Zápis ze 16. zasedání AS FIT ČVUT

Místo a čas konání
Čtvrtek, 19.2.2015, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 – 17:30

Prezence
Přítomní členové AS FIT: Jiří Douša, Martin Novotný, Alois Pluháček, Michal Šoch, Jan
Friedl, Petr Pulc, Petr Matyáš, Tomáš Nováček, Tomáš Licek
Omluvení členové AS FIT:
Hosté:

Martin Kohlík

Pavel Tvrdík, Marcel Jiřina, Jan Janoušek

Předsednictvo AS FIT ve složení: Martin Kohlík (předseda), Michal Šoch (předsedající),
Petr Pulc (tajemník)
Zápis zapsal:

Petr Pulc

Program
1 Schválení programu 16. zasedání

2

2 Kontrola úkolů a schválení zápisů z 15. zasedání

2

3 Elektronická hlasování
3.1 Změna termínu zasedání AS FIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
2

4 Schvalování témat Závěrečných prací

2

5 Diskuze ke Státním závěrečným zkouškám (SZZ) obecně
5.1 Otázky a jejich zkoušení u SZZ je dle studentů složitostí hodně odlišné .
5.2 Cesta jak změnit SZZ nebo omezit jejich vliv . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Zadání Závěrečných prací (ZP) jsou dle studentů složitostí velmi odlišná
5.4 Téma ZP by mělo ladit s oborem SZZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Bakalářská práce na jeden nebo dva semestry . . . . . . . . . . . . . . .
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6 Studentská grantová soutěž
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7 Informování o dění v Akademickém senátu FIT
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8 Různé
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9 Termíny a úkoly 17. zasedání AS FIT
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1

Schválení programu 16. zasedání
Pro
7

Hlasování:

Proti
0

Zdržel se
0

Program 16. zasedání byl schválen.

2

Kontrola úkolů a schválení zápisů z 15. zasedání

Kontrola úkolů
Senát aktuálně neřeší žádný úkol.

Schválení zápisu
Pro
5

Hlasování:

Proti
0

Zdržel se
2

Zápis z 15. zasedání byl schválen.

3
3.1

Elektronická hlasování
Změna termínu zasedání AS FIT

V mezidobí proběhlo hlasování o změně termínu zasedání AS FIT z 11.12.2014. Byly navrženy 2
nové termíny, o každém se hlasovalo samostatně s tím, že vybrán bude termín s větším počtem
hlasů a v případě rovnosti termín pozdější.
Termín 19.2.2015, 16:00
Pro Proti Zdržel se
10
0
0
Pro hlasovali: Jiří Douša, Martin Novotný, Alois Pluháček, Michal Šoch, Martin Kohlík, Jan
Friedl, Petr Pulc, Petr Matyáš, Tomáš Nováček, Tomáš Licek

Hlasování:

Termín 26.2.2015, 16:00
Pro Proti Zdržel se
9
1
0
Pro hlasovali: Jiří Douša, Martin Novotný, Alois Pluháček, Michal Šoch, Martin Kohlík, Jan
Friedl, Petr Matyáš, Tomáš Nováček, Tomáš Licek
Proti hlasovali: Petr Pulc
Hlasování:

Výsledek
Jako termín příštího hlasování byl zvolen čtvrtek 19.2.2015, 16:00.
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Schvalování témat Závěrečných prací

Zdeněk Troníček se obrátil na senát, že schvalování závěrečných prací neprobíhá v souladu se
směrnicí děkana.
Do diskuze se následně zapojil Alois Pluháček, Martin Novotný a Jan Janoušek. V diskuzi bylo
konstatováno, že proces schvalování závěrečných prací je pomalý, protože je příliš byrokratický a
že by bylo vhodné místo děkana do procesu schvalování více vtáhnout garanty oborů.
Dále proběhla diskuze, kdo by měl zadání závěrečných prací podepisovat, Martin Novotný se
ptal, jakým předpisem je dáno, že zadání musí podepisovat děkan, zda by nestačil pouze podpis
2

vedoucího práce a vedoucího katedry obhajoby. Děkan FIT Pavel Tvrdík slíbil, že se bude uvedenými připomínkami zabývat a pokud by nebylo nutné, aby pod zadáním byl jeho podpis, že upraví
na fakultě příslušný proces, který bude následně popsán v odpovídající směrnici děkana.
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Diskuze ke Státním závěrečným zkouškám (SZZ) obecně

