Zápis z 7. zasedání AS FIT
Místo a čas konání: čtvrtek 19. 9. 2013, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 15:00-18:00
Přítomni:



Členové AS FIT: Jiří Douša, Martin Novotný, Martin Kohlík, Alois Pluháček, Petr Matyáš, Michal Šoch,
Jan Friedl, Jan Nohavica, Jan Bouchner
Hosté: Jan Janoušek, Ivan Halaška, Marcel Jiřina, Robert Lórencz, Pavel Tvrdík, Lukáš Bařinka, Jan
Ždárek, Ondřej Guth, Hana Kubátová, Tomáš Zahradnický

Předsednictvo senátu ve složení: Petr Pulc – předseda, Michal Šoch – předsedající, Jan Nohavica tajemník

Zápis zapsal: Jan Nohavica
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu 7. zasedání
Kontrola úkolů a schválení zápisu z 6. zasedání
Přípravy na volbu kandidáta na děkana
Setkání s kandidáty na děkana FIT ČVUT
Různé
Termín a úkoly 9. zasedání AS FIT

Průběh zasedání:
1. Schválení programu 7. zasedání AS FIT

Hlasování:
Pro

Proti

Zdrželi se

7

0

1

Pro

Proti

Zdrželi se

8

0

0

Program 7. zasedání byl schválen.
2. Kontrola úkolů a schválení zápisů ze 6. zasedání

1. Kontrola úkolů:
- Senát aktuálně neřeší žádný úkol.
2. Schválení zápisu 6. zasedání
Hlasování:

Zápis 6. zasedání byl schválen.

3. Přípravy na volbu děkana

Hlavní náplní tohoto bodu bylo schválení průběhu volby. Po krátké diskuzi byl navržen tento průběh volby
(senát FIT se usnáší o návrhu na jmenování děkana, dále jen „vítěz voleb“):
1. Kolo
V 1. kole má každý senátor možnost hlasovat maximálně pro 2 kandidáty. V dané situaci mohou nastat dva
případy:
a/ Pouze jeden z kandidátů získá 6 a více hlasů -> daný kandidát je vítězem voleb
b/ Cokoliv jiného -> oba postupují do 2. kola

2. Kolo
V 2. kole může každý senátor hlasovat maximálně pro 1 kandidáta. V dané situaci mohou nastat tři případy:
a/ Jeden z kandidátů získá 6 a více hlasů -> daný kandidát je vítězem voleb
b/ Ani jeden z kandidátů nezíská 6 hlasů, ale jeden má více hlasů než druhý -> kandidát s více hlasy postupuje
do 3. kola
c/ Nastane remíza v počtu hlasů -> 2. kolo se opakuje. Druhé kolo je možné opakovat nejvýše dvakrát, tedy
druhé kolo může proběhnout nejvýše na tři iterace. Pokud i ve třetí iteraci druhého kola nastane remíza
v počtu hlasů, volby jsou zrušeny a musí být vypsány znovu.

3. Kolo
Ve třetím kole se hlasuje pouze o kandidátovi, který postoupil z druhého kola. Pokud tento kandidát získá 6 a
více hlasů, stává se vítězem voleb. Jinak jsou volby zrušeny a musí být vypsány znovu.
Volba bude probíhat tajně. Hlasování bude uskutečněno vložením připravených hlasovacích lístků do
schválených obálek a následným vhozením do urny. V případě, že obálka bude obsahovat vícekrát jeden
hlasovací lístek nebo bude obsahovat více lístků, než dovoluje aktuální kolo, bude celý hlas prohlášen za
neplatný.
Hlasování o výše uvedeném průběhu hlasování:
Pro

Proti

Zdrželi se

9

0

0

4. Setkání s kandidáty na děkana FIT ČVUT

V rámci zasedání dostali oba kandidáti na děkana FIT (profesoři Tvrdík a Lórencz) prostor na představení
svých programů.

Kandidáti postupně odprezentovali své zkrácené verze děkanských projektů (k dispozici na fakultním webu).
Poté následovala přibližně hodinová diskuze, kde byla řešena především tato témata:
1. Pravomoce vedoucích pracovníků kateder a delegace děkanských pravomocí na další pracovníky.
2. Vytvoření kombinovaného studijního programu pro MSP.
3. Finanční situace fakulty – tvorba vlastního IS vs. nákup hotového produktu, vytvoření finanční
rezervy, vyplácení odměn za nadúvazky.
4. Horizont založení nové katedry počítačové bezpečnosti.

5. Různé

V rámci bodu různé byl vytvořen harmonogram schůzek s kandidáty na rektora ČVUT v této podobě:
Čtvrtek 3. 10. od 16:15 v zasedací místnosti FIT.
16:15 - 17:45: schůzka s kandidátem doc. Petráčkem,
17:45 - 19:15: schůzka s kandidátem prof. Konvalinkou,
19:15 - do konce: diskuse AS FIT spolu s případným hlasováním o podpoře kandidatur(y) jednotlivých
kandidátů
6. Termín a úkoly 9. zasedání AS FIT

Vzhledem k tomu, že další zasedání je definováno volbou kandidáta na děkana (26. 9. 2013), bylo hlasováno
rovnou o 9. zasedání AS FIT.

Návrh termínu zasedání: 3. 10. 2013, 16:00:
Pro

Proti

Zdrželi se

9

0

0

Deváté zasedání AS FIT se uskuteční 3. 10. 2013 od 16:00 v zasedací místnosti FIT ČVUT, Thákurova 9,
Praha 6.

V Praze dne 19. 9. 2013

Bc. Petr Pulc

Ing. Michal Šoch, Ph.D.

Bc. Jan Nohavica

předseda AS FIT

předsedající AS FIT

tajemník AS FIT

