Zápis z 15. slavnostního výjezdního zasedání AS ČVUT FD
konaného v Děčíně dne 6. 12. 2012 od 18:00 v restauraci
Kocanda
(volební období 2011 – 2013)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. Denisa Mocková, Ph.D., Ing. Alexandra Dvořáčková, Ing. Helena Chalupníčková,
Ing. Martin Jacura, Ph.D., Ing. Jana Kaliková, Ph.D., Ing. Bc. Dagmar Kočárková,
Ph.D., Ing. Milan Kubín, Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.
za studentskou část:
Bc. Ota Hajzler, Bc. Tomáš Sysala, Bc. Petr Šatra, Ing. Jana Vydrová
Omluveni:
Ing. Bc. Jana Košťálová, Bc. Ondřej Landovský, Ing. Martin Brumovský,
doc. Ing. Josef Kocourek. Ph.D., Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D., Ing. Jan Zelenka
Program zasedání:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Složení akademického senátu – studentská komora – Dr. Mocková
3. Informace ze zasedání RVŠ – Ing. Kubín
Diskusní témata:
• Volební a jednací řád Akademického senátu ČVUT FD
• Volby děkana, volby do senátu
• Problematika vývoje FD ve střednědobém časovém horizontu
• Různé
Průběh zasedání
Začátek zasedání byl posunut z důvodu pozdních příchodů některých
senátorů. Úvodní slovo si vzala předsedkyně AS ČVUT FD Dr. D. Mocková. Přivítala
všechny přítomné senátory, seznámila je s pravidly výjezdního zasedání a navrhla
program zasedání. Po úvodním slovu předsedkyně senátu se slova ujala Ing. A.
Dvořáčková. Jako jediná přítomná zástupkyně děčínského pracoviště přivítala
přítomné senátorky a senátory ve městě a popřála všem příjemný pobyt v Děčíně.
Bohužel AS ČVUT FD byl pro malou účast neusnášení schopný.
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Kontrola zápisu proběhla, ale schválení nebylo možné z důvodu malého počtu
přítomných senátorů. Zápis bude dodatečně schválen na příštím zasedání AS ČVUT
FD.
2. Složení akademického senátu – studentská komora
Předsedkyně AS ČVUT FD informovala, že se senátorka Bc. Barbora
Nesnídalová 26.11.2012 vzdala svého mandátu a odstoupila z AS ČVUT FD. Novým
členem senátu se stal Bc. Václav Novotný jako další náhradník.

3. Informace ze zasedání RVŠ
Ing. Milan Kubín přednesl zprávu ze zasedání RVŠ. Zaměřil se zejména na
účast ministra prof. Fialy, který se zabýval novelou zákona o VŠ. Dalším tématem
prof. Fialy byl rozpočet na rok 2013.
Diskusní témata:
Po ukončení oficiální části zasedání, začala diskuse na výše uvedená témata.
Nejdůležitějším tématem byla úprava volebního a jednacího řádu. Dr. Kočárková a
Dr. Jacura uvedli možné změny k diskuzi. Senátoři se vyjadřovali k jednotlivým
změnám a z diskuze vyplynuly další úpravy VJŘ ČVUT FD. Tyto změny budou
zapracovány a předloženy na příštím zasedání ke schválení.
Senátor Hajzler dostal za úkol přepsat VJŘ z důvodu následných úprav.
Termín splnění tohoto úkolu byl stanoven na konec roku 2012.
Dalším důležitým tématem byla volba děkana a volba do senátu. Jak
děkanovi, tak akademickému senátu, končí volební období současně. Tato situace
se stala poprvé po 12 letech, proto je nutné se na volby děkana a volby do senátu
důkladně připravit.
Problematika vývoje ve střednědobém horizontu byla zmíněna pouze okrajově
z důvodu odchodu některých senátorů. Tento bod se bude řešit na některém
z příštích zasedání.
Dalším tématem, které vzešlo z řad studentů, byla závěrečná anketa pro
absolventy ČVUT FD. Studentskou část AS ČVUT FD napadlo, že by absolventi,
kteří již nemusí mít zábrany, mohli (měli) vyjádřit svůj názor na FD. Tato anketa by
podle názoru studentských senátorů byla velmi relevantní a mohla by přinést
pozitivní změny.

Ing. Denisa Mocková, Ph.D.
Předsedkyně AS ČVUT FD
Zapsal: Bc. Ota Hajzler

