
Zápis z 5. zasedání AS FIT 
 
Místo a čas konání: Zasedací místnost FIT, 18.2.2010 od 19:30 
 
Přítomni: Miroslav Balík, Jiří Douša, Jan Janoušek, Martin Novotný, Alois Pluháček, 

Petr Pulc, Ondřej Střeštík, Michal Šoch, Marián Šuch 
Omluveni: Jakub Weiser 
Hosté: Pavel Tvrdík, Karel Müller, Adéla Chrastinová, Petr Matyáš, Jan Milík 
 
Přílohy: 

• Metodika pro stanovení výše prospěchového stipendia  – varianta 1 
• Metodika pro stanovení výše prospěchového stipendia  – varianta 2 
• Jednací řád Vědecké rady FIT 

 
Před zahájením zasedání vystoupil proděkan Müller, který představil dvě varianty metodiky 
stanovení prospěchového stipendia.  
Dále proděkan Müller informoval senát, že podle právního názoru dr. Lindnerové z rektorátu 
ČVUT nelze zveřejňovat slovní komentáře ve studentské anketě (lze zveřejnit pouze číselná 
hodnocení). Nicméně je možné učitele požádat, aby písemně vyslovili souhlas se 
zveřejňováním komentářů. 

1. Schválení programu 5. zasedání 
Navržený program: 

1. Schválení programu 5. zasedání 
2. Kontrola úkolů a schválení zápisu ze 4. zasedání 
3. Metodika stanovování výše prospěchového stipendia 
4. Jednací řád vědecké rady FIT ČVUT 
5. Studentská anketa 
6. Knihovní služby 
7. Disciplinární řád CVUT 
8. Volba předsedy AS FIT 
9. Různé 
10. Termín 6.zasedání AS FIT 

 
Hlasování o programu zasedání: 

Pro Proti Zdržel se 
9 0 0 

Program byl schválen. 



2. Kontrola úkol ů a schválení zápisu ze 4. zasedání 
• Usnesení 3/1: AS FIT žádá děkana, aby prověřil možnosti ukládání nahrávek 

přednášek na fakultních serverech. Úkol trvá. 
• Usnesení 4/3: AS FIT podporuje přidělení místnosti v budově FIT pro senátory s 

přístupem na tiskárnu a Internet. Úkol se řeší a trvá. 
 
Schválení zápisu ze 4. zasedání: 

Pro Proti Zdržel se 
9 0 0 

Zápis byl schválen. 

3. Metodika stanovení výše prosp ěchového stipendia 
Proděkan doc. Müller předložil dva návrhy, které jsou přílohou k tomuto zápisu. 
 
Usnesení 5/1: AS FIT schvaluje zásadu, že student má nárok na prospěchové 
stipendium, jestliže v rozhodném úseku tvořeným akademickým rokem: 

a) získal minimálně 60 kreditů 
b) počet klasifikovaných předmětů měl větší nebo roven 8 
c) vážený studijní průměr měl menší nebo roven 1,80, 
d) studoval v prezenční formě a standardní době studia podle § 41 a § 44 odst. 4 

zákona 
 
Hlasování o usnesení 5/1: 

Pro Proti Zdržel se 
9 0 0 

Usnesení bylo přijato. 

4. Jednací řád Vědecké rady FIT 
Do jednacího řádu VR FIT byla doplněna možnost elektronického hlasování (v případech, 
kdy hlasování není tajné) a upravena frekvence povinných zasedání VR FIT. Novela 
jednacího řádu je uvedena v příloze. 
 
Hlasování o Jednacím řádu Vědecké rady FIT: 

Pro Proti Zdržel se 
9 0 0 

Jednací řád Vědecké rady FIT byl schválen.  



5. Studentská anketa 
Senát jednal o tom, zda má být anketa pro studenty povinná či nepovinná a dále, zda by se 
měly slovní komentáře zveřejňovat (za předpokladu souhlasu dotyčného učitele). 
 
Nejprve se hlasovalo o tom, zda má být studentská anketa pro studenty povinná. Byly 
navrženy dvě varianty usnesení. 
Usnesení 5/2 – varianta 1: Studentská anketa by měla být pro studenty povinná 

Pro Proti Zdržel se 
2 7 0 

Usnesení 5/2 – varianta 2: Studentská anketa by měla být pro studenty nepovinná 
Pro Proti Zdržel se 
7 1 1 

Přijata byla druhá varianta usnesení. Studentská anketa bude nepovinná. 
 
Dále se hlasovalo o tom, zda se mají zveřejňovat výsledky ankety. 
 
Usnesení 5/3: Výsledky studentské ankety je možné zveřejnit za předpokladu, že 
příslušný vyučující dá písemný souhlas s tímto zveřejněním. 

