
Zápis č. 8/2020 

ze zasedání Akademického senátu FPBT 

dne 6. 10. 2020 

 

Přítomni: Ing. Zita Holík Purkrtová, PhD; Ing. Kamil Parkan, PhD; Ing. Svatopluk Henke, 

PhD; Ing. Markéta Berčíková, PhD; Ing. Michal Stupák, PhD; doc. Ing. Olga Maťátková, PhD; 

Ing. Vít Prouza; Ing. Leoš Uttl; Bc. Matěj Malý; Bc. Elena Šulcová 

 

Omluveni: Ing. Tereza Škorpilová, PhD 

 

Hosté: proděkan prof. Ing. Karel Melzoch, CSc; doc. Ing. Ondřej Uhlík, PhD 

 

Předběžný program jednání byl členům senátu v předstihu zaslán mailem. Vzhledem ke 

skutečnosti, že nikdo k němu nevznesl připomínky, byl program považován za projednaný. 

 

Program: 

1. Senát prodiskutoval studentský podnět týkající se kvality distanční výuky. Tento podnět 

bude v součinnosti řešen se senátory z dalších fakultních senátů. Ke konci týdne bude všem 

studentům zaslán mail s dotazem na kvalitu/připomínky k distanční výuce. Konkrétní 

podněty pak budou předány přímo děkanovi a proděkanovi pro pedagogiku. Na příštím 

zasedání poddá Bc. Malý zprávu o výsledcích ankety. Senátoři z řad zaměstnanců vyjádřili 

ochotu případně kolegům pomoci svými zkušenostmi s distanční výukou a s prostředky, 

které se k ní používají.  

2. Senát vyhlásil volby do studentské části Akademického senátu VŠCHT a Akademického 

senátu FPBT pro období od 1.2.2021 do 31.1.2023. Do studentské části AS VŠCHT se bude 

za FPBT volit 1 mandát, do studentské části AS FPBT se budou volit celkově 2 mandáty (1 

mandát za Bc. a Mgr. studenty a 1 mandát za PhD studenty).  

Termín voleb stanovil akademický senát na 30.11.2020 – 3.12.2020. Podrobný 

harmonogram voleb je Přílohou 1 tohoto zápisu.  

Senát také jmenoval volební komise pro tyto volby. Složení komise pro volby do AS 

VŠCHT: Ing. Vít Prouza (předseda), Ing. Adam Giurg, Ing. Václav Durďák, Ing. Petr 

Kovář. Složení komise pro volby do AS FPBT: volební skupina Bc. a Mgr. studenti: Karel 

Fous (předseda), Bc. Anna Ničová, Bc. Karolína Zvonařová; volební skupina PhD studenti: 

Ing. Vít Prouza (předseda), Ing. Markéta Nováková, Ing. Mariana Hanková. Složení 

volebních komisí bylo sděleno předsedovi volební komise doc. Zárubovi a zároveň 

předsedovi AS VŠCHT prof. Cibulkovi. 

3. Senát prodiskutoval a souhlasí se jmenováním doc. Ing. Ondřeje Uhlíka, PhD do Vědecké 

rady FPBT. Doc. Uhlík byl jako host přítomen na zasedání, krátce se představil a 

zodpověděl dotazy. 

4. Studentští senátoři tlumočili studentské podněty na práci Bc. Faltejska v rámci komunikace 

a vyřizování podkladů v procesu double-degree studentských programů. Dle zkušeností je 

podpora a součinnost ze strany zahraničního oddělení při vyřizování tohoto konkrétního 

programu (který spadá pod gesci Bc. Faltejska) nedostatečná. K podnětu se vyjádřil se 

svými zkušenostmi i Dr. Parkan. Podnět bude předán děkanovi fakulty. 

5. Byl diskutován stav vzhledu chodeb (stav posterů a výzdoby, stáří informačních tabulí) 

v okolí děkanátu FPBT (od kanceláře Mgr. Morchové až k zadnímu schodišti vedoucímu 

k výpočetnímu centru). Šlo by aktualizovat vývěsky/postery umístěné v tomto prostoru? 

Podnět bude předán děkanovi fakulty. 

6. Dotaz Dr. Berčíkové – bude pořádán nějaký uvítací/informační program pro studenty 

prvního ročníku? Bc. Malý informoval o akcích, jež pořádají studentské spolky a senátoři 



(Carbonline, kruhový tutoring). Byl diskutován dopad skutečnosti, že z matematiky nejsou 

psány zápočtové testy – ztížení studijních podmínek pro studenty, kteří nemají zpětnou 

vazbu v průběhu semestru). Podnět předán děkanovi fakulty. 

7. V návaznosti na předchozí bod byl Ing. Prouzou vznesen dotaz na podmínky organizování 

činností studentských spolků (např. Balingovi vařiči, ale i další). Bylo by možno, aby vedení 

fakulty/školy vydalo jasný postoj/doporučení, co je a není možné za současných podmínek? 

A co bude možné po skončení krizové situace? Bylo by možno ve vyjádřeních týkajících se 

chodu školy v návaznosti na omezení v rámci Covid-19 opatření pamatovat i na tyto 

studentské aktivity? 

Termín příštího zasedání AS FPBT bude upřesněn. 

 

V Praze 6.10. 2020 

        Ing. Zita Holík Purkrtová, PhD

         předsedkyně senátu   


