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Zápis z 25. zasedání Akademického senátu ČVUT  
konaného dne 26. 1. 2022 

 

Přítomni: doc. Ing. Jettmar Josef, CSc. (FSv); prof. Ing. Tywoniak, CSc. (FSv); prof. Ing. Wald František, 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. Dr. Ing. Kybic Jan (FEL); prof. Ing. Ripka Pavel, CSc. 
(FEL); Bc. Fridrichová Petra (FEL); Ing. Sláma Jakub (FEL); Ing. Ambrož Petr, Ph.D. (FJFI); doc. Mgr. Bielčík Jaroslav, Ph.D. 
(FJFI); doc. Dr. Ing. Richter Ivan (FJFI); Ing. Farník Michal (FJFI); Bc. Kulička Lukáš (FJFI); Ing. arch. Hlaváček Dalibor, Ph.D. 
(FA); Ing. arch. Matějovská Dana, Ph.D. (FA); RNDr. Šrubař Jiří, Ph.D. (FA); Lucie Kadrmasová (FA); doc. Ing. arch. Schulzová 
Kristýna (FA); Ing. Doktor Tomáš (FD); Mgr. Heřmanová Jitka (FD); Ing. Nouzovský Luboš, Ph.D. (FD); Ing. Neuhäuserová 
Michaela (FD); Ing. Kašpar Jan (FBMI); Mgr. Vymětalová Veronika, Ph.D. (FBMI); Ing. Čuprová Yulia, Ph.D. (FBMI); Ing. 
Pokorný Tomáš (FBMI); Protivová  Hana (FBMI); Ing. Bařinka Lukáš (FIT); PhDr. Ing. Evan Tomáš, Ph.D. (FIT); doc. Ing. 
Janoušek Jan, Ph.D. (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); Mikeš Jan (MÚVS); Mgr. Zabloudil Adam (KÚ);  

Hosté: Ing. Boháček Jiří (RČVUT); prof. Ing. Hájek Petr, CSc. (RVH); Ing. Holý Radek, Ph.D. (RČVUT); prof. Ing. Škvor Zbyněk, 
CSc. (RČVUT); Ing. Kramaříková Veronika, MBA (RČVUT); doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. (FIT);  
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1. Schválení programu 25. zasedání AS ČVUT  
J. Janoušek – přivítal přítomné. Ze zasedání omluvil rektora, který byl době zasedání na Pražském hradě u prezidenta republiky. 
Zasedání probíhá hybridní formou. Program je stejný jako v pozvánce.  

Usnesení 25-01: AS ČVUT schvaluje program 25. zasedání AS ČVUT.  
Počet osob s hlasovacím právem: 36 
Hlasování: 36-0-0 Usnesení bylo přijato. 

2. Volba předsedy a místopředsedů AS ČVUT 
J. Janoušek – požádal o diskusi a nominace. V. Hlaváč – současný předseda se osvědčil, takže ho navrhuje na předsedu. L. Kulička 
– navrhuje J. Janouška, a J. Slámu za studenty. 

M. Farník – nominoval D. Matějovskou.  

Usnesení 25-02: AS ČVUT zvolil za předsedu Jana Janouška.   
Počet osob s hlasovacím právem: 37     
Hlasování: 34-1-2 Usnesení bylo přijato. 
 

Usnesení 25-03: AS ČVUT zvolil za místopředsedkyni Danu Matějovskou.   
Počet osob s hlasovacím právem: 37 
Hlasování: 34-2-1 Usnesení bylo přijato. 
 

Usnesení 25-04: AS ČVUT zvolil za studentského místopředsedu Jakuba Slámu.   
Počet osob s hlasovacím právem: 38 
Hlasování: 32-3-3 Usnesení bylo přijato. 

3. Kontrola a schválení zápisu z 24. zasedání AS ČVUT 
J. Janoušek – nepřišly žádné připomínky. Druhou revizi zápisu udělal tentokrát J. Kybic. P. Ambrož – pár připomínek posílal, byly 
to všechno překlepy a nevidí je zapracované. J. Janoušek – bude následovat diskuse, připomínky zapracují, zveřejní výsledek a do 
konce týdne vyhlásí per rollam hlasování.  

