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Zápis z 9. zasedání AS FA ČVUT, konaného 03. 12. 2014 v zasedací místnosti FA 
ČVUT č. 262 
 
Přítomni (viz také příloha č 1- presenční listina v příloze zápisu) 
Senát – zaměstnanecká část: Červinková, Lisecová, Kolářová, Plos, Jehlík, Sedlák, 
Stempel, Vorlík, Rykl, Guzik. 
Senát – studentská část:  Fleischmann, Foglar, Veis, Votoček, Tesař  
Rektor ČVUT prof. P. Konvalinka  
Vedení školy: prof. Lábus, prof. Zavřel, prof. Šestáková, doc. Brožová, P. Hlaváček, Ing. J. Tóthová 
Další hosté: J. Hoffmann, J. Váně, J. Horský 
 

 
1 a) program 9. zasedání 
1. Úvod  
a) schválení programu 9. zasedání AS FA ČVUT  
b) schválení zápisu z 8. zasedání AS FA ČVUT  
2. Zpráva o připravované novele vysokoškolského zákona (J.Plos) 
3. Dlouhodobý záměr 2010 až 2015 – Aktualizace pro rok 2015  
4.Diskuse o případných změnách studijního plánu FA 
5. Informace HK AS FA o probíhajících  jednáních  s vedením FA a s tím související 
schválení zápisu  z  8. zasedání AS FA 
6. Různé  
 
V úvodu zasedání přivítal J.Plos jménem AS FA významného hosta – rektora ČVUT prof. Ing. 
Petra Konvalinku. 
 
1 a) schválení programu 9. zasedání AS FA ČVUT 
Vedením fakulty byl předložen k projednání Dlouhodobý záměr 2010 až 2015 – Aktualizace pro 
rok 2015 a zařazen na program 9. zasedání za  bod č. 2. 
 
Hlasování: 13 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 13 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT jednomyslně schválil program 9. zasedání. 
 
1 b) schválení zápisu z 8. zasedání AS FA ČVUT ze dne 01. 10. 2014 
Na návrh předsedy senátu byl ze zápisu 8. zasedání vypuštěn bod 3., který bude ještě 
znovu projednán na další společné pracovní schůzce HK AS FA a vedení FA. Následně byl 
zápis předložen ke schválení.  
 
Hlasování: 13 pro; 0 proti; 2 se zdr. hlasování - z počtu 15 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT schválil zápis z 8. zasedání. 
 
2. Zpráva o připravované novele vysokoškolského zákona (J.Plos)  
Novela zákona o VŠ byla předložea do prvního čtení do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Zahájením tohoto procesu lze případné návrhy na doplnění nebo změny provádět výlučně 
cestou pozměňovacích návrhů předložených jednotlivými poslanci nebo jejich skupinami (či 
kluby). S obsahem novely zákona seznámil podrobně členy AS FA J. Plos. Podrobnosti o 
novelizovaných částech zákona jsou uvedeny v příloze. Zdůraznil zejména tyto body novely: 
a)  v rámci samosprávy a organizace vysokých škol zřízení Rady pro vnitřní hodnocení 

(bezprostředně související s novou koncepcí akreditačního řízení); 
b)  posílení pravomoci správních rad (což není proces zcela žádoucí) a určité oslabení fakult; 
c) zavedení evidence RUV; 
d) rušení studijních oborů – podpora studijních programů; 
e) odebírání titulů (Bc., Mgr., Ph.D. a doc.; nikoliv profesor, kterého jmenuje prezident – 

zůstává zatím zachováno); 
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f) habilitačníé řízení zásadních změn nedoznává, s výjimkou zřízení "mimořádné profesury" 
pro osoby, které dosáhly téhož nebo obdobného postavení v zahraničí nebo mají 
významné výsledky v praxi; 

g) vnitřní a vnější hodnocení vysokých škol v souvislosti s institucionální akreditací a změnou 
akreditačního systému; zřizuje se akreditační úřad. 

 
Poté byl předsedou senátu požádán o komentář k novele rektor ČVUT prof. Konvalinka: 
K diskutovanému tématu hodnocení objasnil, že nejde o hodnocení fakult, ale studijních 
programů, přičemž: 

- Nejprve se ustanoví akreditační agentura 
- Školy budou následně navrhovat případné rozšíření spektra hodnocení 

Jmenování profesorů – česká konference rektorů navrhuje, aby president dekrety jen 
podepisoval, ale předávány by byly někým jiným (ministr školství). 
Možnost akreditovat vlastní studijní programy: na ČVUT je 110 současných programů a 270 
oborů, proto rektor navrhuje spíše slučování programů, než zavádět další.  
 