Tomáš Licek sesbíral ze studentských komunikačních kanálů zpětnou vazbu k závěrečným pracím
a státním závěrečným zkouškám obecně a prezentoval je senátu. Diskuze pak kolovala ohledně
několika centrálních témat:

5.1

Otázky a jejich zkoušení u SZZ je dle studentů složitostí hodně
odlišné

Podle odezvy a pocitů studentů jsou mezi komisemi rozdíly. Rozdíly jsou vnímany jak osobou
examinátora tak i obsahem otázky.
Podle slov Aloise Pluháčka nejsou odlišnosti takové, respektive po svých dlouholetých zkušenostech neshledává žádnou komisi, ve které na FITu byl, za nějak extrémně odlišnou. To potvrzuje
i Jiří Douša, podle něhož je velká snaha komise sjednocovat. Podle pana děkana Pavla Tvrdíka se
rozdílnost komisí projevuje až u extrémních případů, nicméně v naprosté většině se komise chovají
stejně.
Akademický senát FIT je si ale vědom, že absolutní spravedlnost a rovnost existovat nemůže.
Lidské posuzování a výkon studenta také není možné nijak exaktně měřit. Základní premisou pak
podle Jiřího Douši je, že bychom během studia neměli mít nižší nároky než u státnic, nicméně
opět se to těžko posuzuje. Zkoušky složené během studia by tak ale měly připravit na SZZ více
než dostatečně. Navíc má pochopitelně nezanedbatelný vliv stres. Testování počítačem nebo čistě
písemně v jakékoliv fázi SZZ ale není možné, protože se ze zákona musí jednat o zkoušku komisionální.
Podle pana děkana je aktuální způsob organizace SZZ poměrně ověřený a časově nenáročný,
nicméně fakulta je otevřena případným změnám.

5.2

Cesta jak změnit SZZ nebo omezit jejich vliv

Fakulta je otevřena jakýmkoliv změnám ve SZZ, nicméně je poměrně silně limitována časem. Je
žádoucí, aby SZZ proběhly v několika málo dnech na koncích zkouškového období. To bylo navíc
posunutím harmonogramu akademického roku (provedeného na příkaz pana rektora) zkráceno.
Není tedy v možnostech fakulty věnovat SZZ výrazně více času, i když by např. otevřená diskuze
o oboru studia byla pochopitelně lepší než jedna obecná a jedna oborová otázka.
Existují různé způsoby a postupy, jak SZZ realizovat, během diskuze se probraly různé možnosti
včetně přístupů na jiných vysokých školách v ČR:
• Místo dvou otázek jich pokládat více, ale nenechat studentovi v podstatě žádný čas na
přípravu.
• Obhajoby zvlášť – Na některých školách je zvykem mít obhajoby závěrečných prací v květnovém termínu a oddělené SZZ až v září.
• Více otázek – Více zkoušejících a zkoušených v jednu chvíli, kdy se provádí rotace zkoušených
mezi zkoušnými či naopak.
• Některé zkoušky státní – Na lékařských i jiných školách bývají již některé zkoušky během
studia státní.
Z organizačních důvodů se ani jeden z uvedených modelů na FIT ČVUT nehodí a stávající systém
SSZ je aktuálně nejlepší možný.
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5.3

Zadání Závěrečných prací (ZP) jsou dle studentů složitostí velmi
odlišná

Schválení zadání ZP prochází několika úrovněmi, kde by se prřípadné nedostatky zadání měly
odtranit.
Z tohoto důvodu prochází zadání několika úrovněmi schvalování: vedoucí katedry (nebo jimi
pověření schvalovatelé) by měli odstínit zásadní nedostatky zadání, děkan ale také vrací nevyhovující zadání k přepracování.
I přes systém několikeré kontroly je možné, že projdou zadání složitostí značně odlišná, ale je
vykládána maximální snaha, aby se tak nedělo.
Senátor Alois Pluháček navrhl, aby zadání kontrolovali přímo garanti oboru místo vedoucích
kateder. Funkce se sice zatím většinou překrývají, ale z logiky věci a podle nadřazených předpisů
jsou za kvalitu odpovědní právě garanti.
Následně se otevřela diskuze, kdo je fakticky odpovědný za zadání a kdo by tedy pod ním měl
být podepsaný. Vznikl návrh, že by pod zadáním měl byl podepsán vedoucí práce a garant oboru.
Návrh bude podle slov děkana projednán na Grémiu.

