SPRÁVNÍ RADA ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHICKÉHO V PRAZE

ZÁPIS
z 36. zasedání, které se konalo v pondělí 12. října 2015 v salonku Masarykovy koleje

Přítomni:

Doležal Jaroslav, Ing. CSc.
Drábová Dana, Ing. Ph.D.
Dvořák Petr, Ing. MBA.
Fibiger Jan, Ing. arch. CSc.
Hutla Petr, Ing. CSc.
Illnerová Helena, prof. RNDr. CSc.
Jiránek Dan, Ing.
Míl Jaroslav, Ing. MBA.
Palíšek Eduard, Ing. Ph.D. MBA.
Šojdrová Michaela, Ing.
Wilhelm Ivan, prof. Ing. CSc.

Omluveni: Dlouhý Vladimír, Ing. CSc.
Kasl Jan, Ing. arch.
Hosté:

Konvalinka Petr, prof. Ing. CSc.
Pátek Václav, Ing.
Kohoutková Alena, prof. Ing. CSc.
Valášek Michael, prof. Ing. DrSc.
Ripka Pavel, prof. Ing. CSc.
Jex Igor, prof. Ing. DrSc.
Lábus Ladislav, prof. Ing. Arch. Hon. FAIA
Zelinka Tomáš, prof. Ing. CSc.
Rosina Jozef prof. MUDr. Ph.D.
Tvrdík Pavel, prof. Ing. CSc.
Drnek Jiří, doc. PaedDr. CSc
Kolísko Jiří, doc. Ing. Ph.D.
Kučera Vladimír, prof. Ing. DrSc.
Švecová Lena, doc. Ing. Ph.D.

Tajemník: Svoboda Josef, Ing. Ph.D.

rektor ČVUT
kvestor ČVUT
děkanka FSv
děkan FS
děkan FEL
děkan FJFI
děkan FA
proděkan FD
děkan FBMI
děkan FIT
ředitel ÚTVS
ředitel KÚ
zást. řed. CIIRC
ředitelka MÚVS
kancléř ČVUT

Návrh programu:
1.

Zahájení – předseda Správní rady.

2.

Kontrola zápisu 35. zasedání ze dne 10. června 2015 – předseda Správní rady.

3.

Informace rektora – rektor ČVUT.

4.

Žádost o souhlas se smlouvou o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kvestor.

5.

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké
a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze na období 2016 – 2020 – rektor ČVUT.
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Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové

6.

a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT na rok 2016 – rektor ČVUT.
7.

Institucionální projekty pro období 2016 – 2018 - rektor ČVUT.

8.

Strategie ČVUT v Praze - rektor ČVUT.

9.

Různé – účastníci jednání.

Pořad jednání:
1) Zahájení – předseda Správní rady uvítal přítomné, především představitele fakult
a vysokoškolských ústavů ČVUT. Omluvil kolegy Jana Kasla a Vladimíra Dlouhého.
2) Kontrola zápisu 35. zasedání ze dne 10. června 2015 – zápis byl schválen bez připomínek.
Přítomní schválili návrh programu 36. zasedání.
3) Žádost o souhlas se smlouvou o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kvestor uvedl důvody pro
uzavření smlouvy. Členové Správní rady obdrželi podklady v předstihu a k neměli k danému
tématu žádné připomínky.
4) Informace rektora – rektor souhrnně uvedl předkládané materiály k projednání: Dlouhodobý
záměr, Aktualizaci dlouhodobého záměru 2016, Institucionální projekty pro období 2016 – 2018
a Strategii ČVUT v Praze.
Následná diskuze se týkal všech dokumentů, avšak diskutující se zaměřili především na „Strategii
ČVUT“. Dotkli se především těchto témat:


východiskem pro rozvoj univerzity je čtvrtá průmyslová revoluce označovaná jako 4.0



celoživotní vzdělávání musí vycházet z očekávaných kvalifikačních nároků na absolventa
v budoucnosti



strategie musí stanovit měřitelné klíčové cíle školy vysoké kvality, na hodnotících
indikátorech musí být shoda celé akademické obce



žebříčky mezinárodního hodnocení a srovnávání vysokých škol vyžadují aktivní
součinnost v řízení ČVUT, řízení univerzity nese též svůj díl v hodnocení kvality výsledků
univerzity



řídící práce musí překonávat zažité stereotypy, je vhodné přebírat zkušenosti z dobré praxe
světových univerzit



na technickou univerzitu patří přírodní vědní disciplíny (v této souvislosti byla
zopakována teze opětovného sloučení ČVUT a VŠCHT)



osobnostní a kvalifikační profil studenta vs rekvalifikace vs celoživotní vzdělávání na
Alma Mater: to vše určuje nároky na studenta od jeho přijetí na univerzitu až po ukončení
vzdělávacího procesu, spíše jít cestou kvality nad kvantitou



student je studentem ČVUT a vzájemné propojení fakult nabízí studijní program napříč
všemi součástmi univerzity, pojem fakulta nabývá nový význam, a to z administrativní
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jednotky k organizační struktuře nabízející studijní programy, vědecké a výzkumné
programy a odpovídající technické zázemí


