Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 19
ze zasedání grémia děkana FD, konaného dne 3.5.2005

Přítomni:
prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, prof. P. Moos, doc. Z. Votruba, Dr. M. Kalika, prof. V.
Surovec, prof. M. Vlček, doc. B. Kubát, prof. B. Duchoň, Mgr. Bala, doc. O. Pastor, Mgr. P.
Bíla, PhDr. S. Holíková, Ing. D. Schmidt, Ing. J. Machytka, doc. J. Sodomka, P. Bartoň, Ing.
J. First
Omluveni:
prof. J. Kovanda
1/ Kontrola zápisu
-

bez připomínek

-

informace děkana fakulty:
- byla schválena oborová rada doktorského studijního programu Technika a
technologie v dopravě a spojích pro studijní obor Provoz a řízení letecké dopravy schváleno VR FD dne 29.4.2005; předsedou oborové rady byl jmenován prof. Ing.
Bedřich Duchoň, CSc.
- vedoucím katedry letecké dopravy byl jmenován od 2.5.05 Mgr. Pavel Bíla
- informace o přípravě novelizace vysokoškolského zákona
- k 1.4.2005 byly provedeny platové úpravy všech zaměstnanců fakulty
2/ Rozpočet FD na r. 2005
Dr. Michálková:
-

rozpočet ČVUT na r. 2005 byl schválen AS ČVUT na zasedání dne 13.4.2005

-

fakulta dostala Rozhodnutím rektora ČVUT přidělené prostředky státní dotace fakultě z 15.4.05 (kopii dostali všichni členové grémia děkana), konečný rozpočet fakulty bude
předložen ke schválení AS FD na jeho nejbližším zasedání, a to 18.5.05

3/ Příprava Bílé knihy
Doc. Votruba:
-

bylo zahájeno výběrové řízení do projektů

-

návrhy na úpravu předmětů z kateder budou vyhodnoceny a změny provedeny

-

bude posílen výběr předmětů, které se zabývají problémem „Doprava, životní prostředí
a člověk“ a tento problém bude zohledněn v projektech

-

k přípravě přijímacích zkoušek – věnovat pozornost přijímacím zkouškám do
magisterského kombinovaného studia (komise bude sestavena z prof. a doc., pozornost
zaměřit na profesní zaměření uchazeče)

-

termín pro sestavení komisí ke státním závěrečným zkouškám je 13.5.05 s tím, že
předseda komise bude stabilní po celou dobu SZZ
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4/ Externí projekty (např. FR VŠ)
Dr. Kalika:
-

FR VŠ – za fakultu bylo podáno 20 návrhů projektů v celkové výši 6.378.000,- Kč
s tím, že příspěvek fakulty by činil v případě přijetí všech návrhů 1.675.000,- Kč

-

IGS – z 13 fakultních projektů uspělo do dalšího kola 8

-

„Jednotný programový dokument“ – informace jsou na www stránkách Prahy – města
- adresa je dispozici u proděkana pro rozvoj – je možné opakovat návrhy projektů

5/ Investiční akce FD v r. 2005
Dr. Kalika:
- byla provedena kontrola zajištění investičních akcí FD v r. 2005:
-

investiční akce v Horské:
- rekonstrukce elektro
- rekonstrukce v prostorách kotelny
- výměna oken

-

investiční akce v Konviktské:
- výstavba trafostanice

6/ Dlouhodobý záměr na r. 2005
Prof. Jíra:
- aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje fakulty na r. 2005 byl schválen VR FD dne
29.4.05 – dostali všichni členové grémia děkana
Dr. Kalika:
- informoval o přípravách dlouhodobého záměru ČVUT na období 2006 – 2010
7/ Různé
Prof. Jíra:
- připomněl povinnosti doktorandů podílet se aktivně na výuce kateder – zodpovídají
ved. kateder
Dr. Michálková:
- informovala o Příkazu rektora č. 4/2005 – k zadávání veřejných zakázek do 2 mil. Kč
(dostali všichni členové grémia děkana)
Prof. Moos:
- vyzval ved. kateder, aby zvážili možnost jmenování dalších školitelů doktorandů –
max. počet je 5 doktorandů na 1 školitele a aby zvážili vzhledem k blížícímu se termínu
přijímacích zkoušek do doktorského studia i témata
Prof. Jíra:
- písemné testy pro přijímací řízení do doktorského studia připravují Doc. Taufer, Doc.
Nagy a Mgr. Bala
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Mgr. Bala:
- informovala o návrhu povinně volitelných předmětů, které katedra připravila pro příští
ak. rok

Ing. Schmidt:
- informoval o jednání řídící komise ČVUT
Prof. Duchoň:
- informace o konferenci, pořádané katedrou ekonomiky a managementu dopravy a
telekomunikací „Podniky MHD, systém města a udržitelná mobilita“, která se koná dne
10.5.05 v Horské ul.
Dr. Holíková:
- informovala o dalším návrhu projektu pracoviště v Děčíně v rámci „Duhové energie“
Prof. Jíra:
- výjezdní zasedání grémia děkana v Děčíně se bude konat 31.5.2005

Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová
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