
Zápis z 6. zasedání AS FIT ČVUT v Praze 
 
Místo a čas konání:  
Středa 19. 10. 2016, zasedací místnost TH:A-1435 FIT ČVUT, doba trvání 19:45 - 22:00. 
 
Přítomni: 

- Členové AS FIT: Matěj Bartík, Lukáš Bařinka, Rudolf B. Blažek, Magda Friedjungová, 
Ondřej Guth, Stanislav Jeřábek, Tomáš Kalvoda, Eliška Šestáková, Michal Šoch, 
Daniel Vašata 

- Hosté: Alan Dragomirecký, Tomáš Drábek, M. Dvořáková, Patrik Faistauer, Ivan 
Halaška, M. Halenka, Jiří Hanuš, Ondřej Hába, Miroslav Hrončok, Jan Chvojka, 
Marcel Jiřina, Jakub Knap, Jan Mára, Petr Olšák, K. Pacáková, Petr Pulc, Filip 
Soudský, Štěpán Starosta, Ondřej Suchý, Petr Šimůnek, Alena Šolcová, Pavel 
Tvrdík, Filip Tvrdoň, Vojtěch Vávra, Tereza Vránková, S. Zejnilović 

 
Předsednictvo senátu ve složení:  
Stanislav Jeřábek – předseda, Michal Šoch – předsedající, Magda Friedjungová - tajemník 
 
Zápis zapsala:  
Magda Friedjungová 
 
Přílohy:  
Součástí 6. zasedání AS FIT nebyly žádné přílohy. 
 
Program: 
1. Schválení programu 6. zasedání 
2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 5. zasedání 
3. Elektronická hlasování 
4. Situace na ČVUT okolo rektora 
5. Různé 
6. Termín a úkoly 7. zasedání AS FIT 
 
Průběh zasedání: 

1. Schválení programu 6. zasedání 
Hlasování: 

Pro Proti Zdrželi se 

10 0 0 

 
Program 6. zasedání byl schválen. 



2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 5. zasedání 
Z 5. zasedání AS FIT dne 5. 10. 2016 nevyplynuly pro AS FIT žádné úkoly ke kontrole. 
 
Hlasování: 

Pro Proti Zdrželi se 

9 0 1 

 
Zápis z 5. zasedání byl schválen. 
 

3. Elektronická hlasování 
Neproběhla žádná elektronická hlasování. 

4. Situace na ČVUT okolo rektora 
Děkan fakulty seznámil přítomné senátory a hosty s aktuálním děním na ČVUT, které ho 
znepokojuje a považuje ho za nesprávné. Dále přítomné informoval o výzvě děkanů 
rektorovi ze dne 16. 10. 2016, se kterou byli senátoři již seznámeni prostřednictvím emailové 
konference.  
 
K celé situaci prozatím chybí vyjádření Markéty Kabourkové (bývalá vedoucí SÚZ) a 
Tomáše Pelikána (bývalý kvestor ČVUT), kteří dali zásadní impuls k řešení aktuálních kauz 
okolo rektora ČVUT Petra Konvalinky a Miroslava Elfmarka.  
 
Své znepokojení jako první prostřednictvím Usnesení 6/6 vyjádřil AS FEL dne 14. 10. 2016. 
Toto usnesení společně s výzvou děkanů rektorovi podpořil AS FJFI dne 19. 10. 2016 a 
vydal usnesení obdobné. Předseda AS FIT Stanislav Jeřábek se rozhodl dne 14. 10. 2016, z 
vlastní iniciativy nezávisle na současně podané žádosti děkana pro svolání mimořádného 
zasedání, které se bude zabývat primárně situací na ČVUT a Usnesením 6/6 AS FEL. 
Mimořádné zasedání bylo plně podpořeno děkanem fakulty, který navrhl AS FIT nedávné 
události projednat, neboť nás jako ČVUT mohou poškodit v očích veřejnosti a například 
způsobit odliv zájemců o studium. Měli bychom tak reagovat co nejrychleji, abychom znovu 
získali důvěru veřejnosti. Tíha rozhodnutí však leží na AS ČVUT. Dále přítomné upozornil na 
zastrašování akademických pracovníků jak v rámci AS ČVUT, tak i na jednotlivých fakultách. 
Mnoho pracovníků se tak bojí říct svůj názor veřejně. 
 
Předseda AS FIT Stanislav Jeřábek také vyjádřil velké znepokojení nad aktuální situací. 
Tyto kauzy škodí ČVUT nejen navenek, ale také mohou způsobit problémy i uvnitř 
univerzity, pokud by kvůli poškození dobrého jména nastal odliv projektů a následně i 
finančních prostředků. Také senátory obeznámil s faktem, že rektor v poslední době veřejně 
prohlašuje tvrzení, která jsou velmi snadno zpochybnitelná z veřejně dostupných zdrojů.  
 



Jan Janoušek, senátor AS ČVUT za FIT, přítomné informoval, že na posledním zasedání AS 
ČVUT bylo přijato usnesení, kdy na zasedání AS ČVUT bude moci promluvit kdokoliv, kdo 
se o slovo přihlásí, po dobu 10 minut. Ivan Halaška, senátor AS ČVUT za FIT, doplnil, že 
požádal předsedu AS ČVUT Vladimíra Haasze o pozvání M. Kabourkové a T. Pelikána na 
zasedání AS ČVUT dne 26. 10. 2016. Toto V. Haasz odmítl a řekl, ať dotyčné I. Halaška 
pozve sám. 
 
