Fakulta dopravní ČVUT

Z á p i s č. 3/2010
ze 3. zasedání grémia děkana FD konaného dne 4. 5. 2010 v Konviktu v zasedací místnosti č. 314

Přítomni:
prof. Svítek, prof. Jíra, Dr. Schmidt, prof. Přibyl, prof. Vlček, Dr. Hrubeš, doc. Jirovský, Ing. First,
Ing. Feit, PhDr. Holíková, doc. Pastor, Ing. Faifrová, Dr. Kaliková, doc. Hanus, doc. Šachl, doc.
Brandejský, prof. Zelinka, Ing. Mocková, Ing. Hrubeš
Omluveni: prof. Moos, Dr. Němec, doc. Čarský, dr.Říha, Bc.Košťálová, prof. Kovanda

1)Úvod kontrola zápisu – (prof. Svítek)
- zápis bez připomínek
- všechny úkoly z minulého zasedání grémia děkana dne 16.3.2010 byly splněny ve
stanoveném termínu

V úvodu zasedání prof. Svítek přivítal všechny přítomné a omluvil se za případné
komplikace, které mohla vyvolat změna termínu zasedání grémia děkana. Současně omluvil
z účasti na dnešním zasedání Dr. Němce z rodinných důvodů a poblahopřál tajemníkovi FD
Dr. Schmidtovi k narození dcery Karolíny. Dále informoval o zvolení prof. Ing. Tatiany
Čorejové, Ph.D. rektorkou Žilinské univerzity.

Prof. Svítek dále sdělil vedení FD informace z Kolegia Rektora:
o jmenování nových prorektorů a členů vedení ČVUT:
Prorektoři :
- pro vnější vztahy: prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.
- pro studium a studentské záležitosti: doc. Ing. Josef Jettmar,CSc.
- pro rozvoj: prof. Ing. Petr Moos, CSc.
- pro výstavbu a investiční činnost: prof. ing. Miloslav Pavlík, CSc.
- pro vědeckou a výzkumnou činnost: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
o byl odsouhlasen dlouhodobý záměr ČVUT do roku 2015 i jeho aktualizace
pro rok 2011
o vznikne strategie ČVUT + akční plán úkolů
o byla zpracována analýza činností jednotlivých odborů a nenormativních
složek rektorátu ČVUT včetně VIC
o informoval o vyhlášení 3. výzvy OPPA – Praha, Adaptabilita PO1: Podpora
rozvoje znalostní ekonomiky, kdy byly vyhlašovatelem stanoveny některé
další podmínky a omezení (kupř. pouze jedna žádost za ČVUT)

o OPPA – Praha, Adaptabilita PO3: Modernizace počátečního vzdělávání (1
žadatel může podat projektové žádosti, které v celkovém objemu dosahují
max. 60 mil. Kč) Schválený způsob interního výběru projektů vypracovaný
prorektorem prof. Moosem bude předán proděkanovi prof. Zelinkovi
k dalšímu zpracování
o Informaci o projektech, které FD předloží do 3. výzvy OPPA je nutno
zaslat na rektorát nejpozději do 31.5.2010
o Příprava metodiky „full-cost modelu“ bude dále projednávána na zasedání
grémia rektora dne 10.5.2010 za účasti tajemníků jednotlivých fakult

2) Příprava Výroční zprávy FD za rok 2009 (prof. Svítek)
Výroční zpráva FD za rok 2009 byla schválena na zasedání kolegia děkana dne 27.4.2010
Finální verze výroční zprávy bude zaslána k připomínkování v elektronické podobě
všem vedoucím ústavů.
Úkol 3/1: Zaslat připomínky k Výroční zprávě do e-mailu prof. Svítkovi
Zodpovídá: všichni vedoucí ústavů