4. Schválení Jednacího řádu AS FS 
A. Valášek – bylo předloženo na minulém zasedání. Byla tam sporná část o per rollam hlasování, která byla upravena. V. 
Vymětalová – legislativní komise se materiálem zabývala. Všichni členové doporučují schválit.  

Usnesení 25-05: AS ČVUT schválil Jednací řád AS FS.   
Počet osob s hlasovacím právem: 34 
Hlasování: 33-0-1 Usnesení bylo přijato. 

5. Nominace členů Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT 
J. Janoušek – uvedl, že pro nadcházející funkční období je potřeba jmenovat novou radu vnitřního hodnocení. Tato rada má 15 
členů, kde rektor a předseda AS jsou členy dle zákona. Dále rektor jmenuje místopředsedu, který radu řídí. Dále 4 členy nominuje 
AS, 4 členy VR a další 4 členy rektor. Tradicí je, že AS nominuje jednoho studenta a 3 zaměstnance. Obdrželi 8 nominací na 3 místa 
zaměstnanců. Na místo studenta přišly návrhy na dva kandidáty. V jednacím řádu není popis algoritmu, jak vybrat kandidáty, takže 
předsednictvo vytvořilo návrh postupu. Posílal ho do AS a všem kandidátům a zároveň byl souhlasně projednán na legislativní 
komisi. Než se budou vybírat kandidáti, musí se postup odsouhlasit. P. Hájek je současným místopředsedou RVH a také ho rektor 
bude nominovat na další období, takže ho pozval, aby RVH představil. P. Hájek – vysvětlil působnost rady, která je stanovena 
zákonem a předpisy ČVUT. Popsal práci rady, její stálé a dočasné pracovní komise a plány do letošního roku, které se týkají mimo 
jiné institucionální akreditace.  

Dále proběhla diskuse P. Ripky, P. Hájka, V. Hlaváče, M. Farníka, J. Janouška, T. Doktora a F. Walda nad nominovanými a 
k tomu, koho podpořit a koho ne. Dále J. Kybic požádal o představení kandidátů. Postupně se představili T. Vyhlídal, O. Chum, I. 
Jex, M. Jirásek, M. Pavlíková, a studentští kandidáti L. Jirotková a J. Šejna. Z. Škvor – poděkoval stávajícím členům RVH, 
má radost z počtu uchazečů a těm, kteří budou zvoleni, pogratuloval. Pokračovala diskuse nad podporou nominovaných, D. 
Matějovská zmínila potřebu ženského pohledu v RVH, K. Vítek navrhl M. Valáška. Krátce se ještě diskutoval přesný způsob volby. 

Usnesení 25-06: AS ČVUT nominuje členy do RVH podle postupu, který́ je zveřejněn v souboru Navrh-volby-clenu-RVH-
AS_CVUT-leden-2022.pdf.  
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Počet osob s hlasovacím právem: 34 
Hlasování: 34-0-0 Usnesení bylo přijato. 
 

Usnesení 25-07: AS ČVUT nominuje rektorovi ke jmenování do RVH za zaměstnance prof. Ing. Igora Jexe, DrSc., prof. Ing. 
Milana Jiráska, DrSc. a prof. Ing. Milenu Pavlíkovou, Ph.D. AS ČVUT nominuje rektorovi ke jmenování do RVH za studenty 
Ing. Lucii Jirotkovou. AS ČVUT dává rektorovi předchozí souhlas se jmenováním těchto nominovaných osob do RVH. 
Hlasování: První kolo hlasování. 

 
Postupují do druhého kola: Jirásek, Jex, Tvrdík, Valášek, Pavlíková  
Hlasování: Druhé kolo hlasování. 

