
Zápis z 1. zasedání AS FIT ČVUT v Praze 
 

Místo a čas konání: úterý 10. 11. 2015, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 19:45-

22:00 

Přítomni: 
 Členové AS FIT: Rudolf B. Blažek, Matěj Bartík, Lukáš Bařinka, Magda Friedjungová, Ondřej 

Guth, Tomáš Kalvoda, Eliška Šestáková, Michal Šoch, Daniel Vašata 

 Omluveni: Jan Friedl 

 Hosté: Miroslav Balík, Jan Janoušek, Marcel Jiřina, Ondřej Suchý, Pavel Tvrdík 

 

Předsednictvo senátu ve složení: Tomáš Kalvoda – předseda, Michal Šoch – předsedající, 

Magda Friedjungová - tajemník 

Zápis zapsal: Michal Šoch 

Přílohy:  

- Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy bakalářského studijního programu 

Informatika v anglickém jazyce pro akademický rok 2016/2017 

- Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy navazujícího magisterského studijního 

programu Informatika pro akademický rok 2016/2017 

Program: 
1. Volba předsedy AS FIT 

2. Volba předsednictva AS FIT 

3. Schválení programu 1. zasedání 

4. Obecné informace 

5. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 20. zasedání 

6. Prospěchové stipendium za letní semestr 2014/2015 

7. Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy bakalářského studijního programu 

Informatika v Anglickém jazyce pro akademický rok 2016/2017 

8. Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy navazujícího magisterského studijního 

programu Informatika pro akademický rok 2016/2017 

9. Směrnice děkana 

10. Různé 

11. Termín a úkoly 2. Zasedání AS FIT 

Průběh zasedání: 
Zasedání začal řídit předseda volební komise Ondřej Suchý. Popřál zvoleným senátorům hodně 

úspěchů ve své práci. 



1. Volba předsedy AS FIT  

Kandidát: Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D. 

Tajné hlasování. Do volební komise pro toto hlasování byli navrženi: Michal Šoch, Matěj Bartík, 

Ondřej Guth. 

Hlasování o volební komisi: 

Pro Proti Zdrželi se 

7 0 2 

Volební komise pro hlasování ve složení Michal Šoch, Matěj Bartík a Ondřej Guth byla schválena. 

 

Hlasování o předsedovi AS FIT:  

Pro Proti Zdrželi se 

7 0 2 

 

Předsedou AS FIT byl zvolen Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D. 

2. Volba předsednictva AS FIT  

Jako kandidáti do předsednictva byli navrženi: Ing. Michal Šoch, Ph.D. (předsedající) a Bc. Magda 

Friedjungová (tajemník). 

Tajné hlasování, o předsednictvu se hlasuje jako celku. Do volební komise pro toto hlasování byli 

navrženi: Matěj Bartík, Ondřej Guth, Lukáš Bařinka. 

Hlasování o volební komisi: 

Pro Proti Zdrželi se 

9 0 0 

Volební komise pro hlasování ve složení Matěj Bartík, Ondřej Guth a Lukáš Bařinka byla schválena. 

 

Hlasování o předsednictvu AS FIT:  

Pro Proti Zdrželi se 

9 0 0 

 

Předsednictvo AS FIT bylo zvoleno ve složení  Ing. Michal Šoch, Ph.D. (předsedající) a Bc. Magda 

Friedjungová (tajemník). 

 

Schválené předsednictvo se dále ujalo řízení 1. zasedání AS FIT. 

3. Schválení programu 1. Zasedání 

Hlasování:  



Pro Proti Zdrželi se 

9 0 0 

Program 1. zasedání byl schválen. 

4. Obecné informace 

Předsedající AS FIT Michal Šoch seznámil přítomné senátory s některými principy organizace práce 

senátu, konkrétně kdy je senát usnášení schopný, s elektronickou konferencí senat-l, možností 

elektronických hlasování, způsoby hlasování (veřejné/tajné) a Volebním a jednacím řádem AS FIT 

ČVUT. 

5. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 20. zasedání 

1. Kontrola úkolů: 

- Přezkoumání procesu schvalování závěrečných prací 

Předsedající seznámil členy AS FIT s úkolem, který tento senát „zdědil“ od předchozího 

senátu. Senátoři interpelovali děkana s otázkou, zda je možné změnit proces schvalování 

témat závěrečných prací tak, aby byl proces rychlejší a nebyl vyžadován podpis děkana. Po 

delší diskuzi mezi senátory aktuálního senátu se k problematice vyjádřil děkan, že 

uvedený postup a podpis děkana je v souladu s aktuální strategií ČVUT a za dané situace 

děkan na svém podpisu pod zadáním trvá a za podpory IS se proces schvalování témat 

závěrečných prací postupně zrychluje. Senát vzal tuto informaci na vědomí a úkol bere za 

vyřešený. 

2.     Schválení zápisu 20. zasedání 

Hlasování:  

Pro Proti Zdrželi se 

1 0 8 

Zápis 20. zasedání byl schválen. 

