
Zápis z 2. zasedání AS FIT 
konaného dne 1.10.2009 v zasedací místnosti FIT, Kolejní 550/2 

 

Přítomni: Miroslav Balík, Jiří Douša, Jan Janoušek, Martin Novotný, Alois Pluháček, 
Michal Šoch, Marián Šuch, Petr Pulc, Jakub Weiser, Ondřej Střeštík 

Omluveni: --- 

Neomluveni: --- 

Hosté: Václav Havlíček (rektor ČVUT), Hana Kubátová, Karel Müller, Pavel Tvrdík, Jiří 
Vích 

 

Předsednictvo: Jiří Douša (předseda), Martin Novotný (předsedající), Jakub Weiser 
(tajemník) 

 

Program: 
1. Schválení programu 2. zasedání 

2. Diskuse s kandidátem na rektora 

3. Volba kandidáta na děkana 

4. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 1. zasedání 

5. Záměr jmenovat proděkany 

6. Návrh složení VR FIT 

7. Návrh složení disciplinární komise 

8. Návrhy studijních programů 

9. Různé 

 

1. Schválení programu 2. zasedání 
Pro Proti Zdrželi se 

7 0 0 

Program 2. Zasedání byl schválen. 

2. Diskuse s kandidátem na rektora ČVUT 
Prof. Václav Havlíček vystoupil před AS FIT a stručně představil svůj záměr kandidovat 
na rektora ČVUT. Hovořil o svých aktivitách v současném období ve funkci rektora a o 
představách o řízení ČVUT v příštím období. Prezentoval své názory na teoretický i 
aplikovaný výzkum a charakter bakalářského studia. Prof. Václav Havlíček souhlasil, 
aby jej AS FIT nominoval do voleb. 

Následující diskuse se týkala především specifických problémů FIT. Proděkan doc. 
Müller seznámil přítomné s pozitivním počátečním hodnocením studentů od Dr. 



Trlifajové, která vyučuje matematiku. Prof. Václav Havlíček zmínil, že na FIT 
přestoupili i studenti, kteří byli ukotveni v jiných studijních programech. Vyjádřil 
rovněž podporu akreditace magisterského programu na FIT. 

Pozornost byla také věnována otázkám prostorového zajištění FIT. 

Ondřej Střeštík položil otázku: „Fakulta poroste. Podpoříte FIT ohledně prostor? Jak?“ 
Prof. Václav Havlíček navrhnul jako potenciální budoucí rektor 2 možná řešení: 

1) silové – rozhodnutím rektora budou peníze FIT přiděleny, 

2) diplomatické, konsensuální – cesta optimalizovaného využití učeben  

Prof. Václav Havlíček znovu zmínil, že chce hledat kompromisy, tam kde to má smysl. 
Ondřej Střeštík položil otázku: „Můžeme očekávat Vaši iniciativu, co se týká prostor 
FIT v budoucnosti?“ Prof. Václav Havlíček oznámil, že se mu podařilo získat 20 mil. Kč 
z MŠMT určené na budování prostor FIT a informoval, že rozpočet celého ČVUT je 
zhruba 4 mld. Kč. 

Martin Novotný řekl, že: „V současnosti prostory FIT v NTK vystačují, protože má nová 
fakulta 500 studentů. Příští rok se na fakultě předpokládá cca 1000 studentů 
v bakalářském programu + několik set studentů v magisterském programu. Potřeba 
(vytížení) prostor bude dvojnásobné. Bude třeba nová IT místnost. “ Dále také řekl, 
že: „v příštím roce bude počet FIT ještě zvládnutelný v současných prostorech v NTK. 
Ale za dva roky bude třeba získat nové učebny.“ Prof. Václav Havlíček podotknul, že 
se může stát, že na FS nebudou plně využity prostory a deklaroval, že za 2 roky bude 
na ČVUT dostatek prostor.  V této souvislosti zmínil výstavbu nové budovy FA (viz. 
níže). 

Prof. Pavel Tvrdík připomněl, že poslal dopis děkanovi FS a FSv se žádostí o 
poskytnutí prostor pro výuku. Prof. Václav Havlíček k tomu dodal, že i na FEL klesl 
počet přijatých studentů a že by FEL také mohla pomoci. 

Martin Novotný položil otázku: „Bude FIT za poskytnuté prostory platit nájemné?“ 
Prof. Václav Havlíček řekl, že součásti ČVUT mají zakázáno si vzájemně pronajímat 
prostory a že si účtují pouze režijní náklady (světlo, teplo, úklid, odpisy, účetnictví). 
Prof. Václav Havlíček dodal, že tento systém není transparentní. Dále zmínil, že 
v rámci volebního programu plánuje zavedení centrální správy budov, tak aby si 
fakulty mohly prostory pronajímat a nebyly zvýhodněny historicky. Zdůraznil, že když 
fakulty budou za prostory platit, objednají si jich jen takový počet, který budou 
potřebovat. 

