
Zápis z 12. zasedání AS FIT

Místo a čas konání
čtvrtek 17. února 2011, zasedací místnost FIT ČVUT, 17:00 – 19:30

Prezence
•Přítomni: Jiří  Douša,  Josef  Hlaváč,  Martin  Novotný,  Alois  Pluháček,  Jan  Janoušek,  Michal  Šoch,  
                             Petr Pulc, Marián Šuch, Jan Nohavica
•Omluveni: Tomáš Rafaj
▪Hosté: Radek Šimko, Jan Kratochvíl, Pavel Tvrdík, Tomáš Kadlec, Michal Valenta, Ondřej Pelech, 

          Jan Kyncl, Lukáš Bařinka

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

Zápis provedl
Petr Pulc

Program
 1.Schválení programu 12. zasedání
 2.Kontrola úkolů a schválení zápisu z 11. zasedání
 3.Elektronická hlasování
 4.Licence Mathematica
 5.Různé
 6.Termín a úkoly 13. zasedání AS FIT

Průběh zasedání

1.Schválení programu 12. zasedání
Hlasování o schválení programu 12. zasedání:

Pro Proti Zdrželi se

9 0 0
Program 12. zasedání byl schválen.

2.Kontrola úkolů a schválení zápisu z 11. zasedání
Žádné úkoly nebyly zadány.
Hlasování o schválení zápisu 11. zasedání:

Pro Proti Zdrželi se

8 0 1
Zápis 11. zasedání byl schválen.



3.Elektronická hlasování

a) Hlasování o usnesení 12/1
Usnesení 12/1: AS FIT bere na vědomí záměr děkana fakulty prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc. jmenovat do funkce 
proděkana pro pedagogickou činnost na Fakultě informačních technologií pana Ing. Miroslava Balíka Ph.D.:

Jiří Douša pro

Ivan Halaška pro

Martin Novotný pro

Alois Pluháček pro

Jan Janoušek pro

Michal Šoch pro

Petr Pulc pro

Marián Šuch pro

Petr Chotěbor neúčastnil se

Jan Nohavica pro
Výsledek hlasování:

Pro Proti Zdrželi se

9 0 0
Usnesení bylo vydáno.

b) Změna termínu 12. zasedání
Elektronické hlasování o změně termínu zasedání na 17. 2. 2011 nebo 3. 3. 2011:

17.2.2011 3.3.2011

Jiří Douša pro pro

Ivan Halaška pro proti

Martin Novotný pro proti

Alois Pluháček pro pro

Jan Janoušek pro proti

Michal Šoch zdržel se pro

Petr Pulc pro pro

Marián Šuch pro pro

Petr Chotěbor neúčastnil se neúčastnil se

Jan Nohavica pro pro
Výsledek hlasování pro termín 17. 2. 2011:

Pro Proti Zdrželi se

8 0 1
Výsledek hlasování pro termín 3. 3. 2011:

Pro Proti Zdrželi se

6 3 0
Termín 12. zasedání byl změněn na 17. 2. 2011, 17:00.



4.Licence Mathematica
Bod byl koncipován především jako dotaz na exekutivní vedení ve věci udržitelnosti licencí Mathematicy na FITu 
v kontextu celého ČVUT. Základním problémem je platba licencí. Není možné licenci financovat z vlastních 
zdrojů. Prof. Tvrdík prohlásil, že licence Mathematicy by za 150 – 200 tisíc rozhodně stála. O moc více už ale 
není v současné situaci možné. Jan Kyncl připomněl, že Mathematica byla na FIT zvolena jako laboratoř pro 
pokusy s různými druhy programování, navíc s napojením na databázi znalostí. Koncepce výuky obvodů na FITu 
se  tak  stala  unikátní  a  citovanou.  Také  bylo  připomenuto,  že  pokračují  pokusy  se  Sage.  Jde  o  bezplatnou 
alternativou Mathematicy a v oboru výpočtů prováděných na FIT poskytuje zcela postačující alternativu.

5.Etický kodex
Přejeme si  fakultu,  která  bude mít  příjemné prostředí  a  co nejméně  zanášet  nervozitu,  která  okolo nás  stále 
narůstá. Fakulta byla také zakládána s tím, že má být oboustranně vstřícná. Přesto se ale může stát, že vzniknou 
problémy. Procesy, které vedou k jejich nápravě, je však dobré kodifikovat a oboustranně je odsouhlasit mezi 
exekutivou a akademickou obcí. V této souvislosti prof. Tvrdík inicioval vznik etického kodexu, který by mohl 
být  navržen na základě spolupráce obou zúčastněných stran.  Lukáš Bařinka udělal  rešerši  kodexů z  různých 
světových škol, která  bude  zpřístupněna formou odkazů. Na tvorbě kodexu bude spolupracovat Jan Janoušek.

