
Zápis z 13. zasedání Akademického senátu
FIT ze dne 26. 2. 2021
Na třináctém zasedání AS FIT ČVUT proběhlo schválení přijímacích podmínek do BSP(E) a
MSP-E a vyhlášení volby kandidáta na děkana na období 2021–2025. Zasedání proběhlo 26. 2.
2021 od 13:00 online prostřednictvím MS Teams.

● Místo a čas konání
Pátek 26. 2. 2021, online přes MS Teams, doba trvání 13:00–15:15.

● Přítomní senátoři
Magda Friedjungová, Ondřej Guth, Stanislav Jeřábek, Marek Suchánek, Daniel Vašata,
Michal Šoch, Lukáš Bařinka, Tomáš Valla, Jan Onderka

● Hosté
František Janouch, Marcel Jiřina, Zdeněk Muzikář, Kryštof Razima

● Předsednictvo senátu ve složení
Magda Friedjungová – předseda
Daniel Vašata – předsedající
Michal Šoch – tajemník

● Zápis zapsal
Michal Šoch

● Program
1. Schválení programu 13. zasedání
2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 12. zasedání AS FIT
3. Schválení podmínek pro přijetí do všech forem BSP
4. Schválení podmínek pro přijetí do anglické verze MSP
5. Příprava volby kandidáta na děkana FIT
6. Různé
7. Termín a úkoly 14. zasedání AS FIT

1. Schválení programu 13. zasedání
Návrh
AS FIT schvaluje program 13. zasedání AS FIT.



Hlasování

Pro Proti Zdrželi se

8 0 1

Výsledek
Program 13. zasedání byl schválen.

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 12. zasedání AS FIT
AS FIT zkontroloval úkoly a schválil zápis z 12. zasedání AS FIT. Z předchozího zasedání
neplynou žádné úkoly. Proběhlo jedno elektronické hlasování.

Návrh
AS FIT schvaluje zápis z 12. zasedání AS FIT.

Hlasování

Pro Proti Zdrželi se

7 0 2

Výsledek
Zápis z 12. zasedání AS FIT byl schválen.

Elektronická hlasování
Proběhlo jedno elektronické hlasování „Termín 13. zasedání AS FIT“.
Hlasování vyhlášeno 16. 2. 2021 a ukončeno 18. 2. 2021 s výsledkem: Termín 13. Zasedání AS
FIT byl zvolen 26. 2. 2021, 13:00.

Hlasování

Pro Proti Zdrželi se

7 0 1



Pro jmenovitě hlasovali: Magda Friedjungová, Lukáš Bařinka, Tomáš Valla, Marek Suchánek,
Daniel Vašata, Michal Šoch, Jan Onderka

Zdrželi se: Ondřej Guth

Nehlasovali: David Buchtela, Stanislav Jeřábek

3. Schválení podmínek pro přijetí do všech forem BSP
Děkan FIT předložil ke schválení „Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované
formy bakalářského studijního programu Informatika pro akademický rok 2021/2022“ pro české
a anglické studium. Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost dokument představil a
zdůraznil, že se jedná o přijímání do nově akreditovaného bakalářského studia. Filozofie
přijímacích podmínek zůstává stejná.

Po krátkém uvedení tohoto bodu bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh
AS FIT schvaluje předložené podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studium BSP(E).

Hlasování

Pro Proti Zdrželi se

9 0 0

Výsledek
AS FIT schválil předložené podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studium BSP(E).

4. Schválení podmínek pro přijetí do anglické verze MSP
Děkan FIT předložil ke schválení „Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy
navazujícího magisterského studijního programu Informatika pro akademický rok 2021/2022“
pro anglické studium. Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost dokument představil a
zdůraznil, že se jedná o přijímání do nově  akreditovaného magisterského studia. Filozofie
přijímacích podmínek zůstává stejná.

Po krátkém uvedení tohoto bodu bylo přistoupeno k hlasování.



Návrh
AS FIT schvaluje předložené podmínky přijímacího řízení pro magisterské studium MSP v
anglickém jazyce.