Vztah universita x fakulta: základní rozhodnutí by měla dle názoru prof. Konvalinky vznikat za 
součinnosti rektora s děkany,  je to jediná cesta k rozvoji university. 
K veřejnosti: - rektor vyvíjí usilí v nabídkách ČVUT na podporu programů veřejných institucí, 
zdůrazňuje význam technického a uměleckého vzdělávání. 
Navazování partnerství se státními institucemi (ministerstva), pořádání společných workshopů. 
Na rektorátu ČVUT zřizuje rektor odbor pro přípravu a řízení projektů spolupráce (např. k tématu 
Smart Cities – iniciace založení prac. skupiny spolu s IPR) s cílem posílit spolupráci mezi všemi 
osmi fakultami ČVUT. 
Zahraničí: - řada podepsaných dohod o spolupráci a výměně studentů a akademických 
pracovníků. 
Z diskuse: 
L. Lábus: připravovaná novela reaguje na VŠ zákon z r. 1990, který udílel téměř absolutní 
pravomoce  děkanům.  Pozice rektora později posílila, dle OECD ale nedostatečně. Fakulty 
získají větší zodpovědnost v akreditačním řízení, např. za duplicitu oborů na fakultě. 
J. Jehlík považuje za užitečné popsat rozhraní akreditací jednotlivých oborů. 
Prof. Konvalinka dále vyjádřil názor, že slušní lidé se dokážou domluvit i v mezích byť třeba i 
nedokonalého zákona a poděkoval za realizaci projektu Air House prof. Zavřelovi, D Hlaváčkovi, 
J Tóthové a prof. Lábusovi. 
Ke stravování v menze -  prof. Konvalinka: S výběrem nového ředitele SÚZ Příhody je nyní třeba 
zacílit na kvalitu. Nabídka součinnosti od J. Tóthové. 
Došlo k oddělení financování stravování a ubytování. Technická menza bude po rekonstrukci 
znovu otevřena. 
Požadavek na zrušení nájemních smluv pro externí prodejce nevhodného sortimentu 
v prostorách menzy. 
Rektor prof. Konvalinka plánuje vyhlásit soutěž na revitalizaci Studentského domu, zásadní 
budou podmínky soutěže, zadání a financování stavby. 
Rektor navrhuje AS, že v případě dalších otázek a námětů by bylo vhodné přizvat k jednání 
ředitele SÚZ. 
 
3. Dlouhodobý záměr 2010 až 2015 – Aktualizace pro rok 2015  
Návrh zvážit výhledově moduly City Development, Prostorové plánování a akreditaci 
studijního oboru Intermediální tvorba (ve spolupráci s FEL) 
Diskuse: Jehlík, Vorlík, Plos: je to kardinální téma, mělo by být probráno v prac. skupině AS 
a v Komisi učebního plánu. 
Lábus: modul neprochází akreditací, je to cíleně zaměřěná skupina volitelných předmětů. 
Následovala diskuse o smyslu modulů (Guzik, Rykl, Lisecová) 
L. Lábus: FA by měla participovat na přípravě soutěže přestavby halového dvoupodlažního 
objektu za FS a FEL (podklady). 
Závěr: 
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Do týdne připomínky P. Hlaváčkovi, v lednu na příštím zasedání AS FA schválení. 
 
4. Diskuse o případných změnách studijního plánu FA 
Děkan L.Lábus připomněl nedávno realizované změny na ústavech 15118 a 15111 
E. Lisecová dokončuje zpracování sylabů  
Zmíněna anketa hodnocení studia – na rozdíl od jiných fakult konstatován jen malý zájem ze 
strany studentů FA. 
 
5. Informace HK AS FA o probíhajících jednáních s vedením FA a s tím související 
schválení zápisu z 8. zasedání AS FA  
J Jehlík informoval senát o výsledcích další pracovní schůzky Hospodářské komise AS FA 
ČVUT s vedením FA. Členové HK AS FA formou přehledné tabulky zpracovali návrh, jak by bylo 
možné strukturovat cenové hladiny nájmů budovy FA (viz příloha). 
Závěr: 
Vedení fakulty v tabulce vyznačí, co považuje za oblast obchodního vyjednávání a co za 
standardizované položky a tyto položky specifikuje.  
  
  
6. Různé  
 
 
Další (10.) zasedání se bude konat 21. 01. 2015, výjimečně až  od 17:00 hod.  
 
Praha 03. 12. 2014 
Zapsala: Barbora Peterková 
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Příloha č.1 
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Příloha č.2 

 
 