Pro Proti Zdržel se 
7 1 1 

Usnesení bylo přijato. 
 
Proběhla debata o tom, že je potřeba řešit motivační impulsy, aby studenti anketu vyplňovali, 
například: 

• těm, kteří anketu vyplní, umožnit dřívější zápis do rozvrhu,  
• zviditelnit výsledky ankety pouze těm studentům, kteří anketu vyplnili, 
• apod.  

Inspirovat se lze anketami na jiných školách, např. MFF UK, kde se např. zveřejňují pouze ty 
komentáře, pod které se studenti podepíší. 

6. Knihovní služby 
Jiří Douša informoval o způsobu mezinárodních výpůjček přes Ústřední knihovnu ČVUT. 

7. Disciplinární řád ČVUT 
Alois Pluháček upozornil na to, že současný disciplinární řád ČVUT zakazuje zveřejňování 
závěrů disciplinárního řízení. Prostřednictvím konference senat-l@fit.cvut.cz k tomu zaslal 
členům AS FIT tento komentář: 
1. Jeví se mi jako špatné, když je někdo poslán k disciplinárnímu řízení, děkan na základě 
doporučení disciplinární komise rozhodne o jeho nevině a nikdo se nikdy nesmí dozvědět, že 
je tedy „nevinen“. (Přitom „všichni“ vědí nebo se dozvědí, že s ním bylo zahájeno 
disciplinární řízení, takže ... . A „každému“ je to samozřejmě jasné. A to „Kainovo znamení“ 
už mu nikdo neodpáře.)  



2. Disciplinární řízení by mělo mít především „výchovnou funkci“. Je špatné, když někdo 
provede nějakou „velkou lumpárnu“ a nikdo se nedozví (a ani se nesmí dozvědět), že za to byl 
nějak potrestán.  
 
Usnesení 5/4: AS FIT doporučuje AS ČVUT změnit disciplinární rád ČVUT tak, aby závěry 
disciplinárního řízení byly zveřejňovány. 
 
Hlasování o usnesení 5/4: 

Pro Proti Zdržel se 
9 0 0 

Usnesení bylo přijato. 

8. Volba p ředsedy AS FIT 
Funkční období současného předsedy AS FIT Jiřího Douši končí 13.3.2010. Proto proběhla 
volba předsedy na další období 6 měsíců (14.3.2010 – 13.9.2010). 
 
Volba je tajná. Návrh na volební komisi: Streštík, Balík, Šoch: 

Pro Proti Zdržel se 
9 0 0 

Volební komise byla schválena. 
 
Návrh na předsedu AS FIT: Jiří Douša  

Pro Proti Zdržel se 
8 0 1 

Jiří Douša byl zvolen předsedou AS FIT na funkční období 14.3.2010 – 13.9.2010. 

9. Různé 
Šuch: minulý semestr chyběly nebo špatně psaly fixy na tabuli.  
Řešení: Je třeba informovat učitele, že fixy jsou na vrátnici FIT. 
 
Šuch: budou se videa od příštího roku zveřejňovat? 
Zatím se s tím nepočítá. 
 
Šuch:problematické rozhraní KOS 
KOS je historická záležitost, která se používá již mnoho let. 
 
Propagační brožurka FIT. 
Existuje. 
 
Plagiátorství na FEL 
Slajdy v předmětu Y14SAP Struktury a architektury počítačů jsou okopírovány z předmětu 
Y36SAP doc. Kubátové, aniž by byl uveden zdroj. 
 
Výroční zpráva FIT za rok 2009 
Není momentální prioritou. 
 



Rozpočet 
Letos bude standardní postup předkládání, vloni rozpočet nebyl. 
 
Zpráva o hospodaření FIT za rok 2009 
Usnesení 5/5: AS FIT vyzývá děkana k předložení výroční zprávy o hospodaření ČVUT FIT 
za rok 2009.  
 

Pro Proti Zdržel se 
9 0 0 

Usnesení bylo přijato. 

10. Termín p říštího zasedání 
Vzhledem k tomu, že je potřeba urychleně schválit Podmínky pro přijímání do anglických 
forem studijních programů (anglický bakalář a anglický magistr), byl navržen termín příštího 
zasedání na 25.2.2010 od 11:00 do café Technica 

Pro Proti Zdržel se 
7 0 2 

Termín příštího zasedání byl schválen. Příští zasedání se koná 25.2.2010 od 11:00 v Café 
Technica. Jediným bodem zasedání je schválení podmínek pro přijímání do anglických forem 
studia. 
 
 
Zapsal: Novotný 
 
 
 
 
 
 
 
 doc. Ing. Jiří Douša, CSc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. Jakub Weiser 
 předseda předsedající tajemník 