 
Hlasování: Hlasování o studentském zástupci 
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6. Schválení Podmínek přijímacího řízení doktorského studijního programu ČVUT – Kloknerův ústav pro akademický rok 
2021/2022   
J. Janoušek – celoškolský studijní program je uskutečňován na Kloknerově ústavu. J. Kolísko – žádá o schválení podmínek 
přijímacího řízení. Studijní program byl schválen na podzim loňského roku. I. Richter – komise materiály neřešila, sám je 
prostudoval a je to standardní záležitost. Doporučují ke schválení. A. Valášek – studentská komise probrala materiály per rollam, 
našli nedostatky ve formuláři, seznamu rámcových témat disertačních prací, ale i tak shledali dokument schválitelný. Navrhují 
doprovodné usnesení. M. Farník – donedávna nevěnovali těmto dokumentům dostatečnou pozornost. Blíží se reforma doktorského 
studia. Bylo by lepší, aby AS přistoupil k těmto formálním dokumentům detailněji a zabýval se tím, jak jsou přívětivé po studenty, 
jestli jsou přeložené. Byl by rád, kdybychom zvážili komplexnější elektronizaci. Zároveň všechny materiály by měly být přeloženy 
do anglického jazyka. Z. Škvor – doprovodné usnesení ať se vztahuje i na další studia. Opravdu nemá k dispozici přihlášky přes 
online systém. Byl by rád, aby byl dokument přeformulován tak, aby nebylo nutné ho schvalovat každý rok znovu, pokud se 
podmínky de facto nemění. 

 J. Kolísko – poděkoval za připomínky. Chystají úpravu internetových stránek. Anglická verze bude upravena a budou připomínky 
reflektovat.  

Proběhla diskuse o znění doplňujícího usnesení.   

Usnesení 25-11: AS ČVUT schválil “Podmínky přijímacího řízení pro AR 2022/23 doktorského studijního programu 
uskutečňovaného na KÚ ČVUT”.  
Počet osob s hlasovacím právem: 37 
Hlasování: 37-0-0 Usnesení bylo přijato. 
 

Usnesení 25-12: Akademický senát ČVUT doporučuje na ČVUT zavést možnost elektronického podání přihlášky k přijetí 
do doktorského studia. V případě anglicky akreditovaných studijních programů žádá dostupnost všech příslušných 
dokumentů v anglickém jazyce. 
Počet osob s hlasovacím právem: 35 
Hlasování: 35-0-0 Usnesení bylo přijato. 

7. Nominace zástupce AS ČVUT do komise výběrového řízení na ředitele Fragnerovy galerie   
J. Janoušek – rektor chce vypsat výběrové řízení a žádá zástupce do komise z AS. Nominoval D. Matějovskou, která souhlasila.  

Usnesení 25-13: AS ČVUT nominuje Danu Matějovskou jako zástupce AS ČVUT do komise výběrového řízení na ředitele 
Fragnerovy galerie.  
Počet osob s hlasovacím právem: 32  
Hlasování: 31-1-0 Usnesení bylo přijato. 

8. Vyhlášení doplňovacích voleb v obvodu zaměstnanců na FA   
J. Janoušek – na FA je jeden náhradník do AS ČVUT, ale bohužel ztratíme v AS 2 současné členy. Od 1. 2. se funkce ujme nový 
děkan FA D. Hlaváček. Také ztratíme předsedu komise pro pedagogické záležitosti J. Šrubaře, který přejde na pozici proděkana pro 
studijní záležitosti. J. Šrubař – na FA je jenom jedna náhradnice, takže na svém mandátu setrvá ještě do příštího zasedání. Vyzývá 
kolegy z komise pro pedagogické záležitosti, aby se rozmysleli, kdo bude dělat předsedu komise. J. Janoušek – je potřeba zvolit 
hlavní volební komisi. D. Matějovská – zda by se nemohli připojit na fakultě strojní k hlavní volební komisi. J. Janoušek – může 
to být stejná komise, ale musí se znovu schválit. J. Hrdlička – je možné to spojit. Předběžně to vypadá, že volby budou v březnu, 
takže času je dost a komise může být zároveň volební komisí pro doplňovací volby na architektuře. Musí se jenom zvolit dílčí volební 
komise, se kterou se dále domluví. Všichni členové komise souhlasili.  

Usnesení 25-14: AS ČVUT jmenuje hlavní volební́ komisi pro doplňovací́ volby ve volebních obvodech zaměstnanců FA ve 
složení́: Hrdlička (předseda), Doktor, Řezníček.  
Počet osob s hlasovacím právem: 36  
Hlasování: 35-0-1 Usnesení bylo přijato. 
 