T: 10.5.2010

Výroční zpráva bude dále předložena ke schválení do AS FD na zasedání dne 11.5.2010
3) Rozpočet FD na rok 2010 (Dr. Schmidt)
Tajemník fakulty předal všem přítomným přehled přidělených prostředků pro FD
v roce 2010
- materiály zašle tajemník do e-mailu všem vedoucím ústavů
Úkol 3.2. Zaslat připomínky k sestavení rozpočtu na rok 2010
Zodpovídá: všichni vedoucí ústavů

T: 11.5.2010

4) Zprávy jednotlivých proděkanů
4.1 Pedagogika – zástupce proděkana Ing. Mocková:
-

informovala o schválení časového harmonogramu akademického roku 2010/2011
( 14 týdenní semestr) a jeho umístění na webových stránkách fakulty

-

Informovala o vydání Vyhlášky děkana č. 2/2010 pro „Výběrové řízení do
projektů a oborů“ pro studenty prezenční formy bakalářského studijního
programu v Děčíně“
- Vyhlášky děkana č. 3/2010 o dodržování a uplatňování Metodického pokynu č.
1/2009 prorektora pro vědeckotechnologický park a studentské záležitosti
„O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných
prací“
-

Ve vyhlášce je mimo jiné uvedeno, že v souladu s čl. 6 odst. 1 metodického pokynu
musí autor každé vysokoškolské závěrečné práce v ní uvést na samostatné
stránce následující datované a podepsané prohlášení:

„Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré
použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě
vysokoškolských závěrečných prací.“

Tato vyhláška platí bez výjimky pro všechny bakalářské práce, diplomové práce a disertační
práce obhajované po 01. 05. 2010.
Obě vyhlášky jsou přílohou č. 1 a č. 2 tohoto zápisu a budou umístěny na webové stránky
fakulty.
-

informovala o výsledcích přijímacího řízení do oboru ITS

-

požádala vedoucí jednotlivých ústavů o jmenování 2 pracovníků z každého ústavu,
kteří se budou účastnit přijímacího řízení (7.-14.6.2010)

Úkol 3/3 :Zaslat jména konkrétních pracovníků za jednotlivé ústavy na stud. odd.
Zodpovídá: všichni vedoucí ústavů
-

-

-

-

T: 10.5.2010

upozornila, že k dnešnímu dni byly do soutěže Stavba roku zaslány za celou FD
pouze čtyři diplomové práce. Vzhledem k prodloužení termínu přijímaní prací do
soutěže a to do 14.5.2010, požádala vedoucí jednotlivých ústavů o vybrání a zaslání
DP bud do 10.5.2010 na studijní odd. nebo přímo organizátorům soutěže do
14.5.2010.
informovala o podání žádosti o akreditaci nového oboru Elektromobilita. Na
doporučení kolegia děkana ze dne 27.4.2010 nebude tento obor v akademickém
roce 2010/2011 otevřen. Členové grémia děkana vyjádřili s tímto postupem souhlas
a doporučili zvážit otevření tohoto magisterského oboru až v akademickém roce
2011/2012.
pro příští akademický rok 2011/2012 budou zahraniční studenti povinni dokládat u
přijímacích zkoušek potvrzení o složení maturitní nebo státní zkoušky z českého
jazyka (bude zakotveno v připravující se vyhlášce děkana FD). Následně obdrží
certifikát FD.
Prof. Svítek informoval o podání projektu „Transatlantic Dual Masters Degree
Program in Transportation and Logistics Systems“ ve spolupráci s University of
Texas at El Paso. Při této příležitosti ocenil práci Doc. Ing. Ladislava Bíny, CSc. a
jeho týmu na přípravě tohoto projektu.

