
Zápis z 11. zasedání AS FIT

Místo a čas konání
čtvrtek 25. listopadu 2010, zasedací místnost FIT ČVUT, 18:30 – 21:00

Prezence
•Přítomni: Jiří  Douša,  Martin  Novotný,  Alois  Pluháček,  Jan  Janoušek,  Michal  Šoch,  Petr  Pulc,  
                             Marián Šuch, Jan Nohavica

•Nepřítomni: Miroslav Balík, Petr Chotěbor

•Hosté: Václav Strnad, Adéla Chrastinová, Pavel Tvrdík, Josef Kolář

Předsednictvo senátu
Předsednictvo senátu ve složení: předseda Jiří Douša, předsedající Michal Šoch, tajemník Petr Pulc.

Zápis provedl
Petr Pulc

Program
 1.Schválení programu 11. zasedání
 2.Kontrola úkolů a schválení zápisu z 10. zasedání
 3.Elektronická hlasování

 a)Nominace do volební komise AS ČVUT
 b)Zveřejnění tiskové zprávy k přijímacímu řízení

 4.Volební komise AS ČVUT
 5.Přijímací řízení
 6.Anketa hodnocení výuky
 7.Server EDUX
 8.Prospěchové stipendium – částka
 9.Aktuální informace o finančním stavu fakulty
 10.Novinky v oblasti informačního systému
 11.Různé
 12.Termín a úkoly 12. zasedání AS FIT

Průběh zasedání

1.Schválení programu 11. zasedání
Hlasování o schválení programu 11. zasedání:

Pro Proti Zdrželi se

8 0 0

Program 11. zasedání byl schválen.

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 10. zasedání
Žádné úkoly nebyly zadány.

Hlasování o schválení zápisu 10. zasedání:

Pro Proti Zdrželi se

8 0 0

Zápis 10. zasedání byl schválen.



3. Elektronická hlasování

a) Nominace do volební komise AS ČVUT
Elektronické hlasování o schválení kandidátů do hlavní volební komise ČVUT – Ing. Pavla Kubalíka, Ph.D. a stu-
denta Michala Daňhelky:

Jiří Douša pro

Miroslav Balík pro

Martin Novotný pro

Alois Pluháček pro

Jan Janoušek pro

Michal Šoch pro

Petr Pulc pro

Marián Šuch pro

Petr Chotěbor nehlasoval

Jan Nohavica pro

Výsledek hlasování:

Pro Proti Zdrželi se

9 0 0

Zástupci FIT do hlavní volební komise AS ČVUT byli zvoleni. Stali se jimi Ing. Pavel Kubalík, Ph.D. a Mi-
chal Daňhelka.

b) Zveřejnění tiskové zprávy k přijímacímu řízení
Elektronické hlasování o zveřejnění tiskové zprávy k přijímacímu řízení informující zájemce o studium na FIT 
ČVUT ve věci přijímání podle výsledků vyšší obtížnosti státní maturity z matematiky:

Jiří Douša nehlasoval

Miroslav Balík pro

Martin Novotný pro

Alois Pluháček nehlasoval

Jan Janoušek pro

Michal Šoch pro

Petr Pulc pro

Marián Šuch pro

Petr Chotěbor nehlasoval

Jan Nohavica pro

Výsledek hlasování:

Pro Proti Zdrželi se

7 0 0

Tisková zpráva byla vydána.

4. Volební komise AS ČVUT
Kandidáti do volební komise AS ČVUT jsou Ing. Michal Valenta, Ph.D., Ing. Jan Schmidt, Ph.D., Ing. Pavel Ku-
balík, Ph.D. a studenti Michal Daňhelka a Petr Pulc. Martin Novotný navrhl veřejné hlasování.



Hlasování o změně způsobu hlasování na veřejné:

Pro Proti Zdrželi se

8 0 0

Hlasování bude veřejné.

Hlasování o kandidátech do volební komise:

Pro Proti Zdrželi se

8 0 0

Volební komise byla schválena ve složení Ing. Michal Valenta, Ph.D., Ing. Jan Schmidt, Ph.D., Ing. Pavel  
Kubalík, Ph.D., Michal Daňhelka a Petr Pulc.

5. Přijímací řízení
Jan Janoušek předložil poslední verzi již dříve diskutované novely materiálu, který specifikuje podmínky příjí-
mání studentů do bakalářského studijního programu. Děkan Pavel Tvrdík obeznámil AS s právním problémem 
omezování časové platnosti maturitních vysvědčení a jiných certifikátů. AS FIT na základě tohoto podnětu, i přes 
pochopitelné výhrady vyučujících, odstranil veškerá časová omezení platností dokumentů dokládající vzdělání ža-
datele o studium.

Hlasování o schválení novely dokumentu „Podmínky pro přijetí  ke studiu v bakalářském studijním programu 
Informatika uskutečňovaném na ČVUT v Praze, Fakultě informačních technologií“:

Pro Proti Zdrželi se

8 0 0

Dokument byl schválen v přiložené verzi.

Hlasování o schválení novely dokumentu „Podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním 
programu Informatika uskutečňovaném na ČVUT v Praze, Fakultě informačních technologií“:

Pro Proti Zdrželi se

6 0 2

Dokument byl schválen v přiložené verzi.

Materiál stanovující podmínky přijetí do anglické formy studia bude ještě upřesněn a na žádost prof. Tvrdíka 
podroben jazykové korektuře. Jeho schválení bude provedeno elektronickou formou do konce prosince 2010.

