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Zápis ze 107. zasedání AS FBMI ČVUT 
  
Termín zasedání: 31.10. 2017 
Přítomni:  

MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA 
Ing.  Jan Kašpar 
Ing.  Jan Kauler, Ph.D. 
Mgr.  Monika Kimličková 
Ing.  Jan Mužík, Ph.D. 
Ing. David Vrba Ph.D. 
Mgr. Pavel Böhm 
Bc. Tomáš Pokorný 
Magdaléna Sochrová 
 

Omluveni: 
 
Hosté: 

Prof. Ivan Dylevský, Dr.Sc. 
Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. 

 
Program jednání:  

 
1. Schválení programu zasedání 
2. Návrh na úpravu Časového plánu akademického roku 2017/18 
3. Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2018/19 
4. Žádost o akreditaci a prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů 
5. Vyjádření předběžného souhlasu se jmenováním členů VR FBMI (doplnění externistů) 
6. Volba zástupce FBMI ČVUT do Rady VŠ  
7. Volba členů disciplinární komise (doplnění členů) 
8. Různé 

Informace o volbách rektora ČVUT 2017 
Informace děkana FBMI ČVUT 
Informace o dopisu prof. Beneše (ČLS JEP) 
Metodika rozpočtu, přípravné práce, zástupce AS do pracovní skupiny 
Plán dalšího zasedání AS FBMI dne 28.11. 2017 (kasárna) 

  
Zápis z jednání: 
 

1. Schválení programu zasedání 
Předseda AS přivítal přítomné a seznámil senátory s programem zasedání.  
 
AS schválil program zasedání AS. 
 
Výsledek hlasování: 6-0-0  
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2. Návrh na úpravu Časového plánu akademického roku 2017/18 

Proděkan pro pedagogickou činnost Hon prezentoval na jednání AS potřebu úprav 
časového plánu akademického roku 2017/18, vzhledem k plánovaným změnám 
vázaným na stavební úpravy výškové budovy FBMI. 
 
AS FBMI ČVUT přijal následující usnesení: 
AS FBMI schválil předloženou úpravu Časového plánu akademického roku 2017/18. 
 
Výsledek hlasování: 7-0-0 
 

 
3. Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2018/19 

 
Proděkan pro pedagogickou činnost Hon seznámil senátory s předkládaným 
materiálem pro následující akademický rok, novými podmínkami pro přijetí ke studiu 
v akademickém roce 2018/19. V předkládaných materiálech je zohledněn aktuální 
vývoj trendu přijímaných počtů studentů. 
 
 
Diskuse: Hon, Kauler, Bříza 

 
AS FBMI ČVUT přijal následující usnesení: 
AS schválil Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2018/19. 
 
Výsledek hlasování: 7-0-0 
 

 
4. Žádost o akreditaci a prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů 

 
Proděkan pro pedagogickou činnost seznámil senátory se záměry žádostí o akreditaci 
nových studijních programů a prodloužení doby platnosti akreditace stávajících 
studijních programů. Seznámil senátory s řešením této problematiky, jež se 
momentálně projednává na úrovni Národního akreditačního úřadu. Dále proděkan 
seznámil přítomné se stávajícími a novými obory na FBMI a jejich směry.  
 
AS FBMI ČVUT přijal následující usnesení: 
AS schválil Žádostí o akreditaci nových studijních programů  
a prodloužení doby platnosti akreditace stávajících studijních programů, včetně 
změny garanta. 
 
Diskuse: Hon, Bříza, Dylevský, Böhm 

 

Výsledek hlasování 8-0-0 
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5. Vyjádření předběžného souhlasu se jmenováním členů VR FBMI (doplnění 
externistů) 
 
Děkan prof. Dylevský seznámil senátory s předkládaným materiálem o doplnění 
externistů do VR FBMI vzhledem k potřebám fakulty.  
 
AS FBMI zvolil volební Komisi ve složení: Böhm, Kauler, Sochrová  
 
Diskuse: Hon, Dylevský 
 
AS FBMI ČVUT přijal následující usnesení: 
AS vyjádřil předběžný souhlas se jmenováním členů VR FBMI pro navržené osoby: 
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. a Ing. Marek Penhaker, Ph.D. 

  
Výsledek hlasování: 
Jan 8-0-0 
Penhaker 7-1-0 
 
 

6. Volba zástupce FBMI ČVUT do Rady VŠ  
 
Děkan FBMI seznámil senátory s nutností zástupce fakulty v Radě vysokých škol. 
Navržen byl prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., který tuto funkci vykonával doposud  
a bude mu končit mandát. 
 
AS FBMI ČVUT přijal následující usnesení: 
AS schválil jako zástupce FBMI ČVUT do RVŠ prof. MUDr. Leoše Navrátila, CSc. 
 
Výsledek hlasování 8-0-0  
 

 
7. Volba členů disciplinární komise (doplnění členů) 

 
Děkan prof. Dylevský seznámil senátory s předkládaným materiálem o doplnění 
členů disciplinární komise, vzhledem k ukončení práce v komisi dvou stávajících 
členů, spojených s ukončením studia na FBMI. O navrženém členu a náhradnících 
senátoři hlasovali. 
 
AS FBMI zvolil volební Komisi ve složení: Böhm, Kauler, Sochrová  
 
Diskuse: Dylevský, Hon 
 
AS FBMI ČVUT přijal následující usnesení: 
AS schválil členy disciplinární komise FBMI ČVUT. Člen komise Ing. Jan Štrobl, 
náhradníci Ing. Václav Ort, Bc. Tomáš Pokorný 
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Výsledek hlasování: 
Štrobl 8-1-0 
Ort 9-0-0 
Pokorný 9-0-0 
 
 

8. Různé 

• Informace o dopisu prof. Beneše (ČLS JEP) 
 
AS FBMI diskutoval o zaslaném materiálu. V diskusi přítomných členů AS 
zazněl názor, že FBMI nemá záměr akreditovat žádný studijní program ani 
realizovat žádný vědecký projekt z oblasti tradiční čínské medicíny. 
Předložená problematika není součástí žádné vědecké disciplíny  
ani jednoho z akreditovaných studijních programů na FBMI ČVUT. 
 

• Informace o volbách rektora ČVUT 2017 
 
Ing. Kašpar informoval přítomné členy AS o průběhu a výsledcích voleb 
rektora ČVUT. Prof. Dylevský informoval o dalších událostech z vedení ČVUT 
včetně změn na pozicích děkanů ČVUT.  
 

• Informace děkana FBMI ČVUT 
 
Prof. Dylevský informoval o aktivitách budoucího rektora doc. Petráčka a jeho 
přípravě na vedení ČVUT. Dále informoval, že proběhl výběr dodavatele na 
rekonstrukci výškové budovy FBMI, dále uvedl k tomu navazující informace o 
pronájmu náhradních prostor a procesu stěhování. 
 
Plán dalšího zasedání AS FBMI ČVUT dne 28.11.2017, budova Kasárna, Kladno 

 
 

  

 
 Zapsal: Mgr. Kimličková   Ověřil: MUDr. Bříza, Ing. Kašpar 
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