
Zápis z 15. Zasedání AS FIT 

 

Místo a čas konání 

čtvrtek 22. září 2011, zasedací místnost FIT ČVUT (T9), 18:00 – 20:00 

Prezence 

a) Přítomni: Josef Hlaváč, Jiří Douša, Martin Novotný, Alois Pluháček, Jan Janoušek, Michal Šoch, Petr 

Pulc, Marián Šuch, Jan Nohavica 

b) Nepřítomni: Tomáš Rafaj 

c) Hosté: Pavel Tvrdík, Martin Bílý, Miroslav Balík, Jan Šlouf, Pavel Kordík 

Předsednictvo senátu 

Složení: předseda Jan Janoušek, předsedající Josef Hlaváč, tajemník Jan Nohavica 

Zápis provedl 

Jan Nohavica 

Program 

1. Schválení programu 15. zasedání 

2. Kontrola úkolů a schválení zápisů ze 13. a 14. zasedání 

3. Elektronické hlasování 

4. Prostory FIT mimo NB 

5. Volba zástupce FIT do RVŠ 

6. Výuka v ZS 2011/2012 

7. Informace o novém IS fakulty 

8. Různé: 

a) Focení do časopisu „Buď FIT“ 

b) Omezení Eduroamu v budově T9 

9. Termín příštího zasedání 

 

Průběh zasedání 

1.  Schválení programu 15. zasedání 

Hlasování o schválení programu 15. zasedání : 

Program 15. zasedání byl schválen. 

 

 

Pro Proti Zdrželi se 

7 0 1 



2. Kontrola úkolů a schválení zápisu ze 13. a 14. zasedání 

 

Hlasování o schválení zápisu ze 13. zasedání: 

Zápis 13. zasedání byl schválen. 

 

Hlasování o schválení zápisu ze 14. zasedání : 

Zápis 14. zasedání byl schválen. 

 

3. Elekronické hlasování 

Žádné elektronické hlasování neproběhlo. 

 

4. Prostory FIT mimo NB (T9) 

Děkan informoval AS FIT o dění ohledně rekonstrukce budovy A. Plánovaná rekonstrukce fasády budovy A 

neproběhla, protože MŽP nedodalo původně plánovanou dotaci. Projekt se tedy předělal do podoby 

generální rekonstrukce budovy (plášť, učebny, výtahy) v celkové výši kolem 250 milionů korun. Časový 

horizont této opravy je 1 rok. 

 

5. Nominace zástupce fakulty do sněmu RVŠ 

Byl navržen jediný kandidát, doc. Hana Kubátová, která tuto funkci zastávala doposud. 

Hlasování o volební komisi ve složení Marián Šuch, Martin Novotný: 

 

 

 

Usnesení 15/1: AS FIT deleguje doc. Ing. Hanu Kubátovou, CSc., jako zástupce FIT ČVUT ve sněmu Rady 

vysokých škol ČR. 

Hlasování o usnesení 15/1: 

Usnesení 15/1 bylo schváleno. 

 

 

Pro Proti Zdrželi se 

8 0 0 

Pro Proti Zdrželi se 

8 0 0 

Pro Proti Zdrželi se 

6 0 2 

Pro Proti Zdrželi se 

8 0 0 



 

6. Výuka v zimním semestru 2011/2012 

Proděkan Miroslav Balík seznámil AS FIT s údaji o počtu přihlášených, přijatých a zapsaných studentů. AS FIT 

má povinnost do konce listopadu schválit podmínky pro přijetí (včetně počtů přijímaných, které musí být 

odhadnuty – MŠMT zatím neurčilo limity placených studentů). Podmínky budou směřovat k omezení počtu 

možností pro garantované přijetí (žádoucí je uznávat obtížnější variantu státní maturity a úspěšné řešení 

olympiád, ale další cesty omezit).  

Garantované přijetí na magisterské studium dle průměru bude platit pouze pro studenty bakalářského 

programu FIT.  

Zaznělo doporučení zrušit zápis předmětu BI-PPR pro studenty 3. ročníku, kteří se chystají prodlužovat 

studium na 4 roky, z důvodu návaznosti předmětu na řešení bakalářské práce. A rovněž bylo upozorněno, že 

kvůli prodloužení se budou o magisterské studium ucházet spolu s mnohem početnější skupinou letošních 

studentů 2. ročníku. 

Šablony a vzory k závěrečným pracem už jsou prakticky hotovy a brzy dojde k jejich uvolnění pro studenty. 

Bylo navrženo zaslat všem přijatým uchazečům o magisterské studium, kteří se nezapsali,  e-mail s prosbou o 

sdělení důvodů a dotazem, kde nyní studují. 

 

7. Informace o připravovaném IS fakulty  

Pavel Kordík přednesl AS FIT aktuální stav IS – jedná se o úpravu open source projektů (Liferay, Alfresco, 

jBPM) pro fakultní účely. Výsledkem by měl být systém schopný automaticky zpracovávat procesy, které 

nemusí vytvářet programátor, ale dají se nakreslit, což sníží počet zásahů do samotného systému. 

V současné době se připravuje pilotní program, který bude obstarávat SZZ. Senátu byl přislíben účet, ze 

kterého by mohl kontrolovat postup prací. Očekává se, že v rámci bakalářských a diplomových prací dojde 

k rozšíření systému ze studentské strany. 

 

8. Různé – Omezení Eduroamu v budově T9 

Několik studentů vzneslo stížnost na přílišnou omezenost použitelných portů na Eduroamu v nové budově 

ČVUT. Příčinou tohoto zásahu je malý počet veřejných adres přidělených FITu (512), který vede k nutnosti 

použivání adres privátních. Z důvodu dohledatelnosti uživatelů, kteří síť zneužívají v rozporu s pravidly ČVUT, 

je třeba logovat téměř veškerou komunikaci, což je značně zatěžující. Prioritou je zajistit přístup ke studijním 

materiálům, proto jsou výrazně omezovány služby, které nejsou pro studium nezbytné.  Reakcí AS FIT je 

usnesení: 

Usnesení 15/2: AS FIT žádá děkana FIT, aby na úrovni ČVUT řešil nedostatek IPv4 adres přidělených FIT, 

v souladu se Strategií ČVUT v oblasti vzdělávání, která výslovně deklaruje podporu novým fakultám. 

 



Hlasování o schválení usnesení 15/2:  

 

Usnesení bylo schváleno. 

Rovněž byla ze strany ICT oddělení  přislíbena aktualizace informací (včetně všech omezení) na webu fakulty 

o Eduroamu. 

9. Termín příštího zasedání 

Hlasování o navrženém termínu 10. 11. 2011 od 18:00: 

 

Termín byl schválen. 

 

 

Příští zasedání AS FIT se uskuteční 10. 11. 2011 od 18:00 v zasedací místnosti FIT ČVUT (T9). 

 

V Praze dne 22.9.2011 

 

 

Pro Proti Zdrželi se 

9 0 0 

Pro Proti Zdrželi se 

8 0 0 

Doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. 
předseda AS FIT 

Ing. Josef Hlaváč Ph.D. 
předsedající AS FIT 

Jan Nohavica 
tajemník AS FIT 


