Z á p i s č. 4/2015
ze 4. zasedání grémia děkana FD konaného dne 2.6.2015
v zasedací místnosti č. 314
Přítomni:
prof. Svítek, doc. Čarský, doc. Kocourek, prof. Zelinka, doc. Brandejský, prof. Přibyl,
Dr. Novotný, Dr. Horák, prof. Jiroušek, doc. Hrubeš, doc. Schmidt, Ing. Feit, doc. Mičunek,
Dr. Kaliková, doc. Jirovský, Ing. Hajzler, Dr. Jacura
Omluveni: prof. Moos, prof. Vlček, doc. Přibyl, doc. Týfa, doc. Bouchner, doc. Szabo,
Ing. Smíšek, doc. Leso
Program:
1)
2)
3)
4)

Úvod – kontrola zápisu
Strategický plán FD
Zprávy jednotlivých proděkanů
Různé

1) Úvod – kontrola zápisu - bez připomínek
V úvodu zasedání prof. Svítek informoval o zprávách ze zasedání grémia rektora, konaného
dne 1.6.2015. Novým prorektorem ČVUT pro vědeckou a výzkumnou činnost byl jmenován
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
Prof. Svítek dále informoval o možnostech a způsobu zapojení FD do projektu OP VVV.
Prof. Svítek seznámil členy grémia s dokumentem Jednotná strategie ČVUT k operačnímu
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jenž byl projednáván na zasedání grémia rektora dne
1.6.2015.

2) Dlouhodobý záměr FD
Prof. Svítek krátce pohovořil o vypracovaném Dlouhodobém záměru FD, následně požádal
prof. Zelinku, aby přednesl prezentaci k tomuto dokumentu.
Proběhla diskuse nad rozeslaným dokumentem.
Prof. Svítek požádal přítomné o zaslání připomínek k Dlouhodobému záměru FD prof.
Zelinkovi nejpozději do 15.6.2015.
Současně byl Dlouhodobý záměr zaslán k projednání na zasedání AS FD, které se uskuteční
dne 10.6.2015.
Prof. Svítek sdělil, že Dlouhodobý záměr bude dále diskutován na zasedání VR FD.
V průběhu měsíce října bude svoláno zasedání akademické obce, kde bude tento dokument
představen. Na základě všech připomínek a komentářů by měl být dokument připraven
v měsíci listopadu 2015.

5) Zprávy jednotlivých proděkanů
doc. Čarský – proděkan pro pedagogickou činnost
Doc. Čarský informoval o úspěšně navázané spolupráci mezi ČVUT FD a Taškentským
institutem inženýrů železniční dopravy (Toshkent temir y’ol muhandislari instituti) na základě
osobní návštěvy vykonané společně s proděkanem pro vědeckou a výzkumnou činnost doc.
Kocourkem ve dnech 12.-14.5.2015. Zástupci výše zmíněné vysoké školy deklarovali rozsáhlý
zájem o spolupráci s ČVUT FD v oblasti vzájemné výměny akademických pracovníků a
studentů a v oblasti vědy a výzkumu prostřednictvím zahájení společných projektů v rámci
programu ERASMUS apod. Pro úspěšnou realizaci této spolupráce je potřeba stanovit
zodpovědného pracovníka ČVUT FD, který je odborníkem v oblasti železniční dopravy a
zároveň má dobrou znalost anglického i ruského jazyka. Na základě doporučení doc. Čarského
grémium vyslovilo souhlas a děkan stanovil zodpovědným pracovníkem ČVUT FD pro další
spolupráci s Taškentským institutem inženýrů železniční dopravy (Toshkent temir y’ol
muhandislari instituti) Ing. Michala Drábka, Ph.D. z ústavu K617, který pro tuto spolupráci
splňuje všechny požadované předpoklady nejlépe.
6) Různé
Prof. Jiroušek informoval vedení FD o průběhu jednání pracovní skupiny ve věci vyklizení
prostor v budově Horská A se zástupci Fakulty strojní. Prof. Jiroušek upozornil, že FD je na
těchto jednáních menšinově zastoupena a požádal o jmenování dalších členů do této pracovní
skupiny za FD. Grémium vyjádřilo souhlas s rozšířením pracovní skupiny.
Dr. Kaliková upozornila na podvodné e-maily, které dochází na FD a požádala vedoucí všech
ústavů, aby opětovně upozornili všechny své zaměstnance, aby nevyplňovali žádné požadované
citlivé údaje (přihlašovací heslo apod.) ani neotevírali zaslané přílohy těchto mailů. Dr.
Kaliková uvedla, že neopatrnost zaměstnanců, kteří reagují na tyto maily, vede ke značným
komplikacím s dopady pro celou Fakultu dopravní.
Doc. Schmidt informoval, v návaznosti na předchozí informace doc. Čarského z minulých
zasedání, že byl AS ČVUT schválen nový Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze a
v této souvislosti znovu upozornil na okolnosti vyplývající pro akademické pracovníky i
studenty z plošného zrušení výkazů o studiu (indexů) od 1.10.2015.
Prof. Svítek informoval, že nebyla ze strany rektorátu poskytnuta možnost předání medailí F.J.
Gerstnera na slavnostním zasedání VR ČVUT dne 16.6.2015 a ani do budoucna nebudou
fakultní medaile předávány na slavnostním zasedání VR ČVUT. Prof. Svítek uvedl, že medaile
budou předány navrženým kandidátům v průběhu září – prosince 2015 při vybrané slavnostní
příležitosti pořádané Fakultou dopravní.
V závěru zasedání prof. Svítek poděkoval všem přítomným za jejich úsilí a píli v tomto
akademickém roce a popřál všem hodně pěkných chvil, pohody, odpočinku a relaxace
strávených v nadcházejících letních měsících.
zapsala: Osifová
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
děkan fakulty

