Zápis z 2. řádného zasedání AS FD ČVUT konaného
dne 12.4.2006
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Doc. J. Sodomka, Doc. M.Micka, Doc. D. Nováková, RNDr. M. Hykšová,
Ing. M. Brumovský, Ing. J. Čarský, Ing. M. Jacura, Ing. Feit, Ing. A. Dvořáčková
Ing. J. Řezníčková, Ing. P. Zdvořák

za studentskou část:
P. Bartoň, Ing. J. Civínová, V. Faltus, T. Filla, T. Kučera, K. Linková, K. Zelenková

Omluveni:
Ing. Z. Říha

Hosté:
Prof. P. Moos – děkan fakulty
Ing. Drahomír Schmidt – tajemník fakulty
Ing. M. Jeřábek
Program:
l)
2)
3)
4)
5)
6)

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Aktualizace dlouhodobého záměru FD
Vědecká rada FD
Rozpočet FD – návrh
Návrh na čestný doktorát pro prof. Josefa Kittlera
Procesní organizační schema moderní technické
univerzity – org.fakulty – transformace kateder –na ústavy
7) Různé

(Materiály na jednání byly senátorům zaslány e-mailem)
Předseda AS FD doc. J. Sodomka zahájil 2. řádné zasedání AS FD, přivítal všechny hosty
a senátory.
Seznámil členy AS FD s návrhem programu, který byl bez připomínek schválen.
Hlasování: 17 – 0 - 0
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
- zápis bez připomínek
Hlasování: 17 – 0 - 0
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2) Aktualizace dlouhodobého záměru FD
Děkan fakulty prof. P. Moos na 1. zasedání AS FD dne 15.2.2006 předložil ke schválení
„Dlouhodobý záměr rozvoje FD ČVUT v Praze pro období 2006 – 2010“. Tento materiál
byl zaslán senátorům k prostudování před 1.řádném zasedáním senátu. AS FD rozhodl, že
se tento záměr bude projednávat na 2. řádném zasedání AS FD. Na tomto zasedání byla k
záměru otevřena diskuse a vzneseny dotazy na děkana fakulty prof. P. Moose, který je
všem senátorům zodpověděl. Po delší diskusi a připomínkách bylo přistoupeno ke
schválení dlouhodobého záměru.
AS FD „Aktualizaci dlouhodobého záměru FD ČVUT v Praze pro období 2006-2010“
schválil s tím, že připomínky budou zapracovány do tohoto předloženého materiálu.
Hlasování: 17 – 0 – 1
3) Vědecká rada FD
Děkan fakulty prof. P. Moos podrobně seznámil přítomné senátory s návrhem na složení
členů Vědecké rady FD ČVUT a každého navrženého člena představil zvlášť. Tento návrh
byl e-mailem zaslán všem senátorům v předstihu k prostudování. Byl podán návrh zda
volit veřejně či tajně. AS FD bylo jednomyslně schváleno volit tajně.
Senátem FD byla schválena komise pro tajné hlasování ve složení:
předseda komise - Ing. Martin Jacura
člen: P. Bartoň
AS FD schválil návrh všech členů Vědecké rad.y
Hlasování: 17 – 0 - 0

4) Rozpočet FD – návrh
Děkan fakulty prof. P. Moos a tajemník fakulty Ing. D. Schmidt předložili AS FD
„Čerpání rozpočtu k 31.12.2005“.
Na veškeré dotazy senátorů k čerpání rozpočtu bylo odpovězeno.
AS FD „Čerpání rozpočtu k 31.12.2005“ bylo jednomyslně schváleno
Hlasování 18 – 0 – 0
- „Návrh rozpočtu 2006“
Pro nedostatek času se nesešla hospodářská komise, a tudíž AS FD dohodl mimořádný
termín zasedání na 24.4.2006, kde bude otevřena nová diskuse k tomuto návrhu.

5) Návrh na čestný doktorát pro prof. Josefa Kittlera
Děkanem fakulty prof. P. Moosem byl předložen návrh na projednání a schválení
čestného doktorátu ČVUT v Praze prof. Josefu Kittlerovi, Ba.,Ph.D.,SaD (Cambridge),
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FIAPR, který je v současné době ve světě velmi respektovanou vůdčí osobností v oboru
rozpoznávání obrazů a úzce spolupracuje s našimi odborníky. Tento čestný doktorát bude
prof. Kittlerovi předán na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT u příležitosti 300 let
ČVUT.
AS FD návrh čestného doktorátu prof. J. Kittlerovi jednomyslně schválil
Hlasování: 18 – 0 - 0
6) Procesní organizační schéma moderní technické
univerzity – org. fakulty – transformace kateder – na ústavy
Děkan fakulty prof. P. Moos předvedl prezentaci „Procesní struktura řízení fakulty“Návrh transformace kateder na ústavy. Velmi podrobně seznámil senátory s tímto
materiálem a všechny dotazy k transformaci zodpověděl.
AS FD projednal transformaci kateder na ústavy a žádá vedení FD, aby začlenilo tuto
změnu do nového „Statutu FD“ a předložilo AS FD ke schválení.
7) Různé
doc. Nováková:
- otevřela diskusi k náhradní výuce za zmeškané pondělní přednášky.

Doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc.
předseda AS FD

Zapsala: Olga Neničková
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