Zápis z 13. zasedání AS FIT
Místo a čas konání
Čtvrtek, 17. 4. 2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 – 18:30

Přítomni
Členové AS FIT: Jan Nohavica, Jan Bouchner, Martin Kohlík, Alois Pluháček, Jan Friedl, Jiří
Douša, Petr Matyáš, Martin Novotný
Nepřítomní členové AS FIT: Petr Pulc
Omluvení členové AS FIT: Michal Šoch
Hosté: Jan Janoušek, Stanislav Jeřábek, Pavel Tvrdík, Pavel Kordík, Ivan Halaška

Předsednictvo senátu ve složení
Martin Kohlík (předseda), Michal Šoch (předsedající)  v zastoupení Martin Novotný, Jan
Bouchner (tajemník)
Zápis zapsal: Jan Bouchner

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení programu 13. zasedání
Kontrola úkolů a schválení zápisu z 12. zasedání
Elektronická hlasování
Spolupráce s průmyslem
Nefinancovaní studenti
Různé
Termíny a úkoly 14. zasedání AS FIT

Průběh zasedání
1. Schválení programu 13. zasedání
Hlasování:
Pro

Proti

Zdrželi se

7

0

0

Program 13. zasedání byl schválen

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 12. zasedání
Kontrola úkolů: senát aktuálně neřeší žádný úkol
Hlasování:
Pro

Proti

Zdrželi se

7

0

0

Zápis 12. zasedání byl schválen

3. Elektronická hlasování
Mezi 12. a 13. zasedáním proběhlo jedno elektronické hlasování.
Téma: Změna termínu zasedání AS FIT na 17.4. 2014 od 16:00
Hlasování:
Pro

Proti

Zdrželi se

6

0

3

Pro: Jiří Douša, Petr Matyáš, Jan Friedl, Jan Nohavica, Jan Bouchner, Martin Kohlík
Zdrželi se: Michal Šoch, Martin Novotný, Alois Pluháček
Nehlasoval: Petr Pulc
Byla schválena změna zasedání AS FIT na 17.4. 2014 od 16:00

4. Spolupráce s průmyslem
Předkládá proděkan pro rozvoj Pavel Kordík.
Pavel Kordík ve své prezentaci (veřejně přístupná na
http://prezi.com/zkdpyaaddfkg/spolupracesprumyslem/) představil motivaci firem i studentů
fakulty pro využívání portálu pro spolupráci s průmyslem (Portál SSP). Zmínil některá aktuální
čísla (počet firem využívajících portál, počet studentů hlásících se na projekty, počet
dokončených projektů) známá z dosavadního běhu portálu a další plány do budoucna.
Dále byla představena pracovní verze několika možných způsobů partnerství průmyslu s
fakultou, které by mohly přispět k obohacení zdrojů financování fakulty a jejích kateder ze
smluvního výzkumu a doplňkové činnosti. Inspirací tomuto modelu je fungující systém z MUNI.
Partnerství by dle typu spočívalo v zapojení studentů a pracovníků fakulty do projektů
všemožných typů (například formou výzkumu, disertací a podobně).

Na finální podobě se neustále pracuje, takže prozatím není veřejně k nahlédnutí.
Senát vyslechl prezentaci a následovala diskuse k tématu.
Senátoři Martin Novotný a Alois Pluháček se tázali, jaké kroky by měl nyní senát ve věci
partnerství s firmami podniknout  jak a v čem může být projektu nápomocen?
Děkan Tvrdík odpověděl, že by rád vyslechl od senátu jakožto zástupců fakulty názor na celou
věc a případná slova podpory, neboť se celá věc týká také rozpočtu. Pro potřeby projektu je
nutné zaměstnat na půl úvazku administrativního pracovníka, který bude mít celou věc na
starosti a prostředky pro jeho vyplácení budou pocházet z rozpočtu fakulty.
K samotnému nápadu se senátoři vyjadřovali kladně.
Po této diskusi senát navrhl usnesení [13/1]:
Usnesení [13/1]  AS FIT podporuje prezentovaný návrh programu spolupráce FIT s
průmyslovými partnery.
Hlasování o usnesení [13/1]:
Pro

Proti

Zdrželi se

8

0

0

Usnesení [13/1] bylo schváleno.