Hlasování

Pro Proti Zdrželi se

9 0 0

Výsledek
AS FIT schválil předložené podmínky přijímacího řízení pro magisterské studium MSP v
anglickém jazyce.

5. Příprava volby kandidáta na děkana FIT
Protože k 30. 9. 2021 končí mandát stávajícího děkana FIT ČVUT, senát začal diskutovat
přípravu volby kandidáta na děkana funkční období 2021–2025. Michal Šoch seznámil senát s
harmonogramem minulé volby. Po krátké diskuzi se senát rozhodl zvolit volební komisi pro
volbu kandidáta na děkana a harmonogram volby.

Návrh
AS FIT navrhuje za členy volební komise pro volbu kandidáta na děkana pro funkční období
2021–2025 následující senátory: Michal Šoch, Ondřej Guth, Jan Onderka.

Hlasování

Pro Proti Zdrželi se

9 0 0

Výsledek
AS FIT schválil volební komisi pro volbu kandidáta na děkana pro funkční období 2021–2025 ve
složení: Michal Šoch, Ondřej Guth, Jan Onderka.

Návrh
AS FIT navrhuje následující rámcový harmonogram pro pro volbu kandidáta na děkana pro
funkční období 2021–2025: 31. 5. 2021, 12:00 – uzavření registrace kandidátů; 11. 6. 2021 –
setkání kandidátů s akademickou obcí; 18. 6. 2021 – setkání kandidátů s AS FIT; 25. 6. 2021 –
vlastní volba. Pokud není specifikován čas, bude určen později.

Hlasování



Pro Proti Zdrželi se

9 0 0

Výsledek
AS FIT schválil následující rámcový harmonogram pro pro volbu kandidáta na děkana pro
funkční období 2021–2025: 31. 5. 2021, 12:00 – uzavření registrace kandidátů; 11. 6. 2021 –
setkání kandidátů s akademickou obcí; 18. 6. 2021 – setkání kandidátů s AS FIT; 25. 6. 2021 –
vlastní volba.

6. Různé
Člen akademické obce pan Kryštof Razima se obrátil na AS FIT s návrhem na snížení počtu
kreditů za akademický rok z aktuálního počtu 40 na 35 s ohledem na omezení daná
epidemiologickou situací v souvislosti covid-19. AS FIT požádal o  vyjádření proděkana pro
studijní a pedagogickou činnost. Proděkan konstatoval, že situaci rozumí, ale plošné snižování
kreditů se neplánuje, protože aktuální akademický rok i přes distanční výuku beží co nejvíce
identický prezenční výuce. V případě potřeby je možné studentům v potížích vyjít vstříc
individuálně, studenti se v takovýchto případech mají obracet na studijní oddělení. AS FIT v
krátké diskuzi uvedené vyjádření akceptoval.

Dále v bodu různé vystoupil senátor Stanislav Jeřábek a seznámil AS FIT se situací na SÚZ
ČVUT.  S ohledem na typ nabízených služeb je tato součást silně ekonomicky postižena situací
okolo covid-19. Daná situace se několikrát řešila na úrovni AS ČVUT, ale z pohledu senátora
Jeřábka nedostatečně. V rámci následné diskuze převážil názor, že AS FIT zatím není
platformou pro řešení tohoto problému. Děkan FIT přislíbil otevřít tuto otázku na kolegiu rektora.

Poté vystoupil senátor Ondřej Guth a seznámil AS FIT se situací okolo používání elektronického
podpisu ČVUT (zatím využíván v aplikaci Dovolená). Z pohledu senátora Gutha je realizace
nešťastná a společně se senátory Onderkou a Bařinkou plánují realizovat schůzku se zástupci
VIC ČVUT k získání dalších informací.

Následně vystoupil senátor Lukáš Bařinka a seznámil AS FIT se situací okolo strategie a
pravidel používání e-mailu na ČVUT.

6. Termín a úkoly 14. zasedání AS FIT
Termín a místo 14. zasedání AS FIT bude stanoveno pomocí elektronického hlasování.



Ing. Magda Friedjungová              Ing. Daniel Vašata, Ph.D. Ing. Michal Šoch, Ph.D.
předseda AS FIT předsedající AS FIT tajemník AS FIT


