
Zápis ze 17. zasedání AS FIT 
 
Místo a čas konání  
čtvrtek 1. prosince 2011, zasedací místnost FIT ČVUT (T9), 18:00 – 21:00  

 
Prezence  
a) Přítomni: Jiří Douša, Josef Hlaváč, Martin Novotný, Alois Pluháček, Jan Janoušek, Michal Šoch, 

Tomáš Rafaj, Marián Šuch, Jan Nohavica  
b) Omluveni: Petr Pulc  
c) Hosté: Karel Klouda, Štěpán Starosta, Jitka Hanousková, Tomáš Kalvoda, Jan Žďárek, Hana 

Kubátová, Stefan Ratschan, Alena Šolcová, Daniel Vašata, Pavel Tvrdík, David Záleský, Jan 
Trávníček, Jan Holub 

 

Předsednictvo senátu  
Složení: předseda Jan Janoušek, předsedající Marián Šuch, tajemník Martin Novotný 

 
Zápis provedl  
Martin Novotný 
  

Program 

1. Schválení programu 
2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 16. zasedání  
3. Návrh na zřízení Katedry aplikované matematiky 
4. Návrh na doplnění Statutu FIT: Přílohy 1, Organizačního řádu, článku 5, odst. 3 o pátou 

odrážku "Katedra aplikované matematiky (18105)" 
5. Erasmus 
6. Medaile a ceny FITu 
7. Modifikace prostorů Nové budovy (Thákurova 9) 
8. Různé 
9. Termín a úkoly 18. zasedání 
 

Průběh zasedání  

1. Schválení programu 17. zasedání  
Hlasování o schválení programu 16. zasedání :  

pro proti zdržel se 

8 0 0 

Program 17. zasedání byl schválen. 
 

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 16. zasedání  
Hlasování o schválení zápisu z 16. zasedání:  

pro proti zdržel se 

9 0 0 

Zápis z 16. zasedání byl schválen. 
 



6. Medaile a ceny FITu 

Medaile FIT je definována ve Statutu FIT v článku 35.  
Doc. Janoušek do příštího zasedání AS FIT připraví návrh Statutu medaile FIT. 
 

3. Návrh na zřízení Katedry aplikované matematiky 

Děkan zaslal senátu důvodovou analýzu (tvoří přílohu k tomuto zápisu) jako podklad pro 
zřízení Katedry aplikované matematiky. Proběhla rozsáhlá diskuse ohledně tohoto záměru. 
Na zasedání bylo přítomno 6 potenciálních budoucích členů této katedry, kteří v diskusi 
podpořili vznik katedry poměrem 5:1. Poté senát přistoupil k hlasování. 
 
Usnesení 17/1: Akademický senát FIT zřizuje Katedru aplikované matematiky. 

pro proti zdržel se 

8 0 1 

Katedra aplikované matematiky byla zřízena. 
 
 

4. Návrh na doplnění Statutu FIT: Přílohy 1, Organizačního řádu, článku 5, 
odst. 3 o pátou odrážku "Katedra aplikované matematiky (18105)" 

O Statutu FIT se hlasuje tajně, což vyžaduje zvolení volební komise.  
Návrh na složení volební komise: Šoch, Rafaj 

pro proti zdržel se 

9 0 0 

Volební komise byla zvolena. 
 
Tajné hlasování o novele statutu: 

pro proti zdržel se 

9 0 0 

Novela statutu byla schválena. Na příštím zasedání se bude hlasovat o dalších změnách 
Statutu FIT, proto bude Statut FIT zaslán ke spoluschválení senátem ČVUT až po příštím 
zasedání AS FIT. 
 

5. Erasmus 

FIT má v současné době pouze 12 smluv (a asi 4 další jsou rozpracované). Je to žalostně 
málo. Novým Erasmus koordinátorem je doc. Kolář, který do konference senat-l@fit.cvut.cz 
mj. napsal: "Jsem ve funkci asi měsíc a za tu dobu jsem vygeneroval 6 nabídek na podpis 

dohody (a cca poloviční počet nabídek zvenčí zdvořile odmítl, protože by tam naší studenti 

určitě nejezdili). Je ale třeba, aby se nabídky posílaly nikoliv neznámému koordinátorovi na 

zahraniční univerzitě, ale někomu, koho známé a kdo to tam postrčí. Jinak má posílání návrhu 

velmi nízkou výtěžnost. Takže začít bude nutné tak, že všichni akademičtí pracovníci 

zkontaktuji své kamarády v zahraničí (na univerzitě, kam by naší studenti chtěli jezdit), po 

jejich pozitivní odpovědi se mi ohlásí a já pro ne připravím formulář dohody a pošlu ho tam. 

Zatím mi takto dodává své tipy děkan a proděkan. ..."  
 



7. Modifikace prostorů Nové budovy (Thákurova 9) 

To je běh na dlouhou trať (vzhledem k tomu, že současná právní úprava prý umožňuje 
architektům diktovat obyvatelům, jak mají bydlet).  
Děkan: Bude deska sponzorů, nápis FIT, odoláváme tlaku architektů. Sprejeři bohužel nemají 
šanci. Snad se povede zalepení skel fóliemi.  
 

8. Různé  

a) Rafaj: citoval dotaz z diskusního fór, zda bude FIT přispívat na parkování?  
Děkan: Ne. Uvidí se, jaký bude mít přínos ekonomický model navržený rektorátem 

b) Janoušek: výroční zpráva za rok 2010 není schválená. Na příštím zasedání. 
c) Janoušek: výroční zpráva by mohla obsahovat histogram příjmů akademických 

pracovníků (OA - doc. - prof.) 
d) Janoušek: Jak se rozdělí peníze, které budeme mít navíc v roce 2012?  

Děkan: Budeme splácet dluhy. Přijmeme několik administrativních pracovníků 
(sekretářky kateder, vnější vztahy, atd.). Navýšíme osobní příplatky. 

 

9. Termín a úkoly 18. zasedání 

Termín: 16.2.2012, 16:00     
pro proti zdržel se 

9 0 0 

Příští zasedání AS FIT se koná 16.2.2012 od 16:00 v zasedací místnosti FIT (T9:346). 
 

Úkoly: 

• Všichni členové AS FIT a pan děkan si v KOSu vyblokují všechny čtvrtky od 16:00 do 19:30. 

• Statut FIT 

• Výroční zpráva o činnosti FIT za rok 2010 

• Výroční zpráva o hospodařeni FIT za rok 2010 

• Statut medaile FIT 
 
V Praze dne 1.12.2011 
 
 
 
 
 
 doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. Marián Šuch Dr.-Ing. Martin Novotný 
 předseda AS FIT předsedající AS FIT tajemník AS FIT 


