Zápis z 15. zasedání AS FIT
Místo a čas konání:
Čtvrtek, 9.10.2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 – 17:30

Přítomni:
Členové AS FIT: Jiří Douša, Martin Novotný, Alois Pluháček, Michal Šoch, Jan Friedl, Petr Pulc,

Martin Kohlík, Petr Matyáš
Hosté: Pavel Tvrdík, Marcel Jiřina, Jan Janoušek, Miroslav Balík, Hana Kubátová
Předsednictvo senátu ve složení: Martin Novotný (předseda), Michal Šoch (předsedající)
Zápis zapsal: Michal Šoch
Přílohy:
 Metodika rozdělování prospěchového stipendia na FIT ČVUT
 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 - BSP, BSPE, MSP a MSPE

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu 15. zasedání
Kontrola úkolů a schválení zápisu ze 14. zasedání
Metodika rozdělování prospěchového stipendia na FIT ČVUT
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016
Schválení volební komise pro doplňovací volby do studentské části AS FIT
Nominace zástupce fakulty do Rady vysokých škol
Různé
Termín a úkoly 16. zasedání AS FIT

Průběh zasedání:
1. Schválení programu 15. zasedání
Hlasování:
Pro

Proti

Zdrželi se

7

0

0

Program 15. zasedání byl schválen.

2. Kontrola úkolů a schválení zápisů z 14. zasedání
Kontrola úkolů: senát aktuálně neřeší žádný úkol
Hlasování:
Pro

Proti

Zdrželi se

7

0

0

Zápis ze 14. zasedání byl schválen.

3. Metodika rozdělování prospěchového stipendia na FIT ČVUT
V souladu se změnou Stipendijního řádu ČVUT vedení fakulty předložilo aktualizovanou verzi
Metodiky pro rozdělování prospěchového stipendia na FIT ČVUT.
Hlasování o Metodice rozdělování prospěchového stipendia na FIT ČVUT:
Pro

Proti

Zdrželi se

7

0

0

Aktualizovaná Metodika rozdělování prospěchového stipendia na FIT ČVUT byla schválena.
Proděkan pro pedagogiku Miroslav Balík následně seznámil AS FIT s návrhem rozdělit v rámci
prospěchového stipendia 900 000 Kč za letní semestr 2013/2014. AS FIT vyjádřil s touto
částkou souhlas a stvrdil to hlasováním:
Pro

Proti

Zdrželi se

7

0

0

4. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016
AS FIT diskutoval podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 pro bakalářské
studium v české (BSP) a anglické verzi (BSPE) a magisterské studium v české (MSP) a anglické
(MSPE) verzi. Konkrátně se jednalo o podmínky pro prezenční a kombinovanou formu
bakalářského studijního programu Informatika, prezenční formu bakalářského studijního programu
Informatika v anglickém jazyce, prezenční formu magisterského studijního programu Informatika
a prezenční formu magisterského studijního programu Informatika v anglickém jazyce.
Senát vzal podmínky na vědomí a následně o těchto podmínkách proběhlo hlasování. Hlasovalo se
o všech podmínkách najednou:
Pro

Proti

Zdrželi se

8

0

0

Předložené podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 pro BSP, BSPE, MSP a
MSPE byly schváleny.

5. Schválení volební komise pro doplňovací volby do studentské části AS FIT
Z důvodu úspěšného absolvování magisterského studia a opuštění akademické obce FIT zanikl
mandát dvěma zástupcům ze studentské části AS FIT, Ing. Janu Nohavicovi a Ing. Janu
Bouchnerovi. Vzhledem k tomu, že náhradníci rovněž úspěšně absolvovali, je třeba zorganizovat
doplňovací volby do studentské části AS FIT.
Volební komise pro tyto doplňovací volby byla navržena v následujícím složení: Jan Schmidt,
Ondřej Suchý a Pavla Vozárová za zaměstnance FIT ČVUT a Stanislav Jeřábek a Tomáš Vicher
za studenty FIT ČVUT.
Hlasování bylo tajné a hlasovalo se o komisi jako celku. Do komise pro toto hlasování byli
navrženi Alois Pluháček a Jan Friedl.
Hlasování o komisi pro hlasování:
Pro

Proti

Zdrželi se

6

0

2

Komise pro hlasování ve složení Alois Pluháček a Jan Friedl byla schválena.
Hlasování o volební komisi pro doplňovací volby do studentské části AS FIT:
Pro

Proti

Zdrželi se

8

0

0

Volební komise pro doplňovací volby do studentské části AS FIT ve složení Jan Schmidt, Ondřej
Suchý a Pavla Vozárová, Stanislav Jeřábek a Tomáš Vicher byla zvolena.

6. Nominace zástupce fakulty do Rady vysokých škol
AS FIT byl vyzván, aby nominoval zástupce do rady vysokých škol, neboť aktuální zástupkyni
doc. Kubátové skončilo funkční období. Jako kandidátka byla opětně navržena doc. Ing. Hana
Kubátová, CS.
Hlasování bylo tajné. Do komise pro toto hlasování byli navrženi Alois Pluháček a Jan Friedl.
Hlasování o komisi pro hlasování:
Pro

Proti

Zdrželi se

6

0

2

Komise pro hlasování ve složení Alois Pluháček a Jan Friedl byla schválena.
Hlasování o navrženém zástupci FIT ČVUT v radě vysokých škol:

Pro

Proti

Zdrželi se

8

0

0

Doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Byla schválena jako zástupce FIT ČVUT v Radě vysokých škol.