5. Nefinancovaní studenti
Diskuse o tématu nefinancovaných studentů navázala na do té doby probíhající diskusi v senátní
mailové konferenci. Hosté Jan Janoušek, Ivan Halaška, Stanislav Jeřábek (zástupci FIT v
akademickém senátu ČVUT) s děkanem Pavlem Tvrdíkem seznámili fakultní senátory ještě
jednou s tématem nefinancovaných studentů.
Jedná se o to, že kolegium rektora schválilo dne 7. dubna 2014 rektorův návrh, jak rozdělit mezi
fakulty deficit 30 milionů Kč. Ze subjektivního pohledu je pro FIT schválená varianta nevýhodná
(vysoké procento nastoupených studentů nepřežije první ročník, zatímco na většině ostatních
fakult ano). FIT jako taková je přitom jedna ze dvou fakult, která již při přijímacích zkouškách
vyřadí zhruba 50 procent uchazečů ke studiu (oproti jiným fakultám). Do prvního ročníku tak
nastupují již studenti s jistými předpoklady pro úspěšné studium.
Senátoři vyjádřili obavu nad tím, že kvůli zdrojům financování zřejmě přestává záležet na tom, o
jaké studijní programy mají studenti zájem a též již nezáleží na kvalitě přijímaných studentů.

Spustila se též diskuse o vývoji počtu studentů na ČVUT (nevyhnutelný pokles počtu studentů v
následujících letech), jednotlivých fakultách a debata nad demografickou křivkou. Senátor Martin
Novotný promítl statistické údaje o počtech rodících se dětí a popsal, jaký vývoj v počtech
studentů je očekáván.
Výsledkem diskuse je usnesení [13/2]:
Usnesení [13/2]  AS FIT podporuje snahy o to, aby pravidla pro sestavení Přílohy 2 Metodiky
rozpisu příspěvku MŠMT na fakulty ČVUT byla definovaná co nejdříve po uzavření přijímání
přihlášek a aby tato pravidla odrážela zájem o studium konkrétních studijních programů
vyjádřený aktuálním počtem přihlášek.
Zároveň AS FIT podporuje snahy, aby přijímací zkoušky srovnatelné úrovně byly zavedeny na
všech fakultách ČVUT a aby byla následně dodržována kvalita a náročnost studia na ČVUT v
souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT.
Hlasování:
Pro

Proti

Zdrželi se

8

0

0

Usnesení [13/2] bylo schváleno.

6. Různé
1. Senátor Martin Novotný se dotázal Jana Janouška na stav zvýhodněných mobilních tarifů
pro zaměstnance ČVUT (výběrové řízení vyhrál Vodafone).
a. Jan Janoušek odpověděl, že dle nejnovějších zpráv podal TMobile proti
rozhodnutí rozklad a celá věc se zřejmě ještě nějakou dobu potáhne.

7. Termíny a úkoly 14. zasedání AS FIT
Návrh termínu zasedání: 15. 5. 2014, 16:00
Hlasování:
Pro

Proti

Zdrželi se

8

0

0

Příští zasedání AS FIT se uskuteční 15. 5. 2014 v 16:00 v zasedací místnosti FIT ČVUT,
Thákurova 9, Praha 6.

V Praze dne 22. 4. 2014

Ing. Martin Kohlík
předseda AS FIT

Ing. Michal Šoch, Ph.D.
předsedající AS FIT
(v zastoupení Dr.Ing. Martin Novotný)

Bc. Jan Bouchner
tajemník AS FIT