úspěch vychází z předpokladu, že jsou fakulty a ústavy silné a vzájemně spolupracují



významným rámce pro rozvoj univerzity je legislativa, nejen zákon o vysokých školách,
ale též doprovodné právní dokumenty, které umožňují rozvoj univerzity v oblasti vědy,
výzkumu, vzdělání a s tím spojenými investicemi



vzájemná spolupráce vysokých škol technického zaměření na bázi sdružení má přidanou
hodnotu pro vyjednání podmínek pro rozvoj technického vzdělání, vědy a výzkumu



inovace je základní motor a cíl každé technické univerzity, výzkum musí mít základ
v potřebách průmyslu



hodnocení inovace univerzity se musí zakládat na měřitelných indikátorech, ty musí být
výstupem diskuze celé akademické obce, nositeli přijatých „indikátorů“ musí být
jmenovité osobnosti



univerzity spolupracují nejen mezi sebou, ale rovněž mají veliký potenciál v součinnosti
s ostatními vědeckými institucemi jak v ČR, tak ve světě



akademická spolupráce na univerzitě nutně zahrnuje principy subsidiarity, solidarity
a vzájemného respektu, a to při zachování základních svobod akademické obce



síla univerzity je vyšší než síla fakulty, dělná spolupráce fakulty činí univerzitu silnější



hospodaření součástí univerzity musí dát přiměření možnosti jednotlivým týmům, při
rozdělování prostředků je třeba sledovat výkony, které přispěly k získání prostředků, a to
nejen z veřejných zdrojů



spolupráce se studentskými organizacemi dává zpětnou vazbu a inspiraci pro aktivaci při
studiu



internacionalizace akademické obce – pedagogů, výzkumných pracovníků a studentů je
nezbytným předpokladem pro rozvoj univerzity, za tímto účelem je třeba definovat
motivační podmínky pro výměnu členů akademické obce a podporovat uplatnění
anglického jazyka ve veškeré působnosti univerzity



rozvoj univerzity je odpovědností státní správy, na prvním místě vlády ČR a MŠMT, je
třeba vytvářet aktivní tlak na vládu a vést kontinuální dialog s odpovědnými politiky na
téma podpory a rozvoje technického vysokoškolského vzdělávání mladé generace



pro vyjednávání o posílení hmotné podpory univerzity je rozhodující cíl, ke kterému
směřuje a jak bude plnění jednotlivých kroků a etap pro naplnění cíle sledováno
a hodnoceno



oddělení bariér mezi univerzitou a praxí musí vycházet z aktuální definice: co univerzita
je, co není, co může a co musí



studijní materiály mají mít nadnárodní kvalitu a musí mít formu, jenž je pro mladé studenty
motivující
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při rozvoji univerzity je třeba vycházet z tradice, třebaže pojem „inženýrství“ dostává nový
obsah



absolventi univerzity musí být motivováni k udržování kontaktu se svou alma mater, a to
nejenom na bázi společenské, ale též v poskytování zpětné vazby jako zdroj inspirace pro
rozvoj univerzity



podmínky pro čerpání finančních prostředků z veřejných zdrojů musí vycházet z rovného
přístupu a objektivních potřeb všech technických univerzit v ČR, vyčlenění regionů
z možnosti čerpání podpory vážně poškozuje kvalitu vzdělání v ČR.

5) Různé
V diskuzi zazněly příspěvky na téma hodnocení ČVUT v rámci ČR a mezinárodně. Členové
Správní rady vnímají ČVUT jako univerzitu s významným kreditem. Berou na vědomí krácení
podpory ČVUT z veřejných zdrojů a považují tento trend za znepokojivý. Navrhují adresovat
dopis premiérovi s cílem změny tohoto stavu. Pakliže se rektor rozhodne adresovat takový dopis
premiérovi či dalším vládním činitelům, bude návrh textu dopisu projednán členy Správní rady
per rollam.

USNESENÍ
1. Správní rada ČVUT vyslovuje souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě spočívající ve zřizování, provozování a udržování vedení komunikační sítě
na pozemku parcela č. 2221/3, 2221/4, 2221/7, LV č. 2163 pro katastrální území Děčín.
2. Správní rada ČVUT souhlasně projednala:
a. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze na období 2016 – 2020;
b. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT na rok 2016;
c. Institucionální projekty pro období 2016 – 2018 - rektor ČVUT;
d. Strategie ČVUT v Praze - rektor ČVUT.
3. Správní rada ČVUT doporučuje rektoru prof. Ing. Petru Konvalinkovi, CSc. připravil
dopis, kterým Správní rady upozorní premiéra či vládní činitele na podfinancování studenta
ČVUT v Praze a na potřebu vládní podpory spolupráce vysokých škol průmyslem. Dopis
bude schválen per rollam a pověřuje předsedu SR ČVUT, aby v takovém případě připojil
podpis v zastoupení členů Správní rady ČVUT.
Zapsali: Josef Svoboda a Jan Fibiger
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