6. Prospěchové stipendium za letní semestr 2014/2015  

 

Proděkan Miroslav Balík měl pro senát připravené informace o prospěchových stipendiích za letní 

semestr akademického roku 2014/2015 a navrhl rozdělit částku 1 400 000 Kč. Senát navrženou 

částku akceptoval a následně ji stvrdil hlasováním. 

Hlasování o částce prospěchového stipendia: 

Pro Proti Zdrželi se 

9 0 0 

Částka 1 400 000 Kč na prospěchová stipendia za letní semestr akademické roku 2014/2015 byla 

schválena. 

7. Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy bakalářského studijního programu 

Informatika v anglickém jazyce pro akademický rok 2016/2017  

 

Děkan FIT předložil senátu „Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy bakalářského 

studijního programu Informatika v anglickém jazyce pro akademický rok 2016/2017“ a vysvětlil 



navrhované změny oproti verzi z loňského roku. Zásadní změnou je zavedení přijímacího řízení a 

interview v angličtině. Senát během diskuze dospecifikoval text podmínek a předložil ho k hlasování. 

Hlasování o podmínkách pro přijetí: 

Pro Proti Zdrželi se 

9 0 0 

 

Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy bakalářského studijního programu Informatika v 

Anglickém jazyce pro akademický rok 2016/2017 byly schváleny. 

8. Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy navazujícího magisterského studijního 

programu Informatika pro akademický rok 2016/2017 

 

Děkan FIT předložil senátu „Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy navazujícího 

magisterského studijního programu Informatika pro akademický rok 2016/2017“. Podmínky jsou 

identické jako v předchozím roce. 

 

Hlasování o podmínkách pro přijetí: 

Pro Proti Zdrželi se 

9 0 0 

 

Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy navazujícího magisterského studijního 

programu Informatika pro akademický rok 2016/2017 byly schváleny. 

9. Směrnice děkana 

 

Děkan FIT předložil pro informaci senátu dvě směrnice: 

- Dean’s Directive on the admission procedure to the fulltime form of the Informatics Bachelor 

degree study programme conducted in English at the Faculty of Information Technology (FIT) of 

Czech Technical University (CTU) in Prague in the academic year 2016/17 

- Směrnice děkana FIT ČVUT č. 13/2015 pro realizaci bakalářského a magisterského studijního 

programu Informatika na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze 

Děkan vysvětlil, že se snaží o zjednodušení směrnic a zapracování legislativních změn vzešlých 

z nového Studijního a zkušebního řádu ČVUT. V rámci diskuze se někteří senátoři ptali, jak je to 

s otevíráním předmětů na jiných fakultách pro naše studenty, identifikací studentu dle fotografií 

v KOSu. Senát následně děkanovi poděkoval za seznámení se směrnicemi a vzal obě směrnice na 

vědomí. 



10. Různé 

 

V sekci různé se projednávalo několik bodů: 

- Senátor Rudolf Blažek se zajímal o systém uznávání předmětů z jiných fakult a vyjádřil pochyby nad 

jeho efektivností. Po diskuzi s proděkanem Miroslavem Balíkem přislíbil dodání podkladů a návrhu 

řešení přímo proděkanovi Balíkovi, který slíbil jejich zpracování. 

- Senátor Rudolf Blažek vyjádřil nutnost zřídit senátní komisi pro kontrolu bezpečnosti používaných 

informačních systémů na fakultě a současně přislíbil, že se aktivně ujme práce v této komisi. 

Předpokládá součinnost se studenty a pravidelné informování senátu o výsledcích práce komise. 

Senát se rozhodl komisi zřídit na základě výsledků hlasování.  

Hlasování o senátní komisi pro kontrolu bezpečnosti používaných informačních systémů na fakultě: 

Pro Proti Zdrželi se 

7 0 2 

Senátní komise pro kontrolu bezpečnosti používaných informačních systémů na fakultě pod 

vedením Mgr. Rudolfa Bohumila Blažka, Ph.D. byla schválena. 

- Děkan FIT senát informoval, že pracuje na podmínkách přijímacího řízení pro Magisterské studium 

v Anglickém jazyce, že předpokládá nutnost novelizace Jednacího řádu Vědecké rady a pracuje na 

aktualizaci Dlouhodobého záměru FIT ČVUT v Praze. Jakmile budou uvedené dokumenty hotovy, 

budou bezodkladně předloženy senátu. 

11. Termín 2. zasedání AS FIT 

 

Návrh termínu zasedání:  16. 12.2015, 19:30, místnost T9:364: 

Pro Proti Zdrželi se 

9 0 0 

 

Příští zasedání AS FIT se uskuteční 16. 12.2015 od 19:30 v zasedací místnosti FIT ČVUT T9:364, 

Thákurova 9, Praha 6. 

 

V Praze dne 11. 11. 2015 

 

 

 

 Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D. Ing. Michal Šoch, Ph.D. Bc. Magda Friedjungová    

 předseda AS FIT předsedající AS FIT tajemník AS FIT 


