Zápis ze zasedání AS FES
ze dne 7. ledna 2016
Přítomni:

Ing. Liběna Černohorská, Ph.D., PhDr. Josef Duplinský, CSc., doc. Ing.
Miloslav Hub, Ph.D., Ing. Pavel Jirava, Ph.D., Mgr. Libor Koudela, Ph.D.,
doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D., Mgr. Jan Mandys, Ph.D., Ing. Jan Panuš,
Ph.D., PaedDr. Alexandr Šenec, doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D., Ing.
Radka Knězáčková, Ing. Martin Šanda

Omluveni:

Bc. Michael Vávra, Bc. Tereza Gazdíková, Bc. Helena Rajtrová

Hosté:

doc. Ing. Romana Provazníková, PhD., Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D., doc.
Ing. Jiří Křupka, PhD., prof. Ing. Jan Čapek, CSc.

AS FES je usnášeníschopný.
Materiály zaslány senátorům
Pozvánka na zasedání AS FES
Zasedání AS FES

1. 1. 2016
4. 1. 2015
7. 1. 2016

Program:
1. Zahájení, jmenování skrutátorů
2. Schválení programu zasedání
3. Projednání návrhu děkanky FES jmenovat nové proděkany na nadcházející funkční
období
4. Směrnice „Pravidla pro přijímací řízení ke studiu pro ak. rok 2016/17“
5. Různé
1. Zahájení, jmenování skrutátorů
Na úvod byli navrženi a následně zvoleni dva skrutátoři Ing. Knězáčková a Dr. Šenec.
Dr. Mandys, zahájil jednání a přivítal nové členy senátu.
Usnesení:
Skrutátory pro jednání AS FES byli navržení a souhlasí Ing. Knězáčková a Dr. Šenec.
Hlasování: 10 – 0 – 2 (pro – proti – zdrželi se)
Usnesení bylo přijato.
2. Schválení programu zasedání
Předseda AS FES představil program zaslaný v pozvánce. Dr. Černohorská požádala o
slovo v bodu různé.
Usnesení: AS FES projednal a schvaluje program zasedání.
Hlasování: 12 – 0 – 0 (pro – proti – zdrželi se)
Usnesení bylo přijato.
3.

Projednání návrhu děkanky FES jmenovat nové proděkany na nadcházející
funkční období
Doc. Provazníková představila jednotlivé proděkany, kteří budou ustaveni do funkce
v následujícím funkční období a to následovně:
 prof. Ing. Jan Čapek, CSc. - Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost
 doc. Ing. Jiří Křupka, PhD. - Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj
 Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D. - Proděkan pro studium a pedagogickou činnost
 doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. - Proděkanka pro vnitřní záležitosti
Následovala rozprava.
Usnesení: AS FES bere na vědomí předložený záměr děkanky FES jmenovat proděkany
pro následující čtyřleté funkční období ve složení:
 prof. Ing. Jan Čapek, CSc. - Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost





doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. - Proděkanka pro vnitřní záležitosti
doc. Ing. Jiří Křupka, PhD. - Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj
Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D. - Proděkan pro studium a pedagogickou činnost

Hlasování: 12 – 0 – 0 (pro – proti – zdrželi se)
Usnesení bylo přijato.
4. Směrnice „Pravidla pro přijímací řízení ke studiu pro ak. rok 2016/17“
Děkanka doc. Provazníková představila změnu ve směrnici, která byla senátorům
zaslána. Následovala rozprava.
Usnesení: AS FES projedná Směrnici „Pravidla pro přijímací řízení ke studiu pro ak. rok
2016/17“na následujícím zasedání.
Hlasování: 12 – 0 – 0 (pro – proti – zdrželi se)
Usnesení bylo přijato.
5. Různé
Jednání opustili Dr. Šenec, Dr. Duplinský a Ing. Šanda.
Dr. Černohorská krátce seznámila senátory se směrnicí č. 7/2015, která se týká
stravování a dotázala se na možnost kombinace stravenek a dotace obědů v menze.
Následovala rozprava.
Usnesení: AS FES žádá vedení fakulty, aby se s ohledem na novou univerzitní směrnici
zabývalo možností umožnit zaměstnanců volby, zda využívat stravování v menze či
odběru stravenek.
Hlasování: 9 – 0 – 0 (pro – proti – zdrželi se)
Usnesení bylo přijato.
Děkanka doc. Provazníková dále připomněla, že dne 18. 1. 2016 se koná den otevřených
dveří a vyzvala studenty, ať se zapojují se svými aktivitami. Paní děkanka zároveň
sdělila, že v letošním roce fakulta slaví 25. výročí svého vzniku.
Dr. Panuš se zeptal, jak vypadá situace s vedoucími ústavu, když někteří přijali funkci
proděkana. Děkanka doc. Provazníková uvedla, že vedení fakulty ctí zásadu, že proděkan
není zároveň vedoucím ústavu a do doby uzavření výběrového řízení, které bude
v nejbližších dnech vypsáno, jsou na potřebná místa jmenování zastupující vedoucí.
Výběrové řízení na všechny vedoucí ústavu bude vypsáno.
Pardubice, 12. ledna 2016
Mgr. Jan Mandys, Ph.D., v. r.
předseda AS FES

