Zápis ze zasedání AS FŽP ze dne 21. 11. 2012
Přítomni: P. Šímová, M. Hanel, J. Vojar, M. Šálek, V. Moudrý, M. Tejkal, V. Novotný, K. Berchová
Omluveni: M. Zeman, B. Kottová, H. Bačinová
Hosté: P. Pech, V. Tuhárská

Program
1) Přivítání nového člena
2) Projednání a schválení dokumentu Přijímací řízení na FŽP
3) Projednání návrhů na čerpání investic
4) Různé

1) Přivítání nového člena
J. Vojar přivítal nového člena AS FŽP (za J. Sovinu, jenž přestal být členem akademické obce), kterým je dle
výsledků voleb V. Novotný.
2) Projednání a schválení dokumentu Přijímací řízení na FŽP
P. Pech a V. Tuhárská představili dokument. V. Tuhárská uvedla, že dokument vychází z loňských pravidel,
změny spočívají v možnosti podání přihlášky pouze elektronicky a nebudou brány v potaz výsledky ze státních
maturit a Scio testů. V dokumentu je třeba upravit ještě problematiku elektronického podání přihlášky,
konkrétně jak student získá specifický symbol (ten byl dříve generován při tisku přihlášky).
Diskuse: M. E. Šálek – dotaz na podobu zkoušení všeobecného přehledu. P. Pech – existují písemné testy. M. E.
Šálek – navrhuje snížit max. počet neúspěšných dokončení studia, jakožto podmínky pro možné podání
přihlášky, ze současných tří na dva. V. Tuhárská – nepovažuje za vhodné z důvodu malého zájmu o studium. J.
Vojar – mají být součástí dokumentu max. počty přijímaných studentů? P. Pech – tyto počty se pro jednotlivé
obory uveřejňují na www stránkách fakulty. J. Vojar – proběhnou vůbec přijímací řízení (testy)? P. Pech – záleží
na počtu přihlášených studentů; pokud se jich přihlásí méně, než jsou počty přijímaných, děkan může testy
v rámci přijímacích řízení zrušit. J. Vojar – upozornil na drobné typografické chyby ve formátu časů.
O dokumentu, který byl podle výše uvedených připomínek upraven, bylo dále hlasováno. Výsledek hlasování: 8
hlasů pro, 0 se zdržel, 0 proti. Dokument Přijímací řízení na FŽP byl AS FŽP schválen a je Přílohou č. 1 zápisu.
3) Projednání návrhů na čerpání investic
P. Šímová představila návrh na čerpání investičních prostředků. Jde o pořízení akademické multilicence
software ENVI (25 plovoucích licencí ENVI Academic a jednu nadstavbu Feature extraction) v celkové
navrhované ceně 315 tis. Kč s DPH a dále sestavy bezpilotního letounu Gatewig X100 pro pořizování detailních
snímků terénu použitelné pro DPZ v celkové ceně ca 1.370 tis. Kč po akademické slevě. P. Šímová rozešle
informační e‐mail na katedry s tím, že zjistí potenciál využití těchto investic pracovníky FŽP. Investice bude
projednána na schůzi vedení FŽP, v případě jejího schválení vedením bude předložena opětovně AS FŽP ke
schválení.
4) Různé
Novým členem AS FŽP za odstupujícího J. Medka by měl být, dle výsledků voleb, P. Jakubec. J. Vojar jej osloví.

Datum: 21. 11. 2012

Zapsala: Kateřina Berchová

Schválil: Jiří Vojar, předseda AS FŽP