6. Anketa hodnocení výuky
Petr Pulc vznesl dotaz týkající se způsobu zveřejňování výsledků studentské ankety. Po ujištění, že za současného 
stavu se výsledky zveřejňují automaticky a vyučující musí dát podnět k nezveřejňování jeho výsledků, nebyly 
další otázky.

7. Server EDUX
Petr Pulc tlumočil kritické názory studentů, které se týkaly nedostatečného zveřejňování studijních materiálů na 
serveru EDUX. K situaci se vyjádřil prof. Tvrdík a informoval senátory o tom, že vydal písemný příkaz vedoucím 
kateder ve kterém stanovil, že základní informace o předmětu a základní studijní materiály musí být na serveru  
umístěny. Jan Nohavica i Petr Pulc potvrdili, že situace se od té chvíle zlepšila. Dále děkan Pavel Tvrdík infor-
moval o tom, že situace se v některých předmětech stále řeší a vyřešení se předpokládá až v dalších semestrech. 

Alois Pluháček také informoval o technických nedostatcích systému EDUX (např. není možné vkládat některé 
soubory nebo se vložené soubory ztrácejí,  jsou špatně nastavena přístupová práva apod). Děkan Pavel Tvrdík 
informoval, že v těchto případech je potřeba kontaktovat administrátory EDUXu, kteří jsou za jeho provoz zodpo-
vědní, a požádat je o vyřešení daného problému.



8. Prospěchové stipendium – částka
Z  diskuze  vyplynul  návrh  rozdělit  studentům  na  prospěchová  stipendia  za  letní  semestr  2009/10  částku 
120.000 Kč.

Hlasování o rozdělení částky 120.000 Kč za letní semestr 2009/10:

Pro Proti Zdrželi se

8 0 0

Za letní semestr 2009/10 bude na prospěchových stipendiích rozděleno 120.000 Kč.

9. Aktuální informace 
Děkan Pavel Tvrdík informoval AS FIT o tom, že fakulta momentálně nemá tajemníka a je vyhlášeno nové výbě-
rové řízení. Funkci tajemníka zastává dočasně doc. Wawrosz, který pomůže uzavřít letošní rok, popřípadě uvede 
nového tajemníka do funkce.

10. Novinky v oblasti informačního systému
Děkan Pavel Tvrdík oznámil, že návštěva na brněnské VUT byla zaměřena především na diskuzi o metodice  
řízení fakulty a rovněž sdělil, že získané zkušenosti chce postupně s novým tajemníkem zavádět i na FIT ČVUT. 

Následně proběhla diskuze nad možnostmi IT systémů na VUT a o možnostech jejich nasazení na FIT ČVUT. 
Děkan Pavel Tvrdík upozornil, že je vždy potřeba používat systémy, které bude možné nasadit i na ostatních fa -
kultách. Proto je potřebná spolupráce s VIC ČVUT. Podle děkana Pavla Tvrdíka je současnou prioritou vedení  
webová prezentace fakulty; následně systém usnadňující práci vyučujícím na fakultě.

11. Různé

Elektronické hlasování
V diskusi ohledně elektronického hlasování jsme se sjednotili v tom, že doba od vyhlášení do ukončení hlasování  
by měla být minimálně dva pracovní dny a zároveň nejméně 48 hodin.

Zápisy předmětů z ostatních fakult
Z diskuse, která se týkala zápisu předmětů na jiných fakultách vyplynulo, že horizontální prostupnost studia stále 
není dostatečně podporována, přičemž existuje i modul KOSu (HorProsp), který umí provádět výpočty finančního 
vyrovnávání mezi fakultami. Horizontální prostupnost je však zakotvena v záměrech ČVUT a proto AS FIT žádá 
Josefa Koláře o projednání v AS ČVUT a děkana fakulty prof. Tvrdíka, aby zjistil stanovisko vedení ČVUT.  Bylo 
odhlasováno následující usnesení:

Usnesení 11/1: AS FIT žádá AS ČVUT a děkana FIT ČVUT o stanovisko k horizontální prostupnosti na ČVUT.

Hlasování o vydání usnesení:

Pro Proti Zdrželi se

8 0 0

Usnesení bylo schváleno.

12. Termín a úkoly 12. zasedání AS FIT
Návrh na termín příštího zasedání AS FIT: 24. 2. 2011 od 17:00.

Hlasování o návrhu termínu:

Pro Proti Zdrželi se

8 0 0

Příští zasedání AS FIT se uskuteční 24. 2. 2011 od 17:00 v zasedací místnosti FIT ČVUT, Kolejní 550/2, 
Praha 6.



Přílohy zápisu
•Novela dokumentu „Podmínky pro přijetí  ke studiu v bakalářském studijním programu Informatika uskuteč-
ňovaném  na  ČVUT  v  Praze,  Fakultě  informačních  technologií“  -  Podminky-pro-prijeti_BSPinfo-
20101125.pdf

•Novela dokumentu „Podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Informatika 
uskutečňovaném na ČVUT v Praze,  Fakultě  informačních technologií“  -  Podminky-pro-prijeti_MSPinfo-
20101125.pdf

V Praze dne 30. 11. 2010

doc. Ing. Jiří Douša, CSc. Ing. Michal Šoch, Ph.D. Petr Pulc
předseda AS FIT předsedající AS FIT tajemník AS FIT