Usnesení 25-15: AS ČVUT vyhlašuje doplňovací́ volby ve volebním obvodu zaměstnanců FA.  
Počet osob s hlasovacím právem:   
Hlasování: Usnesení bylo přijato. 
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9. Různé   
D. Hlaváček – poděkoval za 10 let v AS ČVUT.  

J. Sláma – informoval AS o schůzi studentské komory. Obrátil se na R. Holého v souvislosti se změnou volebního řádu, kterou 
schválili. Týká se elektronické volby na součástech. Dotaz na plán aktualizace členů etické komise. Z. Škvor – je pravděpodobné, 
že bude volena nová etická komise. J. Sláma – slyšel, že pronájem knihovny ČVUT v NTK končí 2023, kdy je plánována větší 
rekonstrukce. Pak by se naše knihovna měla stěhovat. Na senátu se diskutovala možnost nového objektu na Strahově. Je to téma, 
které se silně dotýká studentů a chtěl se obrátit na vedení, jestli by bylo schopno připravit analýzu toho, co se stane, až budeme 
vypovězeni z NTK. Měli bychom na tom aktivně pracovat. J. Janoušek – Výpověď knihovny z NTK budeme diskutovat na dalším 
zasedání. Požádáme rektora, aby k tomu připravil podrobnější informace. Bude schvalován etický kodex jako vnitřní předpis a 
v předsednictvu se zahájil již proces jeho projednávání v AS ČVUT. L. Kulička – požádal AS o schválení J. Šebáka jako externího 
člena komise SÚZ. Jednomyslně se shodli na tom, že by byli rádi, aby pracoval v komisi jako externí člen. L. Orgoníková – 
připomněla vánoční dárky pro členy AS, kteří se nezúčastnili prosincového zasedání.  

D. Matějovská – studentští senátoři mají zájem o workshop ekonomických znalostí a procesů na univerzitě. Pomohlo by to pro 
hospodářskou komisi a při procházení materiálů. Jestli by kvestor mohl najít termín. J. Janoušek – není to akce jenom pro studentské 
senátory, ale pro všechny členy AS.  

P. Ripka – ještě k tématu knihovna. Poskytnutí studoven za úplatu podle NTK je nevýhodné pro studenty oproti ceně pro veřejnost. 
Je možné založit knihovní fond, což je logické a bezproblémové. Požádal S. Jeřábka, který uvedl, že nabídka byla nevýhodná, zda 
by ji mohl poslat do komise. S. Jeřábek – pronájem v NTK je za stejnou cenu jako pro veřejnost, ale cenovou nabídku také neviděl. 
J. Sláma – cena v zápise je předběžná informace, kterou dostal. Nejsou jiná pravidla pro vysoké školy a veřejnost. Chtěl požádat o 
předložení konkrétních plánů. J. Janoušek – požádá rektora o zasedání komise, kde se problematika knihovny bude řešit. P. Ripka 
– navrhuje problém knihovny jako bod dalšího zasedání.  

M. Farník – ke komisi pro SÚZ, můžeme hlasovat per rollam o externím členovi J. Šebákovi. Ohledně workshopu, společně 
s reaktivací etické komise se mluví o zavedení institutu ombudsmana a v rámci zavádění této funkce by byli rádi, aby vše proběhlo 
koordinovaně V příštích 3 měsících by rád udělat seminář s ombudsmanem, pokud bude tato pozice zavedena a obsazena, a byl by 
rád, aby informovali senátoři na svých fakultách, že taková možnost je. Je potřeba nadefinovat parametry, jaké má taková funkce 
mít. D. Hlaváček – FA zavedení této funkce zvažuje. Chtěl upozornit na aktivity FAMU, která minulý čtvrtek měla diskusi na toto 
téma. Doporučuje záznam jako inspiraci.  

J. Janoušek – do komise pro hodnocení vnitřní soutěže nominovali zástupce tak, jak se přihlásili. Je to V. Vymětalová a O. Váňa. 
K. Vítek – viděl spot VUT v televizi a myslí, že ČVUT by se mělo více propagovat. L. Orgoníková – včera zahájila Gaudeamus, 
ve kterém má ČVUT, máme TV spoty rovněž, a děláme i jiné aktivity.  

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

Michaela Urbanovská 

 

Korektura:  

Radek Zeman 

předseda AS ČVUT 

 

 

 

 


