Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 8. 1. 2009
Prezenční listina:
Přítomni: S. Muhič Dizdarevič, J. Horský, O. Hudeček, H. Novotná, J. Novotný, M. Seligová, A.
Svoboda, R. Zika
Hosté: L. Benyovszky, J. Kružík (přišel 16.50), K. Strnad (odešel 17.05)
Jednání bylo zahájeno v 16.10
Jednání zahájil předseda senátu a navrhl následující program zasedání:
1. Schválení zápisu z minulého zasedání
2. Vyjádření ke jmenování do funkce proděkanky pro rozvoj Ing. arch. Mgr. Marie Pětové,
Ph.D.
(předkládá děkan)
3. Vyjádření ke jmenování nového ředitele Institutu bakalářských studií Mgr. Richarda Ziky,
Ph.D.
(předkládá děkan)
4. Seznámení senátu s metodikou rozdělení HV za rok 2007
(předkládá tajemník fakulty)
5. Reflexe práce senátu za uplynulé období a poděkování za spolupráci
(předseda senátu a děkan)
6. Různé
7. Dohoda na termínu příštího zasedání
(návrh: čtvrtek 5. února 16.00)
Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem.
1. Schválení zápisu z minulého jednání
AS schvaluje zápis jednání ze dne 4. 12. 2008.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Schváleno
2. Vyjádření ke jmenování do funkce proděkanky pro rozvoj Ing. arch. Mgr. Marie Pětové,
Ph.D.
Děkan poděkoval senátu za jeho roční práci, za jeho „rozumnost“ ve vztahu k vedení fakulty.
Jmenování dr. Pětové proděkankou pro rozvoj zdůvodnil především připravovaným vyhlášením
architektonické soutěže na novou budovu fakulty.
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AS souhlasí bez výhrad se jmenováním dr. Pětové tichým souhlasem.
3. Vyjádření ke jmenování nového ředitele Institutu bakalářských studií Mgr. Richarda Ziky,
Ph.D.
Děkan seznámil senátory se změnou na pozici ředitele Institutu bakalářských studií. Jmenováním
dr. Ziky především usiluje o zkvalitnění chodu organizace bakalářského studia.
AS souhlasí bez výhrad se jmenováním dr. Ziky tichým souhlasem.
4. Seznámení senátu s metodikou rozdělení HV za rok 2007
Tajemník fakulty seznámil senátory s metodikou rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007.
Zdůraznil především novost této situace, neboť v daném období vykázala zisk jak fakulta, tak
univerzita jako celek. V souladu s příslušnými zákonnými normami poté navrhl zřízení dvou fondů,
rezervního fondu a fondu odměn, a to s maximálním možným podílem ve prospěch fondu odměn.
AS souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2007 navrženým tajemníkem fakulty
tichým souhlasem.
5. Reflexe práce senátu za uplynulé období a poděkování za spolupráci
Předseda senátu stručně připomněl úkoly, se kterými se senát v uplynulém roce úspěšně vypořádal,
a vyjádřil své poděkování vedení fakulty a ostatním členům i nečlenům akademické obce, kteří se
na jeho práci podíleli. Jmenovitě pak především děkanovi fakulty, proděkanovi pro studijní
záležitosti dr. Kružíkovi, mgr. Brezinovi, tajemníkovi fakulty a pracovníků sekretariátu děkana a
studijního oddělení. Přítomní senátoři následně vysoce ocenili práci předsedy senátu dr. Novotného
a poděkovali mu za ni.
6. Různé
Senátor Horský vznesl téma tzv. Bílé knihy. Informoval senátory, že pro čtrnáctideník A2 připravil
rekapitulační článek, a zároveň připomněl, že je třeba tomuto tématu nadále věnovat zvýšenou
pozornost. Senátoři s ním v diskusi vyjádřili souhlas a k tématu se v závislosti na dalším vývoji
hodlají v budoucnu vrátit.
7. Dohoda na termínu příštího zasedání
Příští zasedání bylo předběžně stanoveno na 5. 2. 2009 od 16.00.
Jednání senátu bylo ukončeno v 17.30.
Zapsal O. Hudeček
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