Martin Novotný položil otázku: „Fakulty mají v budoucnu platit nájem?“ 

Prof. Václav Havlíček deklaroval, že fakulty dostanou větší množství peněz, aby mohly 
za pronájem prostor platit. Toto rozhodnutí však bude záležet na děkanech fakult. 

Prof. Václav Havlíček pak podal základní informace o využití nové budovy ČVUT; řekl, 
že její výstavba bude provedena za výhodnou cenu kvůli finanční krizi a má sloužit 
hlavně FA. Bude v ní také vybudováno univerzální patro, které může sloužit i jiným 
fakultám, které budou mít studenty. 

Prof. Pavel Tvrdík položil otázku: „Jak velký bude přednáškový sál v nové budově FA?“ 

Prof. Václav Havlíček odpověděl, že v této budově bude postaven přednáškový sál pro 
600 lidí, který se však dá variabilně rozdělit na dva menší prostory (asi pro 250 a 350 
lidí) a že její provoz má začít pravděpodobně v letním semestru 2011. Prof. Václav 
Havlíček také zmínil, že získal účelové finanční prostředky pro urychlení výstavby 
budovy. Připomněl, že ČVUT také plánuje výstavbu prostor na Vítězném náměstí. 
Jedná se o projekt, kdy by privátní firma měla vystavět budovu bez asistence státních 
peněz. Větší část budovy by však měla sloužit komerčním účelům. Pozemky, na 



kterých se budova má stavět, jsou vlastněny ČVUT.  V současnosti se čeká na správní 
radu ČVUT a AS ČVUT, zda schválí dohodu o narovnání rámcové smlouvy. Správní rada 
ČVUT požádala auditorskou firmu o prošetření smlouvy.  

Prof. Havlíček také sdělil, že ve srovnání s minulým rokem bylo na ČVUT přijato více 
studentů. Díky vzniku FIT se podařilo anulovat propad 500 studentů z loňského roku. 
V této souvislosti zmínil, že propady přijatých studentů jsou na ČVUT rozděleny 
nerovnoměrně. Největší propad zaznamenala FS (-140 studentů). 

V závěru diskuse přišla řada na informační systém: 

Marian Šuch položil otázku: „Bude možné zapisovat předměty v KOSu i v případě 
mezifakultních předmětů?“ Prof. Václav Havlíček odpověděl, že KOS existuje na ČVUT 
od roku 1995 (na FS od roku 1996) a že se bude tento systém buď dále upravovat, 
nebo se ČVUT rozhodne koupit licenci na nějaký jiný (např. od Plzeňské univerzity). 
Jedná se o dlouhodobý projekt, o kterém se jedná již 4 roky.“ 

Nominace kandidáta na Rektora ČVUT 
Hlasování za veřejnou volbu o nominaci kandidáta na rektora  

Pro Proti Zdrželi se 

9 0 0 

Hlasovat se bude veřejně 

Usnesení 2/1: 
AS FIT nominuje prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. na funkci rektora ČVUT. 

Pro Proti Zdrželi se 

9 0 0 

Usnesení 2/1 bylo přijato. 

3. Volba kandidáta na d ěkana FIT 
Byl přečten předpis upravující formu hlasování o kandidátovi na děkana 

Volební komise (Jan Janoušek, Miroslav Balík, Jakub Weiser, Marian Šuch) oznámila, 
že do volby se přihlásil 1 kandidát – prof. Pavel Tvrdík. 

Volební komise připomněla, že volba kandidáta na děkana je tajná. 

Pro Proti Zdrželi se 

8 0 1 

AS FIT schválil návrh jmenovat prof. Pavla Tvrdíka do funkce děkana FIT. 

Jmenování prof. Pavla Tvrdíka d ěkanem FIT 
Rektor ČVUT prof. Václav Havlíček podepsal a na místě předal prof. Pavlu 
Tvrdíkovi jmenovací dekret na funkci děkana FIT. 



4. Kontrola úkol ů a schválení zápisu z 1. zasedání 

Schválení zápisu z předchozího zasedání AS FIT 

Pro Proti Zdrželi se 

10 0 0 

Zápis z 1. Jednání AS FIT byl schválen.  

Kontrola úkolů 

• Byl založen mailing-list senat@fit.cvut.cz 

• Webové stránky senátu byly vytvořeny. Jsou dostupné na adrese 
http://www.fit.cvut.cz/fakulta/struktura/as 

• Marian Šuch informoval senát o spolupráci s AVC ČVUT o.s. Informoval, že jsou 
vytvářeny videozáznamy některých předmětů. V současné době se řeší 
praktické otázky týkající se uložení těchto záznamů a přístupu k nim. 

• Byl vytvořen Návrh studijních programů na FIT (viz samostatný bod jednání – 
8) 

5. Záměr jmenovat prod ěkany FIT 
Děkan FIT prof. Pavel Tvrdík představil svůj záměr jmenovat proděkany FIT. 

Bylo navrženo usnesení 2/2. 

