
Zápis z 11. zasedání AS FIT 

Místo a čas konání:  

Středa, 18. 12. 2013, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 17:30 – 18:45 

Přítomni: 

Členové AS FIT: Jiří Douša, Martin Novotný, Alois Pluháček, Petr Matyáš, Michal Šoch, Jan 

Friedl, Jan Nohavica, Jan Bouchner, Martin Kohlík 

 

Hosté: Pavel Tvrdík, Marcel Jiřina, Jan Pospíšil 

Nepřítomni: 

Členové AS FIT: Petr Pulc 

 

Předsednictvo senátu ve složení: Martin Kohlík (předseda), Michal Šoch (předsedající), Jan 

Bouchner (tajemník) 
 

Zápis zapsal: Jan Bouchner 

Program: 

1. Schválení programu 11. zasedání 

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 10. zasedání 

3. Volba vědecké rady 

4. Různé 

5. Termíny a úkoly 12. zasedání AS FIT 

Průběh zasedání: 

1. Schválení programu 11. zasedání 

Hlasování: 

Pro Proti Zdrželi se 

8 0 0 

 

Program 11. zasedání byl schválen. 

 

2. Kontrola úkolů a schválení zápisů z 10. zasedání 

Kontrola úkolů: senát aktuálně neřeší žádný úkol 



Hlasování: 

Pro Proti Zdrželi se 

8 0 0 

 

Zápis 10. zasedání byl schválen. 

 

3. Volba vědecké rady 

Děkan Tvrdík na zasedání představil složení nové vědecké rady FIT na období 2014 – 2017. V 

krátkosti představil nové členy a důvod pro jejich zvolení. 

 

Předložený návrh je následující: 

 

prof. Tvrdík Pavel FIT 

prof. Lórencz Róbert FIT 

prof. Dohnal Jan FIT 

prof. Kroha Petr FIT 

prof. Haindl Michal FIT 

doc. Holub Jan FIT 

doc. Janoušek Jan FIT 

doc. Kubátová Hana FIT 

doc. Jiřina Marcel FIT 

doc. Vitvar Tomas FIT 

doc. Janeček Jan FEL 

prof. Pokorný Jaroslav MFF UK Praha 

prof. Tůma Miroslav ÚI AV ČR 

prof. Voříšek Jiří FIS VŠE Praha 

prof. Přenosil Václav FI MUNI Brno 

prof. Sekanina Lukáš FIT VUT Brno 

prof. Šafařík Jiří FAV ZČU PLzeň 

doc. Šíma Jiří ÚI AV ČR 

doc. Svozil Daniel VŠCHT Praha 

 

O volbě nové vědecké rady FIT se hlasovalo tajně a pro vědeckou radu jako celek. Do komise 

pro hlasování byli navrženi Michal Šoch a Alois Pluháček. 

 

Hlasování o komisi pro hlasování: 

Pro Proti Zdrželi se 

8 0 1 

 

Komise pro hlasování ve složení Michal Šoch a Alois Pluháček byla schválena. 

 

 

 



Hlasování o složení nové vědecké rady fakulty: 

Pro Proti Zdrželi se 

8 0 1 

 

Nové složení vědecké rady FIT pro období 2014 – 2017 bylo schváleno. 

4. Různé 

V bodu různé byly probrány následující body: 

 

Alois Pluháček navrhl k projednání body: 

 webové stránky fakulty 

◦ Doc. Pluháček zmínil fakt, že fakulta na svém webu dostatečně neprezentuje své 

zaměstnance. Na webových stránkách například chybí fotografie osob, jejich 

kompletnější profily, seznam čerpaných grantů, publikace či jimi vyučované předměty. 

◦ Děkan Tvrdík reagoval, že po Novém roce je v plánu spuštění nových webových 

stránek fakulty. Data ze starého webu se v současnosti migrují a připravují se k 

přenosu do nového systému, který by měl výše zmíněnou funkcionalitu poskytovat. 