5.4

Téma ZP by mělo ladit s oborem SZZ

Souvisí s předchozím bodem; děkan požaduje, aby téma SZZ ladilo s tématem ZP. Toto je již
podporváno na úrovni IS a neměla by nastat situace, že téma ZP nesedí s tématem SZZ.
Jediná komplikace je s externími zadavateli, kteří mohou mít definice oborů obsahově posunuté,
nicméně jedná se o jednotky případů, které jsou kontrolovány důsledněji.

5.5

Bakalářská práce na jeden nebo dva semestry

Současný stav je takový, že student by si měl během předmětu „Projekt prezentace a rétorikaÿ
vybrat některé z témat a začít na něm pracovat. Nicméně realita bývá taková, že student začne
řádně pracovat až v letním semestru.
I z tohoto důvodu je v nové akreditaci bakalářského programu Informatika obsažen v pátém
semestru předmět „Bakalářský projektÿ.

5.6

Zpětná vazba ke SZZ a jejich statistika

Senátor Tomáš Licek navrhl, aby vznikla anketa pro SZZ, ve které by fakulta mohla sbírat cennou
zpětnou vazbu. Senát návrh shledal jako přínosný a požádal o prozkoumání možnosti realizace.
Také padl dotaz na statistiky SZZ, které byly v minulosti zveřejňovány na stránkách fakulty.
Vedení odpovědělo, že se na jejich zveřejnění s různými personálními změnami pozapomnělo.

6

Studentská grantová soutěž

Podle fakultních předpisů musí být hlavním řešitelem grantu zaměstnanec fakulty, což doktorand
typicky nebývá. Fakultní předpisy jsou tak zbytečně restriktivní.
Pan docent Marcel Jiřina senátu přiblížil omezení, která dostal při tvorbě fakultních pravidel
SGS: musí se jednat o granty jednoleté, vedené vskutku zaměstnancem a určené jen na vědu,
nikoliv na výjezdy studentů.
Pan děkan Pavel Tvrdík následně doplnil, že hlavním důvodem pro vedení zaměstnancem je
redukce administrativy. V reálu se jedná o sjednocení drobných studentských projektů do jednoho
účetního celku, který formálně zastřešuje právě zaměstnanec.
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7

Informování o dění v Akademickém senátu FIT

Doplňovací volby do studentské části AS FIT měly velmi malou účast, hraničící s platností. Panuje
obava, že studentská část akademické obece není řádně seznámena s rolí Akademického senátu a
s jeho aktivitami.
Akademický senát navrhuje rozesílání informačních elektronických zpráv studentům FIT vždy
po každém zasedání, tedy s frekvencí maximálně jednou za měsíc.

8

Různé

Hlasování o výší prospěchových stipendií: Bude provedeno elektronicky.

9

Termíny a úkoly 17. zasedání AS FIT

Návrh termínu dalšího zasedání: 23.4.2015, 16:00
Pro Proti Zdržel se
9
0
0
Příští zasedání AS FIT se uskuteční 23.4.2015 v 16:00 v zasedací místnosti FIT ČVUT (T9:364),
Thákurova 9, Praha 6.

Hlasování:

Úkoly na přístí zasedání
1. Přezkoumat proces schvalovaní zavěrečných prací
2. Prozkomumání možností realizace ankety po SZZ

V Praze dne 24.2.2015

Ing. Martin Kohlík
předseda AS FIT

Ing. Michal Šoch, Ph.D.
předsedající AS FIT
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Ing. Petr Pulc
tajemník AS FIT

