je v materiálech jako novela. Chtěl přidat do doktorského studia 
povinnost doktoranda doložit publikace před přihlášením na obhajobu. Formulace, která je v Řádu studia doktorského FIT, by se mu 
líbila. FIT má rozumně mírně, že nemusí jít o impaktované časopisy, ale mezinárodní konference, a ten důvod je, že v některých 
řádech studia to historicky není a některé fakulty řád ani nemají, a stačí jim ten vyšší předpis a ČVUT by tohle mohla mít. Rektor – 
pokud někde řády chybí, hlavní předpis to musí definovat a řešili, jak toto formulovat pro umělecké obory. Tak, jak to má FIT, byla 
by asi dobrá cesta.  

M. Farník – oznámil, že měli akci, která sdružovala senátory napříč ČVUT. Chtěl, aby bylo v povědomí, že se senáty takto propojují. 
Poděkoval rektorovi, že zaštítil takovou událost.  

V. Hlaváč – dotaz na rektora, jestli čeká, že do příštího senátu se bude předkládat, co by měla projednávat komise KRK. Rektor – 
zjistí a dá vědět.  

 
Zapsala: doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. 

Michaela Urbanovská 

 

Korektura:  

Radek Zeman 

předseda AS ČVUT 

 

 

 

 