Petr Olšák, člen AS ČVUT, senátory AS FIT upozornil, že se k situaci nehodlá na zasedání 
AS FIT vyjadřovat a to pouze a jenom z důvodu, aby přítomné senátory nijak neovlivňoval. K 
tomuto postupu se následně přidali i Ivan Halaška a Jan Janoušek. 
 
Předseda AS FIT přítomné seznámil s návrhem usnesení, prostřednictvím kterého by se AS 
FIT mohl k celé situaci vyjádřit. Návrh byl vytvořen po vzoru usnesení AS FEL a AS FJFI a 
rozšířen o žádost směrem k děkanům ve věci zpřístupnění výzvy děkanů rektorovi 
akademické obci ČVUT. Dále byl návrh usnesení rozšířen o podporu AS ČVUT v úmyslu 
poskytnout prostor k vyjádření všem zúčastněným. Tento návrh usnesení byl intenzivně 
diskutován a upravován. Všichni senátoři by rádi vyslechli i verzi M. Kabourkové a T. 
Pelikána. Také vyjádřili velké znepokojení nad osobními prověrkami objednanými kvestorem 
ČVUT, o nichž informoval dne 9. 10. 2016 magazín Reportér. Danou pasáž z magazínu 
přítomným přečetl Ivan Halaška. 
 
Všichni členové AS FIT se ztotožnili s názorem děkana fakulty, že rektor ČVUT ve své roli 
manažersky naprosto selhal a to bez ohledu na výsledky případného šetření 
medializovaných kauz. 
 
Usnesení 6/1 
 
AS FIT se připojuje k Usnesení ze zasedání AS FJFI konaného dne 17. 10. 2016 a také se 
připojuje k Usnesení 6/6 ze 6. zasedání AS  FEL konaného dne 14. 10. 2016 a vyjadřuje 
znepokojení nad situací ve vedení ČVUT a souvisejícím negativním mediálním obrazem 
ČVUT. 
  
Členové AS FIT byli také seznámeni s výzvou děkanů rektorovi ze dne 16. 10. 2016 a této 
výzvě vyjadřují ve všech bodech plnou podporu. AS FIT také žádá děkany, aby byla tato 
výzva zpřístupněna členům akademické obce ČVUT. 
  
AS FIT vyzývá rektora ČVUT prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc., FEng., aby vyvodil svoji 
osobní zodpovědnost za vzniklou situaci v řízení ČVUT a odstoupil z pozice rektora. 
  
AS FIT žádá AS ČVUT, aby zvážil návrh na odvolání rektora z důvodů opakovaných 
manažerských selhání a poškozování dobrého jména ČVUT. Manažerská selhání souvisí s 
nevhodným řízením lidských zdrojů ve vedení ČVUT. Poškozování dobrého jména ČVUT se 
týká informací publikovaných ve veřejných mediích v září a říjnu 2016. 
  
AS FIT vyjadřuje plnou podporu AS ČVUT k případnému návrhu na odvolání rektora. 
  



AS FIT také podporuje AS ČVUT v jeho Usnesení 27-06 ze dne 21. 9. 2016 ve smyslu 
snahy o to, aby všichni aktéři medializovaných kauz dostali dostatečný prostor k vyjádření 
na zasedání AS ČVUT. 
 
Hlasování: 

Pro Proti Zdrželi se 

10 0 0 

 
Usnesení 6/1 bylo schváleno. 

5. Různé 

5.1 Google Drive versus Alfresco 
Přítomný host Petr Pulc vznesl dotaz, proč ke zveřejňování dokumentů akademické obci 
před jejich předložením ke schválení AS FIT není využíván fakultní systém Alfresco a je 
použita cloudová externí služba Google Drive. Toto řešení již bylo senátorům vysvětleno v 
emailové konverzaci vedoucím oddělení ICT Tomášem Kadlecem. Google Drive umožňuje 
jednodušší nastavení potřebných rolí pro prohlížení dokumentů a jeho bezpečnost je na 
FITu již prověřena. Systém Alfresco je využíván primárně vedením fakulty pro archivaci 
interních dokumentů. 

5.2 Agenda doktorského studia - semestrální hodnocení 
Senátor Matěj Bartík přítomné obeznámil s problematikou semestrálního hodnocení 
doktorského studia, které probíhá prostřednictvím fakultní aplikace (obdobně jako portál pro 
závěrečné práce). Dle M. Bartíka, ke kterému se přidal i Petr Pulc, systém obsahuje 
množství chyb a nedostatečnou funkcionalitu. K problému se vyjádřil proděkan pro vědu a 
výzkum Marcel Jiřina, který navrhl společnou schůzku, kde by byly konkrétní problémy 
prodiskutovány, identifikovány nedostatky a navrženy opravy.  
 

6. Termín a úkoly 7. zasedání AS FIT 
Pro 7. zasedání AS FIT nebyly stanoveny žádné úkoly. Proběhlo hlasování o termínu 7. 
zasedání AS FIT dne 21. 2. 2017 v 19:45. 
 
Hlasování: 

Pro Proti Zdrželi se 

7 1 1 

 
 Příští zasedání AS FIT se uskuteční dne 21. 2. 2017 v 19:45 v zasedací místnosti FIT 
ČVUT T9:364, Thákurova 9, Praha 6. 
 
 



 
 
Ing. Stanislav Jeřábek                Ing. Michal Šoch, Ph.D.          Ing. Magda Friedjungová  
     předseda AS FIT                       předsedající AS FIT                   tajemník AS FIT 

 
 


