
Zápis z 9. zasedání AS FIT ČVUT v Praze 
 
Místo a čas konání: 
Čtvrtek 8. 6. 2017, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 15:30 – 18:45. 
 
Přítomni: 

- Členové AS FIT: Lukáš Bařinka, Magda Friedjungová, Ondřej Guth (příchod 17:30), 
Stanislav Jeřábek, Tomáš Kalvoda, Eliška Šestáková, Daniel Vašata, Jan Žďárek 

- Omluveni: Matěj Bartík, Michal Šoch 
- Hosté: Marie Böhmová, Lenka Fryčová, Petr Hodač, Jan Janoušek, Marcel Jiřina, 

Karel Klouda, Denisa Košlerová, Petr Olšák, Pavel Tvrdík 
 
Předsednictvo senátu ve složení: 
Daniel Vašata – předseda, Magda Friedjungová – tajemník 
 
Michal Šoch jako předsedající byl zastoupen Magdou Friedjungovou. 
 
Zápis zapsala: 
Magda Friedjungová 
 
Program: 
1. Schválení programu 9. zasedání 
2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 8. zasedání 
3. Elektronická hlasování 
4. Představení kandidáta na děkana a následná diskuze 
5. Různé 
6. Termín a úkoly 11. zasedání AS FIT 
 
Průběh zasedání: 

1. Schválení programu 9. zasedání 
 
Hlasování o programu 9. zasedání: 

Pro Proti Zdrželi se 

7 0 0 

 
Program 9. zasedání byl schválen. 



2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 8. zasedání 
Z 8. zasedání AS FIT dne 15. 5. 2017 je úkolem AS FIT úprava základních statutárních 
dokumentů FIT ČVUT. Tento úkol čeká na schválení nového Statutu ČVUT a následnou 
úpravu a předložení statutárních dokumentů FIT děkanem. 
 
Hlasování o zápisu z 8. zasedání: 

Pro Proti Zdrželi se 

7 0 0 

 
Zápis z 8. zasedání byl schválen. 

3. Elektronická hlasování 
Mezi 8. a 9. zasedáním neproběhla žádná elektronická hlasování.  

4. Představení kandidáta na děkana a následná diskuze 
AS FIT obdržel pouze jednu kandidátku – přihlášeným kandidátem na děkana je doc. RNDr. 
Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. Doc. Jiřina v současnosti zastává pozici proděkana pro vědu a 
výzkum FIT, je členem grémia děkana a Vědecké rady FIT. Předseda volební komise Tomáš 
Kalvoda vyzval kandidáta k představení svého programu AS FIT. Kandidát Marcel Jiřina 
přítomné seznámil se svým volebním programem (k dispozici na webových stránkách 
fakulty) pomocí prezentace, která byla totožná s prezentací pro akademickou obec, která 
byla prezentována na schůzce akademické obce s kandidáty na děkana v úterý dne 6. 6. 
2017. 
 
Poté následovala přibližně 2,5 hodinová diskuze, kde byla řešena především tato témata: 
 

● vznik nového oddělení pro spolupráci s praxí (a tedy i nového proděkana), 
● nárůst počtu studentů, finanční a kapacitní zajištění výuky, 
● míra decentralizace pravomocí, 
● zachování a formát kombinovaného studia, 
● kariérní řád, otázka lektorů a odborných asistentů, 
● využívání open-source softwarových řešení, návrh vlastních IT řešení versus 

zakoupení hotových produktů, 
● zveřejňování studijních materiálů. 

5. Různé 

5.1 Obsah webové stránky AS FIT 
Senátor Lukáš Bařinka přítomné seznámil s návrhem úpravy webových stránek AS FIT a 
požádal senátory o stanovisko, jak by senátní webové stránky měly vypadat. Senátorům se 
předložený návrh líbil a úpravu stránek podpořili. Současně se dohodli, že za obsah stránky 



se zápisy bude zodpovídat tajemník AS FIT, za ostatní obsah bude zodpovědný předseda 
AS FIT. Obsah bude vytvářen ve spolupráci s Marií Böhmovou. 

5.2 Statutární dokumenty FIT 
Děkan přítomné senátory seznámil se stavem schvalování dokumentů souvisejících se 
Statutem ČVUT. Statut ČVUT by měl být hotov během následujícího týdne, následně bude 
předložen k registraci MŠMT. Jakmile bude Statut ČVUT registrován ministerstvem, bude 
mít FIT půlroční lhůtu na úpravu základních statutárních dokumentů. Děkan tak stáhl výzvu 
o předložení těchto dokumentů do konce června a s přítomnými senátory se dohodl na 
úpravě dokumentů během podzimu 2017, ideálně i se zapracováním změn, které může 
požadovat nově zvolený děkan. 

6. Termín a úkoly 11. zasedání AS FIT 
Termín 10. zasedání AS FIT byl již stanoven na 16. 6. 2017, kdy proběhne volba kandidáta 
na děkana. Proběhlo hlasování o termínu 11. zasedání dne 29. 6. 2017 v 18:00, kdy bude 
předložen k projednání návrh rozpočtu pro rok 2017. Pro následující zasedání nadále 
zůstává úkolem AS FIT úprava základních statutárních dokumentů FIT ČVUT.  
 
Hlasování o termínu 11. zasedání: 

Pro Proti Zdrželi se 

8 0 0 

 
11. zasedání AS FIT se uskuteční dne 29. 6. 2017 v 18:00 v zasedací místnosti FIT ČVUT 
T9:364, Thákurova 9, Praha 6. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Daniel Vašata, Ph.D.                Ing. Michal Šoch, Ph.D.          Ing. Magda Friedjungová  
     předseda AS FIT                           předsedající AS FIT                   tajemník AS FIT 


