Zápis z 6. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 19. 9. 2011
(volební období 2011 – 2013)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. M. Brumovský, Ing. A. Dvořáčková, Ing. M. Jacura, Ph.D., Ing. J. Kaliková,
Ph.D., Ing. J. Kocourek, Ph.D., Ing. Bc. D. Kočárková, Ph.D., Ing. M. Kubín,
Ing. Bc. P. Kumpošt, Ph.D., Ing. D. Mocková, Ph.D., Ing. J. Vyčichl, Ph.D.,
Ing. J. Zelenka
za studentskou část:
B. Nesnídalová, Bc. J. Vydrová,
Omluveni za studentskou část:
Bc. O. Hajzler, Ing. Bc. Košťálová, P. Pincová, P. Šatra
Omluveni za zaměstnaneckou část:
Ing. H. Chalupníčková
Neomluveni:
T. Sysala
Hosté:
Doc. Ing. J. Čarský, Ph.D. – proděkan pro pedagogickou činnost
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Rámcová příprava vyhlášení přijímacího řízení v akademickém roce
2012/2013 – Doc. Čarský, Dr. Jacura
3) Volba zástupce do Rady vysokých škol pro funkční období 2012 - 2014 –
Dr. Mocková
4) Problematika občerstvení v budově Konviktská – Ing. Zelenka
5) Informace z jednání AS ČVUT – Ing. Brumovský, Dr. Kočárková
6) Různé
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ:
Předsedkyně AS ČVUT FD Dr. D. Mocková zahájila 6. řádné zasedání AS
ČVUT FD, přivítala senátory a proděkana pro pedagogickou činnost
Doc. J. Čarského. Seznámila senátory s programem a navrhla, aby legislativní
komise AS FD byla pro 6. zasedání i komisí volební. AS FD s tímto návrhem
souhlasil.
Bod 5) byl vypuštěn z programu, protože AS ČVUT dosud nezasedal.
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1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Do bodu 6) Stanovisko AS FD k dopisu: „Problematika vývoje FD ve
střednědobém časovém horizontu“ a jeho předání vedení, doplnit větu:
V rámci diskuze k bodu 1) dopisu, seznámil děkan FD Prof. M. Svítek senátory
s postojem vedení fakulty k pracovišti Děčín s tím, že pracoviště Děčín není
ekonomicky ztrátové, a proto se zatím neuvažuje o jeho zrušení.
Hlasování: 12 – 0 - 1

2) Rámcová příprava vyhlášení přijímacího řízení v akademickém roce 2012 2013
Proděkan pro pedagogickou činnost Doc. J. Čarský velmi podrobně informoval
senátory s rámcovou přípravou vyhlášení přijímacího řízení. Po diskuzi bylo
dohodnuto toto usnesení:
Do bakalářského studijního programu se písemná přijímací zkouška nekoná,
rozhodujícím kritériem pro přijetí budou výsledky státní maturitní zkoušky se
zohledněním zvolené úrovně i zvolených předmětů. U oboru Profesionální pilot se
navíc předpokládá zachování přijímací zkoušky z anglického jazyka a ústního
pohovoru.
Do navazujícího magisterského studijního programu budou pro přijetí
rozhodující výsledky písemné přijímací zkoušky, jejíž obsah bude vycházet
ze specializace jednotlivých oborů. Podmínkou pro přijetí bude úspěšně
ukončené bakalářské vzdělání.
Hlasování: 13 – 0 – 0
Na vznesený dotaz Dr. J. Vyčichla, informoval Doc. J. Čarský podrobně AS FD
o omezení akreditace oboru ME.
3) Volba zástupce do Rady vysokých škol pro funkční období 2012 - 2014
V tomto bodě předala předsedkyně AS FD Dr. D. Mocková slovo
Dr. P. Kumpoštovi, kterému bude končit tříleté funkční období a ten informoval
před návrhy a volbou zástupce do RVŠ o její funkci. RVŠ je orgánem
reprezentace vysokých škol, zabývá se rozvojem, ekonomickým zabezpečením,
právní úpravou a spolupracuje s vysokými školami a jejich součástmi, zřízením a
ustanovením poradních orgánů MŠMT atd.
Do RVŠ byl navržen Ing. M. Kubín.
V tajném hlasování byl Ing. M. Kubín schválen.
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Hlasování: 11 pro – 2 hlasy byly neplatné
4) Problematika občerstvení v budově Konviktská
Ing. J. Zelenka informoval AS FD o smlouvě týkající se umístění prodejního
automatu s firmou Crocodille ČR, spol. s r.o. která je výlučným provozovatelem
prodejního automatu na bagety, sendviče a BAR tyčinky. Tato smlouva je
sjednána na dobu určitou do 30. 11. 2011 a nabývá účinnosti dnem umístění
automatu nejpozději však k 30. 10. 2011. O rozšíření sortimentu nápojového
automatu od firmy Coca Cola se bude Ing. J. Zelenka informovat u dané firmy,
zda je toto možné nebo, zda bude nutno tento automat vyměnit za jiný.
5) Různé
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.:
- informoval o sestavení rozvrhu na zimní semestr
Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.:
- informoval AS FD o bouracích pracích v budově Na Florenci, které budou
zřejmě probíhat i v době výuky,
Ing. Denisa Mocková, Ph.D.:
- informovala o budově Horská, kde zatím práce nezačaly
- v budově Konvikt byly zrekonstruovány učebny 403 a 404, o kterých se
bude jednat na příštím zasedaní AS FD, kde na toto zasedání budou
přizváni tajemník Dr. D. Schmidt a proděkan pro výstavbu
Doc. V. Jirovský.

Ing. Denisa Mocková, Ph.D.
předsedkyně AS ČVUT FD

Zapsala: Olga Neničková
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