6.Účel povinně volitelných ekonomických/humanitních předmětů
 Problém souvisí s horizontální prostupností studia na ČVUT, která není na jednotlivých fakultách dostatečně 
podporována. Všechny předměty zapsané z jakékoliv fakulty patří minimálně mezi volitelné předměty a do limitu 
180 kreditů se počítají. Výhrady studentů k předmětu  PAI vyvěrají z jeho malé návaznosti na obor informatika. 
Bude se pracovat na částečné změně koncepce tohoto předmětu. Na FITu existují pouze dva volitelné humanitní 
předměty.  Radek Šimko  navrhl rozšířit  tuto množinu o další předměty z jiných fakult,  případně otevřít  další 
předměty na FITu. Tuto záležitost bude řešit proděkan pro studium.

7.Rozpočet
Po ranním jednání s rektorem ČVUT členové senátu pokračovali v diskusi o současné strategii financování fakult. 
Tato diskuse vyústila v rozhodnutí neposílat dopis rektorovi ČVUT, ale odhlasovat následující usnesení, které 
bude zasláno předsedovi senátu ČVUT prof. Konvalinkovi. 

Usnesení 12/2: AS FIT důrazně protestuje proti návrhu rozpisu příspěvků na hlavní činnost pro rok 2011, který 
nezohledňuje  rozdíly  ve  výběrovosti  přijímacích  řízení  na  jednotlivých  fakultách.  Kvůli  faktické  neexistenci 
přijímacího řízení nastává na některých fakultách značný úbytek studentů po prvním semestru studia. V konečném 
důsledku tyto fakulty dostanou zaplaceno více studentů prvního ročníku, nežli kolik jich v současné době studuje, 
zatímco jiné fakulty nedostanou zaplaceny všechny skutečně studující studenty. AS FIT považuje tento stav za 
nemorální a v příkrém rozporu se zájmem ČVUT být prestižní univerzitou.

Hlasování o vydání usnesení 12/2:

Pro Proti Zdrželi se

9 0 0
Usnesení bylo vydáno.
Hlasování o zaslání dopisu rektorovi:

Pro Proti Zdrželi se

3 5 1
AS FIT nebude posílat další dopis rektorovi ČVUT.

8.Náhradnice do disciplinární komise
Jako  další  náhradník  do  disciplinární  komise  za  studentskou  část  akademické  obce  se  přihlásila  Veronika 
Nosková. Volba proběhne tajně.



Hlasování o volební komisi ve složení Jiří Douša, Martin Novotný:

Pro Proti Zdrželi se

7 0 2

Volební komise pro následující volbu je ve složení: Jiří Douša a Martin Novotný.
Hlasování o přijetí náhradnice disciplinární komise:

Pro Proti Zdrželi se

9 0 0

Další náhradnicí disciplinární komise je Veronika Nosková.

9.Různé

Rozpočet a dlouhodobý záměr
Vzhledem k momentální situaci bude nutné pozměnit i dlouhodobý záměr FIT, který se aktualizuje každý rok. 

Formáty publikovaných dokumentů
Oficiální dokumenty fakulty je nutné publikovat v určených formátech. Už se tak děje a bude se v tomto směru 
pokračovat.  Časem pravděpodobně bude formát dokumentů i kodifikován.

Záznamy přednášek ve „studiových verzích“
Natočení  studiových  verzí  přednášek  (přednáška  před  prázdným sálem) není  příliš  reálné,  reálnější  je  dosud 
praktikovaný model. Techniku i know-how je schopné a ochotné bezplatně poskytnout Audiovizuální centrum 
studentů ČVUT o. s.

Setkání se studenty „zeptejte se děkana“
30. 3. 2011 bude probíhat v některém přednáškovém sále setkání děkana, vyučujících a studentů. Další detaily 
budou uvedeny ve standardních komunikačních kanálech fakulty.

Nový senátor
Tomáš Rafaj přijal mandát v AS FIT. 

Návrh na termín příštího zasedání AS FIT:  14. 4. 2011 od 16:00.
Hlasování o návrhu termínu:

Pro Proti Zdrželi se

9 0 0

Příští zasedání AS FIT se uskuteční 14. 4. 2011 od 16:00 v zasedací místnosti FIT ČVUT, Kolejni 550/2, 
Praha 6.

V Praze dne  17. 3. 2010

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