České vysoké učení technické v Praze

FAKULTA DOPRAVNÍ
Akademický senát FD ČVUT, Konviktská 20, PRAHA 1

Zápis 2. zasedání AS - FD konaného dne 19.03.2003
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Doc. M. Jánešová, Doc. D. Nováková, Doc. M. Micka, PhDr. S. Holíková, RNDr. O. Vraštilová,
Ing. K. Neubergová, Ing. J. Klečáková, Ing. J. Sodomka, Mgr. J. Černíková, Mgr. M. Hykšová,
za studentskou část:
V. Faltus, M. Chvátalová, M. Jacura, Ing. J. Kult, L. Měchurová,
omluveni:
RNDr. O. Navrátil, Ing. D. Kočárková, Ing. D. Bárta, J. Civínová,
Hosté:
Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. - děkan fakulty
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Návrh na schválení členů vědecké rady
Volba předsedy hospodářské komise
Různé

Předsedkyně AS FD doc. M. Jánešová zahájila 2. zasedání AS FD, přivítala děkana fakulty prof. J. Jíru, a seznámila
členy AS FD s programem.

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Bod 5 - Nový bakalářský studijní obor - vypustit slovo "týkající se" a nahradit písmenkem "o".
Bod 7 - Oslavy 10.výročí založení FD ČVUT - doplnit
Ing. Kult:
- senátoři z řad studentů se zajímají o plánované zapojení celé akademické obce (zvláště studentů) do průběhu
oslav a nabízí pomoc při organizaci "studentské části" oslav; pan děkan studentskou iniciativu uvítal a přislíbil
jménem fakulty přispět potřebnou částkou na úhradu nákladů.

2. Návrh na schválení členů vědecké rady
Děkan fakulty prof. J. Jíra, CSc., velmi podrobně seznámil přítomné senátory s návrhem členů do vědecké rady.
Tento návrh byl e-mailem zaslán všem senátorům v předstihu k prostudování. Předseda legislativní komise doc.
M. Micka navrhl dvě možnosti ke schválení vědecké rady, hlasovací lístek jako celý blok nebo volit každého
člena zvlášť. Zároveň byl podán návrh zda volit veřejně či tajně. Bylo dohodnuto, že volba proběhne veřejně a
bude se schvalovat celý blok, kde každý senátor na hlasovacím lístku označí u každého navrhovaného člena
vědecké rady - souhlasím, nesouhlasím, zdržuji se hlasování a komise sečte hlasy.

Senátem FD ČVUT byla schválena volební komise ve složení:
předseda komise: Doc. Ing. Michal Micka, CSc.
členové:
Ing. Jana Klečáková, Ph.D.
Mgr. Jiřina Černíková
AS FD ČVUT schválil návrh všech 33 členů do vědecké rady následně:
28 členů - 15 pro,
Ing. Marek Kalika, Ph.D.
14 pro, l proti,
Doc. Ing. Lamboj Ladislav, CSc.
14 pro, l se zdržel hlasování,
Prof. Ing. Lehovec František, CSc. 14 pro, l proti,
Prof. Ing. Skurovec Václav, CSc.
12 pro, 2 proti, l se zdržel hlasování,
Ing. Ivan Foltýn
13 pro, 2 proti.

3. Volba předsedy hospodářské komise
Předsedkyně senátu doc. M. Jánešová vyzvala senátory k podávání návrhů kandidátů na volbu předsedy
hospodářské komise. RNDr. O. Vraštilovou byl vznesen návrh, zda by nemohl být zvolen ještě jeden člen do
hospodářské komise z řad studentů. AS FD tento návrh akceptoval.
Na předsedu hospodářské komise byli navrženi tři kandidáti:
1. PhDr.. Stanislava Holíková
2. Ing. Jana Klečáková, Ph.D., která se vzdala kandidatury
3. RNDr. Olga Vraštilová
AS FD byla jednomyslně schválena tatáž volební komise jako při schvalování členů vědecké rady, ale v tomto
bodě pro tajnou volbu předsedy hospodářské komise
Při tajném hlasování obdrželi navržení kandidáti následující počet hlasů:
PhDr. Stanislava Holíková
RNDr. Olga Vraštilová

8 pro, 3 proti, 4 se zdrželi hlasování
5 pro, 6 proti, 4 se zdrželi hlasování

Předsedkyní hospodářské komise byla v tajném hlasování zvolena PhDr. Stanislava Holíková.
Z řad studentů byli navrženi dva kandidáti za členy hospodářské komise:
Vladimír Faltus
Lenka Měchurová
AS FD zvolil ve veřejném hlasování oba navržené kandidáty tímto počtem hlasů: 13 pro, 2 se zdrželi
hlasování.

4. Různé
Doc. Jánešová
- na příštím zasedání bude informovat o tarifních tabulkách sl. mzdy 2003,
- datum příštího AS bude oznámeno nejpozději týden před jeho zasedáním.
Doc. Nováková:

- vznesla dotazy k dění dne 19.3.2003 v budově v Horské ulici. Bude projednáno s proděkanem pro rozvoj a
výstavbu Ing. M. Kalikou. Příští zasedání AS FD bude informováno.
M. Chvátalová:
- obecně stanovit, jakým způsobem studenti obdrží veškerou korespondenci, pozvánky a jiné další písemnosti.
Po diskusi bylo dohodnuto, že veškeré písemnosti budou k vyzvednutí v podatelně v Konviktské ulici.
M. Jacura:
- všem senátorům byl rozdán leták o zapojení studentů, týkajícího se 10. výročí založení fakulty dopravní.
Studenti se rozhodli uspořádat několik doprovodných akcí, které by zapojily studentskou část akademické obce
do probíhajících oslav a zpestřily jejich program. Zároveň by uvítali zajištění různých propagačních materiálů
fakulty.
Ing. Klečáková:
- informovala o CD, týkající se propagace naší fakulty. Podrobnosti o CD dojedná Ing.Klečáková s Ing.
Neubergovou,
- předběžná informace o konferenci k rozvoji ČVUT, která by se měla konat 22.-23.9.2003. Oficiální podklady
budou umístěny na www stránkách,
- dotaz, jak to bude se studenty, kteří přešli z jiné fakulty a nestihnou dostudovat zdarma, když překročí semestr.
Po diskusi senátorů a děkana fakulty prof. J. Jíry bylo navrženo M. Jacurou tento problém projednat na zasedání
grémia děkanů.
V. Faltus:
- poděkování M. Jacurovi, který projednal s p. děkanem změnu rozvrhu jazyků a za využití učeben,
- poděkování pracovníkům katedry humanitních oborů,
- uvedení nesprávné adresy konání AS FD na www stránkách,
- prosba, zda by v budově v Konviktské ul. mohla být na pánských WC umístěna zrcadla,
- požadavek na uskladnění jízdních kol ve dvoře v Horské ulici. Bylo dohodnuto, že tento požadavek bude
podán písemnou formou M. Jacurou, předán tajemnici JUDr. Michálkové a proděkanovi Ing. Kalikovi k
vyřízení na zasedání grémia děkana.

Zapsala: Olga Neničková
Doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc. v.r.
předseda AS FD