Usnesení 2/2 
AS FIT podporuje záměr děkana jmenovat 
• doc. Ing. Karla Müllera, CSc. proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost 

• doc. Ing. Roberta Lórencze, CSc. proděkanem pro vědu a výzkum 

• RNDr. Igora Čermáka, CSc. proděkanem pro rozvoj a informační systémy 

• doc. Ing. Jana Holuba, Ph.D. proděkanem pro vnější vztahy 

Pro Proti Zdrželi se 

10 0 0 

Usnesení 2/2 bylo přijato. 

6. Návrh složení V ědecké rady FIT 
Děkan FIT Pavel Tvrdík předložil návrh personálního složení vědecké rady FIT. 

Děkan FIT Pavel Tvrdík představil a stručně charakterizoval každého navrženého člena 
VR FIT. 

Navržený člen Instituce Specializace  

doc. Holub Jan FIT / ČVUT TI, komprese, automaty,  
doc. Janeček Jan FIT / ČVUT sítě 
doc. Kubátová Hana FIT / ČVUT HW, číslicový návrh 
doc. Lórencz Róbert FIT / ČVUT bezpečnost IT, architektury 
prof. Melichar Bořivoj FIT / ČVUT TI, stringologie, arborologie 
prof. Novák Ondřej FIT / ČVUT testování, diagnostika 



prof. Pokorný Jaroslav FIT / ČVUT Databáze, SW inženýrství 
prof. Tvrdík Pavel FIT / ČVUT Paralelní systémy 
doc. Novovičová Jana ÚTIA AV ČR matematika, statistika 
prof. Dohnal Jan Gartner management 
prof. Vojtáš Peter MFF UK Praha Webové inženýrství 
prof. Voříšek Jiří FIS VŠE Praha systémová integrace 
prof. Šafařík Jiří FAV ZČU PLzeň operační systémy, systémové programování  
prof. Vondrák Ivo FEI VŠB-TUO modelování 
doc. Sekanina Lukáš FIT VUT Brno rekonfigurovatelný HW 
prof. Přenosil Václav FI MUNI Brno sítě, distribuované systémy 
ing. Pilz Zdenek Sun Microsystems enterprice architektury, zástupce průmyslu 

doc. Šíma Jiří ÚI AV ČR  
 

Byla otevřena krátká diskuse. 

Martin Novotný navrhl 2 varianty způsobu schvalování vědecké rady. 

• Varianta 1: Hlasovat o vědecké radě jako celku 

Pro Proti Zdrželi se 

10 0 0 

• Varianta 2: Hlasovat o vědecké radě po jménech 

Pro Proti Zdrželi se 

1 6 3 

AS FIT se rozhodl hlasovat o vědecké radě jako celku.  

Byla navržena volební komise ve složení Michal Šoch, Jan Janoušek, Ondřej Střeštík 

Pro Proti Zdrželi se 

9 1 0 

Volební komise byla schválena 

Hlasování o návrhu na složení VR FIT 

Volební komise oznámila, že volba je tajná. 

Pro Proti Zdrželi se 

10 0 0 

Návrh na složení Vědecké rady FIT předložený děkanem FIT byl schválen. 

7. Návrh složení disciplinární komise 
Bod byl přeložen na příště. 

8. Návrhy studijních program ů 
Proběhla rozsáhlá diskuse o navržených studijních programech. Bylo připomenuto 
Usnesení 1/1, schválené na minulém zasedání AS FIT. 

 



Usnesení 2/3 
AS FIT projednal souhlasně návrhy bakalářského anglického, českého a anglického 
magisterského, a českého a anglického doktorského studijního programu Informatika. 
AS doporučuje zvýšit poměr volitelných předmětů v MSP. 

Pro Proti Zdrželi se 

8 0 1 

Usnesení 2/3 bylo přijato. 

Usnesení 2/4 
AS FIT projednal souhlasně návrh kombinovaného českého bakalářského studijního 
programu Informatika. 

Pro Proti Zdrželi se 

8 1 1 

Usnesení 2/4 bylo přijato. 

9. Různé 
• AS FIT připomněl, že je třeba aktualizovat webové stránky. Zejména pak titulní 

stranu. 

Termín a program p říštího zasedání 

Úkoly 

• Schválení podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářském (příp. i magisterském) 
studijním programu, 

• Projednání novely Statutu FIT (magisterský program, …), 

• Schválení disciplinární komise. 

 

Termín zasedání 

• Návrh 5.11.2009 

Pro Proti Zdrželi se 

7 2 0 

• Návrh 12.11.2009 

Pro Proti Zdrželi se 

7 1 1 

Příští zasedání AS FIT se uskuteční 12.11.2009 od 18:00 v zasedací místnosti 
FIT ČVUT, Kolejní 550/2. 


