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Zápis z 14. zasedání AS FA ČVUT, konaného 30. 06. 2015 v zasedací místnosti FA 
ČVUT č. 262 
 
Přítomni (viz také příloha č 1- presenční listina v příloze zápisu) 
Senát – zaměstnanecká část:  Plos, Červinková, Lisecová, Jehlík, Stempel, Rykl, Vorlík, 
Guzik. 
Senát – studentská část:  Fleischmann, Tesař, Veis,   
Vedení školy: prof. Lábus, prof. Šestáková, prof. Zavřel, doc. Vorel, Ing. J. Tóthová 
 
 
1 a) program 14. zasedání 
1. Úvod  
a) schválení programu 14. zasedání AS FA ČVUT  
b) schválení zápisu z mimořádného zasedání AS FA ČVUT ze dne 03. 06. 2015                       
c) schválení zápisu  z 13. zasedání AS FA ČVUT  
2. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 
3. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 
4. Vyhlášení přijímacího řízení na FA ČVUT  pro studium v bakalářských a magisterských 
studijních programech pro akademický rok 2016/2017 
5. směrnice děkana Státní závěrečné zkoušky 
6. Provozní řád (M. Fleischmann)  
7. Různé  
 
1 a) schválení programu 14. zasedání AS FA ČVUT 
 
Hlasování: 11 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 11 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT schválil program 14. zasedání  
 
1 b) schválení zápisu z mimořádného zasedání AS FA ČVUT ze dne 03. 06. 2015 
PV požádal o doplnění zápisu ve dvou ze tří podmnožin bodu 2. Různé. Zápis bude 
v souladu s tím doplněn. 
 
Hlasování: 10 pro; 0 proti; 1 se zdr. hlasování - z počtu 11 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT schválil zápis z mimořádného zasedání dne 03. 06. 2015 
 
1 b) schválení zápisu z 13. zasedání AS FA ČVUT ze dne 20. 06. 2015 
  
Hlasování: 10 pro; 0 proti; 1 se zdr. hlasování - z počtu 11 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT schválil zápis z 13. zasedání 
 
Před vlastním projednáváním navrženého programu informoval děkan o situaci na ČVUT, 
kdy nebyl schválen rozpočet univerzity v důsledku rozpočtových změn CIRKu a bylo tedy 
svoláno mimořádné zasedání AS ČVUT. 
   
2. Výroční zpráva o hospodaření (HZ)  
EČ upozornila na nesrovnalosti v číslech na str. 12. Byla přislíbena oprava. 
 
Hlasování: 11 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 11 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT jednomyslně schválil výroční zprávu o hospodaření za rok 2014.   
 
3. Výroční zpráva o činnosti 
MF připomněl, že logo se lvem na úvodní straně dokumentu je opět deformováno. 
 
Hlasování: 11 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 11 přítomných senátorů 
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Usnesení: AS FA ČVUT jednomyslně schválil výroční zprávu o činnosti za rok 2014.   
 
4. Vyhlášení přijímacího řízení na FA ČVUT  pro studium v bakalářských a magisterských 
studijních programech pro akademický rok 2016/2017 
PV předložil 3 návrhy: 
1/ - na str. 3 a na str. 6 navrhuje v kapitole II. kolo - ústní část – pohovor, aby bylo možné 
uplatňovat bodové hodnocení ústní části zkoušky také  v kategorii  0 bodů. 
2/ - ze str. 6 odstranit větu „Minimální počet bodů pro úspěšné složení přijímací zkoušky je 65 
bodů“. 
3/ - návrh na jednodenní PŘ 
 
Následovala diskuse o smyslu pohovorů. Pan děkan by rád rozhodnutí o případném zrušení 
pohovorů odložil ještě o rok, nedojde-li k zvýšení počtu uchazečů o studium na FA. J. J reagoval 
návrhem, aby v dokumentu byla uvedena možnost v případě podlimitního počtu zájemců o 
studium od ústního pohovoru upustit. 
IŠ: - kvóty pro Bc studium byly ministerstvem sníženy, pro Mg naopak naší fakultě zvýšeny.. 
Navrhuje vypustit z textu, že PŘ je dvoudenní. 
 
