Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Zápis
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 2.11.99
Přítomni:
Prof. P. Moos, JUDr. L. Michálková, Doc. M. Vlček, Doc. J. Jíra, Doc. F. Drastík, Prof. V. Skurovec, Prof. B.
Duchoň, Ing. Z. Votruba, PhDr. V. Kubišová, Prof. J. Dunovský, Prof. V. Svoboda, Ing. B. Hřebejk, Doc. M. Novák,
Doc. M. Jánešová, Ing. Z. Čarská, Ing. J. Klečáková, RNDr. J. Taufer, Doc. B. Kubát
Omluveni:
Prof. P. Jirava, Prof. F. Lehovec
1. Kontrola zápisu
 bez připomínek
2. Informace z kolegia rektora
Prof. Moos:
 prorektor Šejnoha svolá do 14ti dnů dislokační komisi - využití všech objektů ČVUT
 17.1.2000 je termín pro odevzdání příspěvků pro Workshop 2000
 audit CRE - hodnocení ČVUT velmi dobré
 dlouhodobý záměr ČVUT - fakulta dopravní připomínkovala výši koeficientu na studenta - požádala o
zvýšení z důvodů náročnosti výuky na finanční zabezpečení
 GAUDEAMUS - děkan poděkoval odd. pro vnější vztahy a proděkanovi pro pedagogickou činnost za
vzornou prezentaci fakulty
3. Agendy proděkanů
Doc. Jíra:
 byly zahájeny asanační práce v suterénu v Konviktské - vyzval ke spolupráci kateder, které budou tyto
prostory využívat
Doc. Drastík:
 do konce listopadu je termín k odevzdání návrhů na vydání skript na 2. pololetí 2000. Termín odevzdání
je třeba plánovat nejpozději do konce října 2000
 katedry musí včas zajistit vydání dotisků skript - aktuální stav v prodejně je na www stránkách ČVUT
 doplnění nebo změny v seznamech komisí jmenovaných MŠMT pro státní závěrečné zkoušky - případné
požadavky předají ved. kateder proděkanovi pro pedag. činnost do konce listopadu 99 (upozornil na to, že
návrhy musí být projednány na vědecké radě)
 rektorem ČVUT byl vyhlášek harmonogram akademického roku 2000/2001
 evropský kreditní systém - Dr. Kubišová zašle do týdne materiály elektronicky všem katedrám v
angličtině a češtině, katedry zpracují (obsah a popis předmětů) a zašlou zpět katedře humanitních oborů
Termín: do 21.1.2000
 předal všem ved. kateder harmonogram tvorby rozvrhu a zápisu do projektů na letní semestr 1999/2000 a
zimní semestr 2000/2001 (příloha k zápisu). Upozornil ved. kateder, že projekty budou prezentovány na
www stránkách fakulty, tato prezentace je podmínkou pro udělení zápočtů studentům napsaných v
projektu
 anotace projektů vč. výčtu předmětů zapisovaných s projektem předají ved. kateder proděkanovi pro
pedag. činnost do 31.12.1999
 charakteristiky kateder - anotace náplní práce kateder předají ved. kateder proděkanovi pro pedag. činnost
ddo 31.12.1999
Prof. Skurovec:
 informoval o tom, že student 3. ročníku byl přijat na Kansas State University
 připravuje se návštěva s přednáškou Prof. Slotiny z MTI na FD ČVUT v prosinci 99
 studenti 5. roč. a doktorandi se mohou zúčastnit Workshopu v Berlíně - informace na odd. pro zahr. styky
Doc. Vlček:
 rozhodnutím MŠMT byla FD ČVUT udělena akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem ve všech oborech, a to:

v oboru inženýrská informatika na 8 let
v oboru dopravní systémy a technika na 4 roky
 v oboru technologie a management na 8 let
 centrální informační systém ČVUT - vkládání publ. dat do FELTECH
Děkan ukládá ved. kateder zpracovat podle formátu FELTECH publ. činnost za letošní rok a předat výtisk
proděkanovi pro vědu a výzkum.
 k programu VR fakulty dne 5.11.99 - oponentace výzkumných záměrů - do začátku jednání VR řešitelé
sdělí proděkanovi pro VaV návrh oponenta
4. Předběžné závěry z auditu CRE



Informace děkana viz bod 2.

5. Podmínky hospodaření fakulty v závěru roku
Dr. Michálková:
 informovala o současné finanční situaci fakulty, průběžná informace bude dána na vědomí senátu fakulty
6. Výstavba laboratoří a rozvojové projekty
Prof. Moos:
 byly zahájeny práce v suterénu v objektu v Konviktské ul., v budoucnu se uvažuje o výstavbě výtahu do
5. patra
 informoval o přípravách k vybudování učebny pro cca 120 studentů přebudováním tělocvičny v našem
objektu v Horské
7. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem (návrh komisí)
Doc. Vlček:
 na jednání VR fakulty 5.11.99 budou předloženy ke schválení návrhy habilitačních komisí, a to:
 RNDr. Otto Hudec: Prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. - FD ČVUT
Prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc. - EF TU Košice
Prof. Ing. Juraj Synai, DrSc. - SF TU Košice
Prof. Ing. Karel Cimmermann, DrSc, - MFF UK
Prof. Ing. Jaroslav Vlček, DrSc. - FD ČVUT
- Doc. Jíra: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. - prorektor ČVUT
Prof. Ing. Petr Jirava, CSc. - FD ČVUT
Prof. Ing. Fr. Plánička, CSc.- ZU Plzeň
Prof. Ing. Vlastimil Křupka, DrSc. - VUT Brno
Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. - děkan FD JP Pardubice
- oznámení o zahájení habil. řízení a řízení ke jmen. prof. - Doc. Kovanda a Ing. Pastor
8. 8. Různé

Prof. Moos:
 fakulta dostatečně nevyužívá možnosti, že se na půdě fakulty schází Asociace dopravních inženýrů vyzval přítomné ke zvážení členství v této profesní organizaci, vč. informace i studentům fakulty
Dr. Michálková:

upozornila, že 21.11. a 28.11.99 nepůjde síť ČVUT
15.12.99 končí veškeré platební vztahy !!!
 studijní odd. bude posíleno v příštím šk. roce o 0,5 prac. úvazku s výhledem rozšíření úvazku v dalších
letech
Prof. Svoboda:
 připomenul termín 17.11.99, kdy se koná na Florenci konference "Věda o dopravě"
Dr. Kubišová:
 informace o možné spolupráci s Želez. zdravotnictvím - projedná s odd. pro vnější vztahy
Doc. Jánešová:
 3.11.99 proběhne volba rektora ČVUT, 10.11.99 se koná AS FD, na kterém bude vyhlášena volba děkana
fakulty
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.



děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

