Zápis z 11. řádného zasedání AS FD ČVUT konaného
dne 4.11.2009
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. M. Brumovský, Doc. Ing. J. Čarský Ph.D., Ing. M. Jacura, Ing. Bc. D. Kočárková,
Ing. Bc. P. Kumpošt, Ing. V. Němec Ph.D., Ing. M. Novák, Ing. S. Pleninger, Ph.D.,
Ing. J. Řezníčková, CSc., Doc. Ing. J. Sodomka CSc.
za studentskou část:
Bc. P. Dvořák, Bc. J. Chrápek, Ing. A Keršnerová, Bc. J. Košťálová, Bc. M. Lamperová,
Bc. J. Nebeská, Bc. P Vittek
Omluveni:
Ing. M. Strouhal, Ph.D., Ing. P. Zdvořák

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Informace z jednání kolegia děkana
Vyhlášení voleb kandidáta na děkana Fakulty dopravní
Informace k vyhlášení přijímacího řízení
Schválení vstupu Fakulty dopravní do technologické platformy silniční dopravy
Informace z jednání akademického senátu ČVUT
Různé

(Materiály na jednání byly senátorům zaslány e-mailem)
Předseda AS FD Dr. V.Němec zahájil 11. řádné zasedání AS FD ČVUT, přivítal senátory a
seznámil je s programem. Dále oznámil, že senát je usnášeníschopný

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
zápis z 10. řádného zasedání ze dne 23.9.2009 byl jednomyslně schválen
Hlasování: 17 – 0 – 0

2) Informace z jednání kolegia děkana
Předseda AS FD Dr. V. Němec v úvodu informoval přítomné senátory o současném
zdravotním stavu prof. P. Moose. Dále informoval o připravené reakreditaci 3letého
bakalářského studia, která byla doručena akreditační komisi,
- harmonogramu rozšiřování prostor FD,
- prezentaci FD na mezinárodní konferenci v Argentině,
- o doktorském studijním programu,
- o reakreditaci 3 doktorských programů v roce 2010

3) Vyhlášení voleb kandidáta na děkana Fakulty dopravní
Předseda legislativní komise Ing. M.Jacura seznámil AS FD s vyhlášením voleb
kandidáta na děkana FD.
VOLBY DĚKANA ČVUT FD
Akademický senát ČVUT FD dle § 27 odstavec 1 písmeno g) zákona 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
dle § 17 článek 8 Statutu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní
a dle § 11 odstavec 1 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Českého
vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní vyhlásil na svém 11. řádném
zasedání dne 4. listopadu 2009 volby děkana ČVUT v Praze Fakulty dopravní.
Na 10. řádném zasedání AS ČVUT FD byla zvolena volební komise v tomto složení:
Předseda: Ing. Martin Jacura
Členové: Bc. Pavel Dvořák
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D.
Ing. Jitka Řezníčková, CSc.
Návrh na kandidáta na děkana může předložit:
• stávající děkan ČVUT FD
• skupina nejméně 20 členů akademické obce ČVUT FD
Návrh na kandidáta musí obsahovat:
V elektronické i tištěné podobě:
• fotografii uchazeče
• strukturovaný profesní životopis, rozsah nejvýše 2 strany A4
• doklad o dosaženém vzdělání
• volební program, rozsah nejvýše 2 strany A4
V tištěné podobě:
• návrh na kandidaturu obsahující jméno, zařazení navrhovatele (student + studijní
skupina/zaměstnanec + ústav)
• souhlas kandidáta s nominací
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Dokumenty se předají k rukám předsedy volební komise v zalepených obálkách
s nápisem „kandidát na děkana FD – neotevírat“.
Prezentace kandidátů:
• na společném zasedání AS a AO ČVUT FD proběhne veřejné vystoupení
kandidátů na funkci děkana (každý z kandidátů vystoupí odděleně):
o 20 min. projev kandidáta,
o 10 min. dotazy z pléna,
o 30 min. odpovědi na dotazy dodané elektronicky volební komisi
Časový harmonogram voleb:
• 4. listopadu 2009 … vyhlášení voleb děkana ČVUT FD
• do 23. listopadu 2009, 12.00 hod … přijímání nominací kandidátů na děkana
• do 23. listopadu 2009, 18.00 hod … zveřejnění nominací kandidátů na děkana
• do 25. listopadu 2009, 18.00 hod … uzávěrka podávání otázek na kandidáty na
děkana
• do 27. listopadu 2009, 18.00 hod … předání vybraných otázek kandidátům, výběr
otázek ze zaslaných provede volební komise
• 30. listopadu 2009 … veřejné představení kandidátů před AS a AO ČVUT FD,
učebna F 210, 15.00 hod.
• 2. prosince 2009 … volba děkana na 12. řádném zasedání AS ČVUT FD,
místnost F007, 16.00 hod.
Kontaktní mail pro podávaní otázek na kandidáty a další dotazy: volbadekana@fd.cvut.cz
4) Informace k vyhlášení přijímacího řízení
Zástupce proděkana pro pedagogickou činnost doc. J. Čarský podal informaci k vyhlášení
přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011 s tím, že připravená reakreditace
3letého bakalářského studia byla doručena akreditační komisi tak jak již bylo zmíněno Dr.
V. Němcem z jednání kolegia děkana.. Po schválení bude tento materiál předložen AS FD
ke schválení.
5) Schválení vstupu Fakulty dopravní do technologické platformy silniční dopravy
Na 10. zasedání AS FD byl tento bod již projednáván, s tím že AS FD vzal na vědomí
informaci o této aktivitě. Na základě usnesení byly materiály zaslány senátorům
k prostudování. K materiálům vznikla diskuse, ze které vzešlo usnesení:
AS FD souhlasí se vstupem ČVUT – FD do technologické platformy silniční dopravy a
žádá vedení FD, aby neprodleně po stanovení členských příspěvků informovalo o jejich
výši AS FD. AS FD doporučuje vedení FD, aby se těchto činností aktivně účastnili
členové těch ústavů, kterých se činnost této platformy dotýká.
Hlasování: 16 – 0 – 1
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6) Informace z jednání akademického senátu ČVUT
Doc. J.Sodomka a Ing. Bc. D.Kočárková informovali AS FD o průběhu volby rektora
ČVUT, která se uskutečnila 21.10.2009.
7) Různé
Ing. M .Jacura:
- doplnil informaci o průběhu volby děkana, která se uskuteční 2.12.2009 v 16.00 hodin
v zasedací místnosti Na Florenci
Ing. Bc. Petr Kumoišt:
- připomněl, že výsledky studentské ankety za letní semestr 2008/2009 jsou dostupné
na disku H/Anketa nebo na board.fd.cvut.cz
Ing. Bc. D. Kočárková:
- informovala o velmi úspěšné akci Gaudeamus, která proběhla dne 20. – 23.10.2009 na
výstavišti v Brně
Dr. V. Němec:
- informoval o ukončení studia studenta J.Mašína, který zastupoval studentskou část FD
v AS ČVUT. S ukončením studia mu bylo rovněž ukončeno členství v AS ČVUT, tudíž
bude nutno toto místo doplnit náhradníkem.

Ing. Vladimír Němec, Ph.D.
předseda AS FD
Zapsala: Neničková Olga

4

