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Č. j.: 5/2017 V Praze, dne 21. 6. 2017 

 

 

 

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 21. 6. 2017  
 

 

Přítomni: sen. Borůvka, Drešlová, Hakl, Hamouz, Hnilička, Imlauf, Koudela, Matula, Orsák, 

Pisarčík, Sus, Šantrůček, Velechovský, Zíka, Zita. 

Omluveni: sen. Božik, Česká, Kazda, Kouřimská, Mercl, Rajmon. 

Hosté: děkan FAPPZ prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., tajemnice FAPPZ JUDr. Marie 

Krajhanzlová, Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. 

Zasedání vedl: sen. Orsák. 

 

Program jednání: 

1) projednání a schválení Statutu FAPPZ,  

2) projednání a schválení Disciplinárního řádu FAPPZ,  

3) schválení přejmenování SPS na CPIS,  

4) různé. 

 

ad 1) projednání a schválení Statutu FAPPZ 

Děkan FAPPZ pan prof. Tlustoš informoval přítomné o současném znění Statutu FAPPZ. 

Byly projednávány jednotlivé návrhy úprav a celého materiálu. V diskuzi k tomuto materiálu 

zazněly připomínky. Hlavní a zásadní byla diskuze k tématu „souběh funkcí“. 

Prof. Matula navrhoval, aby ve statutu bylo ošetřeno, že nelze kumulovat některé funkce typu 

děkan, proděkan, předseda oborové rady zároveň s funkcí vedoucího katedry. Domnívá se, že 

se osoby s kumulovanými funkcemi nedokáží plně věnovat všem funkcím a přesouvají 

některé povinnosti na jiné osoby. Prof. Šantrůček tento návrh podpořil.  

Pan děkan na toto reagoval, že stávající proděkani své funkce plně zvládají a neshledává 

v tomto žádný problém. Naopak, stávající proděkani, jakožto vedoucí kateder, svá pracoviště 

spravují zodpovědně. Dále uvedl, že nový děkan fakulty může senátu předložit změnu statutu 

a v ní tuto úpravu provést.  

Sen. Drešlová se vyjádřila podpůrně k tomuto stanovisku. Ing. Mikšík připomněl, že děkan si 

vybírá své nejbližší spolupracovníky, jak do vedení fakulty, tak i vedoucí kateder. Posouzení, 

zda spolupracovníci budou zvládat více funkcí, by Ing. Mikšík nadále ponechal na zvážení a 

zodpovědnosti budoucího pana děkana. Zákazem souběhu funkcí by prostor v rozhodování 

budoucího pana děkana bylo výrazně omezeno. Mnozí vedoucí kateder by museli zvažovat, 

jestli dají přednost vedení katedry nebo proděkanské funkci. Dále Ing. Mikšík připomněl, že 

špičkové katedry na fakultě dle přijatého hodnocení „VaV a výuka“ jsou právě ty, kde 

vedoucí katedry mají i jinou funkci a není pochyb, že obě funkce zvládají. 
JUDr. Krajhanzlová podpořila stávající stav a nedoporučuje omezovat děkana při rozdělování 

funkcí. Opět poukazovala na fungující stávající systém. 

Sen. Matula s uvedenými argumenty nesouhlasil a trval na svém názoru. Jako příklad 

pracovišť, kde kumulace funkcí je nepovolená, uvedl SPU Nitra anebo TF ČZU. Dle jeho 
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názoru to je v pořádku a funguje to dobře, poukazoval, že i v minulosti tomu tak na fakultě 

také bylo. 

Děkan toto rozporoval. Ing Mikšík se proti tvrzení sen. Matuly také ohradil, uvedené příklady 

nebyly zrovna vhodné následování. 

 

Ostatní připomínky k materiálu byly objasněny ze strany vedení fakulty a případně 

zakomponovány. 

Na základě hlasování o možnosti schvalování tohoto materiálu per rollam bylo vyhlášeno 

hlasování v termínu 21. 6. 2017 až 23. 6. 2017 do 10:00 hod. 

 

ad 2) projednání a schválení Disciplinárního řádu FAPPZ 

Děkan FAPPZ pan prof. Tlustoš přítomné seznámil s předloženým Disciplinárním řádem 

FAPPZ. Tento dokument je pro fakultu novým materiálem. V minulosti byl pouze 

disciplinární řád celé univerzity. Fakultní verze tohoto materiálu vychází z celouniverzitní 

verze s ohledem na potřeby fakulty. 

V rámci diskuze byly uvedeny některé podněty na zapracování drobných úprav. Pan děkan 

s uvedenými připomínkami souhlasil. Takto upravený materiál byl následně podroben 

schvalování senátory. 

 

ad 3) schválení přejmenování SPS na CPIS 

Pan děkan navrhl a zdůvodnil změnu názvu Střediska počítačových služeb (SPS) na Centrum 

propagace a informačních systémů (CPIS). Ing. Mikšík tuto změnu doporučil, charakter práce 

v současné době novému názvu (CPIS) více odpovídá a další prostory činnosti více otvírá. 

Zároveň poděkoval vedení a členům AO za podporu v dosavadní činnosti SPS. Senátoři o této 

změně hlasovali. 

 

Poté hosté opustili jednání AS FAPPZ. 

 

ad 4) různé 

Sen. Hnilička poděkoval všem senátorům, kteří se zapsali k promocím. 

Sen. Orsák seznámil přítomné s výsledkem hlasování per rollam ohledně Harmonogramu 

voleb 2017. Harmonogram voleb 2017 byl schválen.  

Sen. Matula vyzval předsedu a ostatní senátory, aby odložili hlasování o materiálu na jiný 

termín, aby bylo možno opět projít veškeré úpravy v materiálu. Dále uvedl, že tento materiál 

by měli mít možnost vidět a vyjádřit případný nesouhlas i nepřítomní senátoři. Bylo 

vyhlášeno hlasování k možnosti schválit tento dokument po všech úpravách formou per 

rollam. 

 

 

K projednávaným dokumentům proběhlo hlasování. 

 

Hlasování o schválení předkládaného Statutu FAPPZ formou per rollam: 

pro: 14  proti: 0  zdrželi se: 1 

Schvalování Statutu FAPPZ formou per rollam bylo schváleno. 

 

Hlasování o schválení Disciplinárního řádu FAPPZ: 
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pro: 15  proti: 0  zdrželi se: 0 

Disciplinární řád FAPPZ byl senátem FAPPZ schválen. 

 

Hlasování o změně názvu SPS na CPIS: 

pro: 15  proti: 0  zdrželi se: 0 

Změna názvu SPS na CPIS byla senátem schválena. 

 

 

Hlasování o schválení Harmonogramu voleb 2017  FAPPZ per rollam: 

pro: 18  proti: 0  zdrželi se: 3 

Harmonogram voleb pro rok 2017 byl schválen. 

 

 

Zapsal sen. Orsák 

Ověřili přítomní senátoři. 
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