4.2.Věda a výzkum – proděkan prof. Jíra
- informoval o přípravě reakreditace tří studijních oborů doktorského studia
(Technologie a management v dopravě a telekomunikacích, Dopravní systémy a
technika, Inženýrská informatika v dopravě a spojích)
- prof. Vlček upozornil na vhodnost zajištění akreditace doktorského studia
v anglickém jazyce
- prof. Jíra vstoupí v jednání s akreditační komisí ohledně zajištění akreditace
doktorského studia v angl. jazyce na všechny 3 obory
- prof. Jíra informoval o nominaci do poradních orgánů Rady pro výzkum,
vývoj a inovaci - za FD byli navrženi prof. Vlček a Doc. Bečvářová
- všem vedoucím ústavů byl zaslán e-mail ohledně informací o vykazování výsledků
výzkumu a vývoje, obsahující podrobný popis, který umožní lépe se orientovat v
uvedené metodice. Pro tyto informace byly použity internetové stránky:
http://www.fme.vutbr.cz.
-

dne 26. 11. 2010 bude pořádán Den vědy na pražských vysokých školách 2010 –
kontaktním pracovníkem za FD jmenován Dr. Petr Bouchner

Prof. Svítek
-

-

informoval o rozhodnutí ze zasedání kolegia děkana ze dne 27.4.2010 o vyplacení
odměny všem studentů, kteří podali projekt v rámci SGS. Zároveň uvedl, že každý
projekt SGS bude sledován s ohledem na výsledky v databázi RIV. Řešitelé
projektů SGS bez významných výsledků v databázi RIV nezískají v dalších letech
kladné stanovisko děkana k novému SGS projektu. Grémium vyjádřilo s tímto
postupem souhlas.
prof. Svítek poděkoval prof. Jírovi za vynikající průběh konference Železniční
platforma
prof. Svítek dále informoval o jednání v rámci technologické platformy Silniční
doprava, kde není upřesněn finanční model pro VŠ.
termín zasedání VR FD CVUT byl stanoven na 14.5.2010

4.3 Zahraničí – proděkan prof. Vlček
-

předal přítomným brožuru Technický průvodce grantovým financováním

-

Prof. Svítek navrhl ve spolupráci s Ústavem letecké dopravy připravit nový
předmět pro doktorandy v oblasti kosmonautiky (vyučující budou delegování
společností EADS)

4.4 Rozvoj a výstavba – proděkan doc. Jirovský
- doc. Jirovský informoval přítomné o vybraných projektech za FD v rámci FRVŠ
Celkem podáno 8 projektů, z toho vybrány následující čtyři, které byly odsouhlaseny
na zasedání kolegia děkana dne 27.4.2010:
Mejstřík O, Ing.
Vítů T, Ing.. Ph.D.
Svoboda L, Ing.
Pleninger S.,Ing.Ph.D.

K 614
K 611
K 614
K 621

Laboratoře pro výuku cizích jazyků
Modernizace laboratorního cvičení z fyziky na FD
Laboratoř síťových technologií
Laboratoř řízení letového provozu

Projekty byly předány na rektorát ČVUT v papírové formě dne 23.4.2010.
- doc. Jirovský dále informoval o výsledcích jednání k dislokaci ploch pro FD, které
proběhlo dne 15.4. 2010
- podle této dohody by měla být převedena budova Horská A (stará budova)
do správy FD. ÚVIČ připraví do 30.4.2010 dislokační příkaz na převod správy
z FS na FD.

4.5 Děčín, projekty – proděkan prof. Zelinka
- prof. Zelinka informoval o přípravě projektů Alfa, OPPK-Praha (veřejná doprava v
Praze), VaVPI-středočeský kraj (centrum popularizace)
- prof. Zelinka dále uvedl, že 30.9.2010 je plánovaný termín zahájení oslav 15.let
Děčína, v tento den byl měl proběhnout slavnostní ceremoniál a ½ denní seminář

-

-

prof. Zelinka dále informoval o realizaci projektu VTP AT Milovice ve spolupráci
s Fakultou elektrotechnickou a Fakultou strojní. Fakulta dopravní se v rámci
projektu zaměřuje zejména na oblast dopravní bezpečnosti a projekty navazující na
technologii aerodynamického tunelu.
dále byla řešena otázka www. stránek FD a marketingu (ukázka ITS oboru)
prof. Zelinka navrhl vytvořit pracovní skupinu zabývající se webovými stránkami
FD a problematikou propojení jednotlivých sítí