◦ Následně se strhla debata o heterogenitě různých systémů na fakultě, kterou děkan 

uzavřel s tím, že tato heterogenita bude vyřešena spuštěním nového fakultního 

informačního systému, kterým fakulta získá plnohodnotnou formu intranetu (ten v 

současnosti neexistuje). 

 Fungování výtahů v budově A 

◦ Doc. Pluháček se dále tázal, jakým způsobem se bude vyvíjet oprava výtahů v budově 

A. Podle děkana mají být dva výtahy v budově A opraveny do konce února. 

 

Jan Pospíšil přišel s dotazem ohledně úklidu kanceláří v budově A. 

 úklid kanceláří 

◦ Dle Jana Pospíšila v kanceláři na 10. patře budovy A, kde sídlí, neprobíhají úklidové 

práce. Zajímal se, jakým způsobem jsou řešeny smlouvy na úklid. 

◦ Děkan Tvrdík senátu popsal, jakým způsobem jsou nyní kapacity na úklid rozděleny. 

Kapacity jsou rozděleny dle schématu, který byl aktuální ke konci září. Od ledna 

budou najaty 4 nové uklízečky na plný pracovní úvazek a od začátku nového semestru 

bude probíhat úklid dle nového schématu (včetně učeben atd.). Jakékoliv další věci 

ohledně správy budovy mají zaměstnanci směřovat na Jiřího Škvora. 

 

 

Martin Novotný měl do bodu různé tři témata: 

 nábytek v učebnách 

◦ Padl dotaz, kdy budou zbývající učebny dovybaveny nábytkem (například HW učebny, 

ve kterých od příštího semestru začne výuka, nemají nyní nábytek na uložení 

pomůcek).  

◦ S firmou dodávající nábytek je vše domluveno. Začátkem semestru proběhla první fáze 

vybavování prostor, nyní je v plánu druhá fáze. Firma dostane soupis zbývajících 



položek v pořadí naléhavosti a bude se postupně dovybavovat zbytek prostor (židle, 

stoly, skříně atd.). Vybaveny budou všechny prostory, se kterými je počítáno v 

projektovém plánu. 

 systém pro správu dokumentů Alfresco 

◦ Dotaz směřoval na to, v jakém stavu je aktuálně systém pro správu dokumentů 

Alfresco.  

◦ Systém se v infrastruktuře fakulty používá a jsou s ním propojeny další systémy 

(systém pro zadávání závěrečných prací, INFOFIT atd.) 

◦ V případě jakýchkoliv problémů či dotazů je možné obrátit se na helpdesk (poslat 

požadavek či dotaz na funkcionalitu a správce se pokusí problém vyřešit či 

nakonfigurovat) 

 inventura 

◦ Dotaz na právě probíhající inventuru děkan odložil s tím, že tento individuální dotaz 

není třeba řešit na zasedání fakulty, ale řeč na něj přijde při jiné příležitosti. 

 

Děkan Tvrdík na závěr hovořil o plánech s FIT cafe. 

 FIT cafe 

◦ Děkan představil předběžnou představu rozpočtu pro realizaci kavárny v budově A. 

Nyní je zde otázka, zda najde fakulta na realizaci dostatek peněz, z jakých zdrojů, a 

zda bude uskutečnění tohoto projektu reálné. Bude nutné řídit se i celkovým 

rozpočtem pro následující rok. 

◦ Na některém z příštích zasedání tedy proběhne debata a následně padne finální 

verdikt, zda se projekt FIT cafe bude realizovat či nikoliv. 

5. Termíny a úkoly 12. zasedání AS FIT 

Návrh termínu zasedání: 27. 2. 2014, 16:00 

 

Hlasování: 

Pro Proti Zdrželi se 

8 0 0 

 

Příští zasedání AS FIT se uskuteční 27. 2. 2014 v 16:00 v zasedací místnosti FIT ČVUT, 

Thákurova 9, Praha 6. 

 

V Praze dne 19. 12. 2013 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Martin Kohlík  Ing. Michal Šoch, Ph.D.      Bc. Jan Bouchner 

        předseda AS FIT             předsedající AS FIT        tajemník AS FIT 