7. Různé
V bodu různé byly probrány následující body:
Michal Šoch se zajímal o diskuzi na úrovni rektorátu ohledně začátku a délky akademického roku
2015/2016, neboť s nástupem nového pana rektora se uvažuje o změnách proti stávajícímu stavu.
Miroslav Balík a Jan Janoušek senát informovali, že délka semestru pravděpodobně zůstane stejná
na 13 výukových týdnech, o termínu začátku semestru zatím nebylo rozhodnuto a vedou se o
různých možnostech diskuze na úrovni jak rektora, tak i AS ČVUT.
Petr Pulc se zajímal o automatické vypínání PC v učebnách po skončení výuky a sám v mezičase
od oddělení ICT zjistil, že tato situace má být řešena v instalacích operačních systémů daných
PC a oddělení ICT ověří, zda se PC vypínají tak, jak mají, či případný problém operativně vyřeší.
Jan Friedl navrhl, zda by studijní oddělení nemohlo mít alespoň jeden den v týdnu úřední hodiny
do večerních hodin (cca 18:00). Přítomný proděkan pro pedagogiku Miroslav Balík uvedený návrh
razantně odmítl s tím, že délka úředních hodin je dostatečná, personál je vstřícný vyřizovat
studentskou agendu i mimo tyto hodiny a navíc lze většinu požadavku vyřešit bez osobní
návštěvy studijního oddělení přes její schránku.
Jan Friedl se zeptal, zda vedení nezaznamenalo problémy s podpisem smluv s asistenty-studenty,
že mezi svými kolegy zaznamenal několik stížností na prodlevy ze strany fakulty. Děkan fakulty
Pavel Tvrdík senát informoval, že je maximální snaha tuto proceduru nezdržovat, většina smluv
se podepisuje v prvních 3 týdnech semestru a pokud někde nastal problém, že je snaha fakulty ho
co nejdříve vyřešit. Děkan přislíbil informovat odpovědné vedoucí, ať si na tuto situaci dají do
budoucna větší pozor, aby k podobným situacím nedocházelo.
Jan Friedl se zeptal, jaká je doba odezvy helpdesku, který provozuje oddělení ICT. Vedoucí ICT
oddělení Tomáš Kadlec dopředu poskytl senátu své vyjádření k tomuto dotazu, ze kterého
vyplynulo, že odezva ICT oddělení je adekvátní a v pořádku. Problém, který Jan Friedl
prezentoval, bohužel spadá do kompetence proděkana pro rozvoj Pavla Kordíka a oddělení ICT
ho nemohlo vyřešit. Děkan Pavel Tvrdík přislíbil o daném problému informovat odpovídající
osoby.
Proděkan pro vědu a výzkum Marcel Jiřina AS FIT požádal, zda by mohl dostávat informace o
jednání AS FIT včas, aby se mohl těchto veřejných zasedání zúčastnit. Současně upozornil AS
FIT na povinnost publikovat včas termín zasedání AS FIT a jeho program.
V souvislosti s ukončením mandátu dvou studentských senátorů, byl AS FIT toto jednání bez
tajemníka. Proto proběhla volba tajemníka AS FIT.

Na tajemníka AS FIT byl navržen Petr Pulc.
Hlasování bylo tajné. Hlasování bylo tajné. Do komise pro toto hlasování byli navrženi Alois
Pluháček a Jan Friedl.
Hlasování o komisi pro hlasování:
Pro

Proti

Zdrželi se

6

0

2

Komise pro hlasování ve složení Alois Pluháček a Jan Friedl byla schválena.
Hlasování o tajemníkovi AS FIT:
Pro

Proti

Zdrželi se

8

0

0

Tajemníkem AS FIT byl zvolen Petr Pulc.
Protože 15.11.2014 končí funkční období předsedovi AS FIT Martinu Novotnému, AS FIT se
rozhodl již v tuto chvíli zvolit předsedu AS FIT na další období. Na následující období
15.11.2014-14.5.2015 byl na předsedu AS FIT navržen Martin Kohlík.
Hlasování bylo tajné. Do komise pro toto hlasování byli navrženi Alois Pluháček a Jan Friedl.
Hlasování o komisi pro hlasování:
Pro

Proti

Zdrželi se

7

0

1

Komise pro hlasování ve složení Alois Pluháček a Jan Friedl byla schválena.
Hlasování o předsedovi AS FIT:
Pro

Proti

Zdrželi se

7

0

1

Předsedou AS FIT na období 15.11.2014-14.5.2015 byl zvolen Martin Kohlík.

7. Termíny a úkoly 16. zasedání AS FIT
Návrh termínu zasedání: 11.12.2014, 16:00
Hlasování:
Pro

Proti

Zdrželi se

8

0

0

Příští zasedání AS FIT se uskuteční 11.12.2014 v 16:00 v zasedací místnosti FIT ČVUT
(T9:364), Thákurova 9, Praha 6.

V Praze dne 10.10.2014

Dr.-Ing. Martin Novotný
předseda AS FIT

Ing. Michal Šoch, Ph.D.
předsedající AS FIT