5) Analýza výzkumných priorit jednotlivých ústavů (prof. Svítek)
Pět základních priorit:
1. Plánování a návrh dopravních systémů/infrastruktury
2. Modelování a řízení dopravních systémů
3. Provoz a kvalita dopravních systémů
4. Bezpečnost dopravy
5. Komponenty inteligentních dopravních systémů (ITS)
Předpoklad: koordinace mezi ústavy pro zvýšení kompetencí, součást strategie FD, priority
pro podávání SGS, atd.
Půjde o první krok obdobné strategie pro VaV jako je řešena strategie pro pedagogiku

6) Průběžná informace o zpracování procesního modelu fakulty (prof. Svítek)
Prof. Svítek požádal Ing. Šrauta o krátké shrnutí průběhu schůzek na jednotlivých
ústavech
Závěr:
Úspěšně proběhla první etapa tříkolového zpracování výkonového způsobu
financování ústavů na FD. Všichni vedoucí byli seznámeni s filozofií navrženého
řešení. Tento postup získal všeobecnou podporu vedoucích ústavů. Do týdne bude
zahájeno 2 kolo zahrnující validaci údajů. Ve třetí fázi kolegium děkana projedná a
schválí pravidla implementace této metodiky pro další období. Navržený postup
umožní získání rozpočtu na rok 2011 již v říjnu/listopadu 2010. Děkan prof. Svítek
poděkoval Ing. Šrautovi za jeho práci.
-prof. Svítek dále informoval o přípravě směrnice o delegaci pravomocí + kompetencí
na základě připravovaného procesního modelu.

7) Návrhy kandidátu na udělení medailí (Gerstner, Felber, medaile ČVUT)
(prof. Svítek)
Prof. Svítek seznámil přítomné s návrhy kandidátů na udělení medailí, jenž budou předloženy
na zasedání AS FD.
Navržení kandidáti:
Medaile ČVUT – zlatá
Božena Hráčková – ved. studijního odd. FD
Doc. RNDr. Jiří Taufer, CSc. – Ústav aplikované matematiky
Medaile ČVUT – stříbrná
PhDr. Stanislava Holíková – vedoucí ústavu pro bakalářská studia - Děčín
Doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc. – Ústav dopravní techniky
Felberova medaile – I. stupeň zlatá
Prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. – Ústav ekonomiky a managementu dopravy
a telekomunikací
Doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc. – Ústav mechaniky a materiálů
Medaile F.J. Gerstnera
Prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. – vedoucí Ústavu dopravní techniky
Doc. Ing. Pavel Puchmajer, CSc. – Ústav mechaniky a materiálů
Mgr. Věra Bala – Ústav jazyků a společenských věd
PhDr. Jiří Král – Úřad práce města Děčín
Ing. Jiří First – Ústav dopravní techniky
Ing. Josef Holub – ČEZ Děčín
Ing. Miroslav Tesař – Kabelovny Děčín
Grémium vyjádřilo souhlas s navrženými kandidáty. Tento návrh bude dále předložen ke
schválení na zasedání AS FD dne 11.5.2010.
Prof. Svítek informoval grémium děkana, že v současné době nebude podána žádost o
jmenování prof. Nováka emeritním profesorem. Podmínkou pro jmenování emeritním
profesorem je nutnost ukončení pracovního úvazku na ČVUT.

8) Různé
- prof. Svítek informoval o sporu Drážní společnosti s pardubickým krajem
- prof. Svítek informoval o úspěšné konferenci Elektromobilita a o přípravě kongresu
na toto téma v roce 2011
( styční pracovníci Riha, Srp, Novak) – zájem o spolupráci v této oblasti projevili zástupci
firmy ČEZ
- v závěru prof. Svítek tlumočil poděkování paní RNDr. Magdaleně Hykšové za vynikající
přípravu a zdařilý průběh plesu FD CVUT

Zapsala: Osifová
Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
děkan fakulty