Hlasování o předložených návrzích: 
1/ -  str. 3 a str. 6: Maximální bodové hodnocení ve II. kole přijímacího řízení je 35 bodů, 
přičemž je možné uplatňovat bodové hodnocení ústní části zkoušky pouze v kategoriích 0, 5, 
15, 25 a 35 bodů.   
Hlasování: 10 pro; 1 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 11 přítomných senátorů 
 
2/ - ze str. 6 odstranit větu „Minimální počet bodů pro úspěšné složení přijímací zkoušky je 65 
bodů“ 
Hlasování: 11 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 11 přítomných senátorů 
 
3/ - V případě malého počtu přihlášených uchazečů o studium může fakulta od ústního 
pohovoru upustit. 
Hlasování: 11 pro; 10proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 11 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT  schválil  Vyhlášení přijímacího řízení na FA ČVUT  pro studium v 
bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 včetně 
navrhovaných změn. 
 
5. směrnice děkana Státní závěrečné zkoušky 
IŠ: Navrhuje ve směrnici vypustit specifikaci P a PV kreditů, v článku 2. SZZ magisterských 
navazujících studijních programů, v odstavci Obhajoba diplomové práce ODP.  
Důvodem je rozdílný počet kreditů za P a PV předmětů v oborech AU a DES. 
 
Diskuse: Návrh vyvolal širší diskusi o státních zkouškách obecně: 
MR: 1/ Povaha bakalářských státních zkoušek a zkušebních okruhů sklouzává po povrchu, na 
prohlubující dotazy není dost času. 2/ Upozorňuje na rozdílný modus zkoušení jednotlivých 
komisí.  
JJ: Upozornil na nutnost rozhodnout před zimním semestrem, podle které verze otázek SZZ se 
bude zkoušet. (staré i nové – případně jen nové). LL: předpokládá zhodnocení dosavadních 
zkušeností s průběhem zkoušení dle nových otázek a podle toho dojde k rozhodnutí. 
Dále padl i návrh na přehodnocení otázek ze stavitelství.  
 
Hlasování: 11 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 11 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT schválil změnu směrnice děkana Státní závěrečné zkoušky, kdy 
specifikace kreditů za P a PV předměty nebude uváděna. 
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6. Provozní řád:  
MF: Znovu se dotazuje na stav dosud nevyřešeného bodu z 13. zasedání AS FA ČVUT. 
Vedením nebyla vysvětlena změna v provozním řádu zveřejněném na www FA.  
JT: režim funguje následovně v souladu s informacemi na dveřích FA: neděle budova 
uzavřena, o sobotách vstup s povolením správce nebo tajemnice FA na emailovou žádost.  
MF: Nadále trvá na tom, že původní provozní řád stanovoval jiný režim, bez nutnosti 
zvláštního povolení. Upozorňuje také na to, že provozní řád byl v tomto smyslu změněn, aniž 
by došlo ke změně data dokumentu. 
Proběhla kratší diskuse o smyslu povolování vstupu jednotlivým studentům (musí být znám 
počet studentů v budově / jiný režim než ve všední den /je zapisování na vrátnici 
dostatečnou kontrolou?) 
EL: Dotazuje se, zda změna Provozního řádu byla na vedení projednána.  
LL: O změně režimu vedení nejednalo. Žádný problém se sobotním provozem nebyl 
registrován..  
JP: Předseda AS FA navrhuje vedení následující režim: Sobota -  otevřeno, všichni se zapíší 
při vstupu na vrátnici. Neděle – vstup do budovy jen s povolením tajemnice. 
 
7. Různé:  
 -  
 
Praha 30. 06. 2015 
Zapsala: Barbora Peterková 
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Příloha č. 1. 
Presenční listina 
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