
Zápis z 18. zasedání AS FIT 
 
Místo a čas konání  
čtvrtek 16. února 2011, zasedací místnost FIT ČVUT (T9), 16:00 – 20:00  

 
Prezence  
a) Přítomni: Jiří Douša, Josef Hlaváč, Jan Janoušek, Jan Nohavica, Martin Novotný, Alois Pluháček, 

Michal Šoch, Marián Šuch  
b) Omluveni: Petr Pulc , Tomáš Rafaj 
c) Hosté: Ivan Halaška, Hana Kolářová, Pavel Tvrdík 
 

Předsednictvo senátu  
Složení: předseda Jan Janoušek, předsedající Marián Šuch, tajemník Martin Novotný 
 
Zápis provedl  
Martin Novotný 
  

Program 

1. Kontrola úkolů a schválení zápisu ze 17. zasedání 
2. Opakující se problémy na fakultě související s výsledky činnosti VIC ČVUT 
3. Přehled plánovaných změn v statutu fakulty 
4. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 
5. Informace o záměru vybudovaní Českého institutu informatiky a kybernetiky - Centra 

Antonína Svobody 
6. Rozdělení dotací z MŠMT na součásti ČVUT   
7. Anketa 
8. Webstránky 
9. Termín a úkoly 19. zasedání 
 

Průběh zasedání  

Schválení programu 18. zasedání  
Hlasování o schválení programu 18. zasedání :  

pro proti zdržel se 

8 0 0 

Program 18. zasedání byl schválen. 
 

1. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 17. zasedání  
Hlasování o schválení zápisu z 17. zasedání:  

pro proti zdržel se 

8 0 0 

Zápis z 17. zasedání byl schválen. 
 
Kontrola úkolů: 

• Statut medaile FIT - úkol trvá 



 
 

2. Opakující se problémy na fakultě související s výsledky činnosti VIC ČVUT  

Usnesení 18/1: AS FIT je znepokojen dlouhodobou slabou komunikací VIC ČVUT s 
koncovými uživateli na fakultách při plánování, vývoji a implementaci funkcí informačního 
systému. Například na helpdesku VIC ČVUT nejsou definovány lhůty pro řešení podnětů. 
Důsledkem je špatná použitelnost informačního systému, například absence elektronické 
identifikace studentů na studijních odděleních, obecná nepřívětivost uživatelských 
rozhraní a roztříštěnost jednotlivých komponent IS ČVUT. 
 

pro proti zdržel se 

7 0 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Přehled plánovaných změn v statutu fakulty 

Předseda senátu seznámil přítomné s jeho návrhy na úpravu Statutu FIT. Zejména se jedná o 
odstranění duplicit se Statutem ČVUT a se zákonem o vysokých školách. 
 

4. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 

Děkan předložil výroční zprávu o hospodaření, kterou zpracovala paní tajemnice. Nutno 
zdůraznit, že v roce 2010 paní tajemnice na FIT ještě nepracovala, tedy zprávu sestavovala na 
základě archivních informací. Zpráva je uvedena v příloze. 
 
Hlasování o zprávě: 

pro proti zdržel se 

7 0 0 

Zpráva byla schválena. 
 
 

5. Informace o záměru vybudovaní Českého institutu informatiky a 
kybernetiky - Centra Antonína Svobody 

Prof. Mařík navštívil grémium děkana dne 2.2.2012, kde členy grémia seznámil s projektem. 
Děkan a předseda senátu informace dále tlumočili informace členům AS FIT.  
 

6. Rozdělení dotací z MŠMT na součásti ČVUT 

Dotace se skládá ze 3 částí: 
a) dotace na studenty 
b) příspěvek podle K 
c) rozvoj výzkumné organizace 

ad a) nedostaneme zaplaceno cca 100 studentů 



ad b) Parametr K se skládá z několika částí s různou vahou: 
o Zaměstnanost absolventů (32%).  
o Započítané body RIV (29,3%). 
o Mobilita – vyslaní (11%). To je Erasmus apod. 
o Mobilita – přijatí (11%). To je Erasmus apod. 
o Účelové neinvestiční prostředky na výzkum (5%) 
o Příjmy z vlastní činnosti VVŠ (3%) 
o Samoplátci (3%) 
o Počet profesorů a docentů (2%) 
o Cizinci, tedy i Slováci (2%). 

Vzhledem k tomu, že nemáme zatím žádné absolventy, byli jsme značně poškozeni. RIV body 
mají v tomto ukazateli hodnotu cca 500 Kč/1 bod. 
ad c) Toto jsou zejména RIV body. V současné době by měl mít jeden RIV bod v tomto 
ukazateli mít hodnotu cca 3000 Kč/1 bod. 
 

7. Anketa 

Doc. Pluháček navrhl doplnit studentskou anketu také o informaci o průměrné klasifikaci 
studentů daného předmětu. Bude tak možné sledovat, zda známky udělované v předmětu 
korelují s jeho hodnocením ve studentské anketě. 

 

8. Webstránky 

AS FIT navrhuje děkanovi, aby investoval do webu pro přilákání uchazečů. 
 

Komise pro doplňovací volby AS ČVUT 

Zástupce FIT v AS ČVUT Ing. Dobiáš na posledním zasedání senátu ČVUT oznámil, že hodlá 
k 15.4. odstoupit z funkce pro časovou zaneprázdněnost, která mu znemožňuje se plně 
věnovat funkci senátora. Protože nejsou žádní náhradnící, je potřeba vypsat doplňovací 
volby. 
Předseda AS FIT proto požádá AS ČVUT prostřednictvím jeho předsedy o vypsání 
doplňovacích voleb. 
Dále je potřeba zvolit dílčí volební komisi.  
Návrh na složení dílčí volební komise: Ing. Pavel Kubalík, Ph.D., Ing. Jan Schmidt, Ph.D., Ing. 
Michal Valenta, Ph.D., Jan Nohavica, Marián Šuch. 
 
Hlasování o komisi: 

pro proti zdržel se 

8 0 0 

Komise byla schválena. 
 
 
 



Různé  

a) Návrh na umístění loga ČVUT a nápisu FIT na budovu A po rekonstrukci.  
b) Odd. VV – referentky neumějí pracovat s KOSem, prosíme o jejich zaškolení 
c) Mailová konference studentsti-senatori-l@fit.cvut.cz. Příjemci budou 4 studentští 

senátoři. Má sloužit k tomu, aby se mohli studenti obrátit pouze na studentské senátory. 
Bude zřízena, je třeba se obrátit na Ing. Bílého. 

d) VI. konference studentů  vysokých škol. Konference se koná v termínu 24. - 26. unora 
2012 na  Západočeské univerzitě v Plzni. FIT proplatí cestovní náklady vyslaných 
studentů. 

e) Prospěchová stipendia. Je potřeba se vyjádřit k rozdělované částce. 
 

9. Termín a úkoly 19. zasedání 

Termín: 29.3.2012, 17:45     
pro proti zdržel se 

8 0 0 

Příští zasedání AS FIT se koná 29.3.2012 v 17:45 v zasedací místnosti FIT (T9:346). 
 

Úkoly: 

• Statut FIT 

• Statut medaile FIT 

• Prospěchová stipendia – rozdělovaná částka. 
 
V Praze dne 28.02.2012 
 
 
 
 
 
 doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. Marián Šuch Dr.-Ing. Martin Novotný 
 předseda AS FIT předsedající AS FIT tajemník AS FIT 


