Zápis z 1. řádného zasedání AS FD ČVUT konaného
dne 15.2.2006
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. J. Kaliková,
Ing. D. Schmidt, Ing. Z. Říha, Ing. P. Zdvořák
za studentskou část:
Ing. J. Civínová, V. Faltus, , T. Kučera, K. Linková,

Omluveni:
P. Bartoň, T. Filla, K. Zelenková, Ing. J. Řezníčková,

Hosté:
Prof. P. Moos – nastupující děkan fakulty
prof. J. Jíra – odstupující děkan fakulty
Program:
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Vystoupení odstupujícího děkana
Informace nastupujícího děkana
Schválení návrhu dlouhodobého záměru
Jmenování proděkanů
Transformace kateder na ústavy – změna statutu
Systém řízení FD
Různé

(Materiály na jednání byly senátorům zaslány e-mailem)
Předseda AS FD doc. J. Sodomka zahájil 6. řádné zasedání AS FD, přivítal odstupujícího
a nastupujícího děkana fakulty a senátory.
Seznámil členy AS FD s návrhem programu, který byl bez připomínek schválen.
Hlasování: 15 – 0 - 0
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
- zápis bez připomínek
Hlasování: 15 – 0 - 0
2) Vystoupení odstupujícího děkana
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Prof. Ing. Josef Jíra poděkoval všem přítomným senátorům za pomoc a spolupráci
v průběhu jeho funkčního období a popřál svému nástupci hodně úspěchů. Zároveň
vyjádřil přesvědčení, že poděkování patří také rektorovi ČVUT Prof. Ing. Jiřímu
Witzanymu, DrSc., který byl FD po celou dobu příznivě nakloněn.

3) Informace nastupujícího děkana
Prof. P. Moos vyjádřil za všechny přítomné dík a uznání panu prof. Jírovi za jeho práci,
kterou jako děkan vykonal pro Fakultu dopravní. Zároveň vysoce vyzdvihl jeho přínos pro
rozvoj celé fakulty a navrhl AS FD, aby projednal návrh na udělení medaile F. J.
Gerstnera. prof. J. Jírovi.
AS FD tento návrh jednomyslně schválil
Hlasování: 15 – 0 – 0

4) Schválení návrhu dlouhodobého záměru
Prof. P. Moos seznámil AS FD s dlouhodobým záměrem fakulty, který byl zaslán
senátorům k prostudování. Na příštím zasedání AS FD bude otevřena k tomuto záměru
diskuse a v případě, že nebudou vzneseny vážné připomínky, bude záměr předložen ke
schválení.
5) Jmenování proděkanů
Děkan fakulty Prof. P.Moos předložil AS FD k projednání jmenování proděkanů fakulty.
Prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. - proděkan pro vnější vztahy a zahraniční styky
zástupce děkana
Prof. Ing. Josef Jíra, CSc.

- proděkan pro vědu a výzkum

Prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. - proděkan pro pracoviště v Děčíně
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.

- proděkan pro výstavbu a rozvoj

Doc. Ing. Petr Vysoký, CSc.

- proděkan pro pedagogickou činnost

Děkan současně oznámil, že tajemníkem fakulty byl jmenován, předchozím děkanem
prof. J.Jírou, pan Ing. Drahomír Schmidt.
Usnesení:
AS FD projednal bez připomínek jmenování proděkanů
6) Transformace kateder na ústavy – změna statutu
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Děkan fakulty prof. P. Moos informoval členy senátu o záměru přeměnit stávající katedry
na ústavy. Podal k tomuto záměru stručné vysvětlení a vyzdvihl důvody této změny.
Touto problematikou se bude AS FD zabývat na některém z příštích zasedání. Uvedená
změna předpokládá přípravu nového statutu FD.
7) Systém řízení FD
Děkan fakulty seznámil senátory s návrhem horizontálního modelu řízení, které považuje
za příznivější než tzv. model pyramidální.

8) Různé
doc. Sodomka:
- informoval AS FD o abdikaci Dr. J.Kalikové s ohledem na její funkci proděkana, neboť
zákon nedovoluje mimo jiné, aby proděkan byl členem senátu. Dále na funkci v AS FD
abdikoval Ing. D.Schmidt s ohledem na skutečnost, že byl jmenován tajemníkem
fakulty. Jeho členství v AS FD jako tajemníka fakulty předpis připouští. Ing. D. Schmidt
se však domnívá, že by mohlo dojít ke střetu zájmů.

RNDr. M. Hykšová
- informovala členy AS FD o přípravách „Reprezentačního plesu FD“ pod záštitou děkana
fakulty, který se uskuteční 27.4.2006 v Masarykově koleji. Požádala členy senátu
o spolupráci.

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

Zapsala: Olga Neničková
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