Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 21
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 4.12.2001
Přítomni:
Prof.. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Doc. Z. Votruba, Prof. P. Jirava, Doc. B. Kubát, Prof. M. Vlček,
Prof. B. Duchoň, PhDr. V. Kubišová, Prof. J. Kovanda, Prof. V. Svoboda, Prof. L. Kulčák, Prof. V. Skurovec, Doc.
Fr. Drastík, Doc. M. Novák, Prof. Fr. Lehovec, Doc. M. Jánešová, Ing. J. Sodomka, Dr. J. Klečáková, M. Jacura,
Omluveni:
Ing. Z. Čarská

1/ Kontrola zápisu





bez připomínek
úkol č. 19/1 – interní hodnocení výzkumných záměrů za r. 2001 - podkladové materiály z kateder předat
odpovědným řešitelům v elektronické podobě (termín: do 30.11.01) – katedry, které nesplnily, dodají ihned
úkol č. 19/2 –katedry musí dát do pořádku v KOSu hodnocení studentů za minulé období podle pokynu
studijního oddělení.
Termín: do 31.12.01
Odpovídají: ved. kateder



úkol č. 20/1 - dokončit inventarizaci sítí a počítačové techniky (revokace termínu)
Termín: do 25.2.02
Odpovídá: Dr. Klečáková - ved. odd. počítač. tech. a vedoucí kateder





k úkolu č. 20/2 - seznam podle došlých návrhů, upravený ve vedení fakulty bude projednán a provedena
konečná redakce v komisích ad hoc, sestavených předsedy oborových rad (viz zápis z kolegia děkana z
27.121.01)
k úkolu č. 20/3 - zadat do databází publikací ČVUT všechny publikace, které byly napsány pracovníky kateder
(termín do 30.11.01) – katedry zkontrolují databázi a případně ještě doplní – termín: ihned

2/ Informace proděkanů
Prof. Moos:


byla vyhlášena IGS – podmínky na webových stránkách ČVUT
- úkol č. 21/1 – projekty odevzdat do 18.12.01 na odd. VaV
Termín: 18.12.01
Odpovídají: ved. kateder



termín mimořádných přijímacích zkoušek do PGS je 11.1.02 v 10.00 hod. v Konviktské ul. v zasedací místnosti

Doc. Votruba:






k akreditaci fakulty – začátkem roku musí být materiál pro akreditaci připraven, při té příležitosti požádal
všechny členy grémia děkana o pomoc při přípravě těchto materiálů na vyžádání proděkana pro pedagog.
činnost nebo Ing. Čarského
informace – TV Nova na stránkách Teletexu uveřejnila informace o studiu na Fakultě dopravní ČVUT
AS FD na svém posledním zasedání schválil podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2002/2003

Doc. Kubát:




hodnocení smlouvy o spolupráci s ČD – vedoucí kateder do 5.12.01 sdělí proděkanovi pro rozvoj stručné
hodnocení konkrétní spolupráce s Českými drahami
FR VŠ –
 oponentní řízení projektů r. 2001 – 2 projekty Dr. Bečvářové – se bude konat 4.2.02 v 9.00 hod. na FD
 na r. 2002 – bylo vyřazeno 5 projektů FR VŠ pro formální nedostatky (fakulta bude žádat vysvětlení
důvodů pro vyřazení těchto projektů)
 soutěž FR VŠ r. 2003 bude vyhlášena cca koncem února 2002

Prof. Jirava:



přehled akcí, které budou organizovány fakultou v r. 2002 je možné ještě doplnit u p. Skopalové na rektorátě
program oslav 295. výročí ČVUT – zahájení bude 18.1.2002; v rámci oslav se bude konat konference s
mezinárodní účastí, zúčastní se všechny fakulty – do sborníku konference dát informaci o 10. výročí fakulty
dopravní

3/ Zaměstnanecké průkazy ČVUT
Dr. Michálková:


informace k průkazům zaměstnanců – pracovníci fakulty si mohou vyzvednout buď hromadně po pracovištích
FD dle dohody s VIC nebo osobně ve výdejním středisku VIC v Zikově ulici č. 19 průkazy zaměstnance ČVUT

4/ VR FD
Prof. Moos:




zasedání VR se koná 7.12.02 v 9.00 hod. Na Florenci - proběhne habilitace RNDr. Novovičové, proto je nutná
účast všech členů VR FD
program VR byl rozeslán

5/ IGS 2002



viz bod 2/
úkol č. 21/2 – řešitelé IGS 2001 musí podat přihlášku na Workshop
Termín: do 14.12.01
Odpovídají: vedoucí kateder

6/ Ocenění výzkumných týmů a jednotlivců
Prof. Jíra:






návrhy na ocenění jednotlivců byly projednány ve vedení fakulty a zaslány prorektorovi Stejskalovi:
studenti byli vybráni ze seznamu studentů s vynikajícím studij. výsledky, předloženého studijním odd.
pracovníci vynikající v pedagogické práci: Dr. Kalika, Dr. Klečáková, Ing. Čarský
pracovníci vynikající ve vědeckovýzkumné činnosti: prof. Jirava, Dr. Brandejský, Dr. Svítek
návrhy na ocenění výzkumných týmů a vědeckovýzkumných pracovníků musí být projednány ve VR FD a do
konce ledna 2002 předány rektorovi ČVUT



katedry připraví návrhy do zasedání VR fakulty, tj. zašlou elektronicky sekretariátu děkana do 6.12.01 do 15.00
hod.

Grémium děkana podporuje stanovisko vedení fakulty, týkající se návrhu na zařazení pracovníků mimo akademickou
obec k ocenění za jejich práci pro ČVUT.
7/ Dlouhodobý záměr FD na r. 2002
Doc. Kubát:



aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT pro r. 2001
úkol č. 21/3 – podklady z kateder k plnění dlouhodob. záměru za rok 2001 (viz webové stránky fakulty) a
návrhy na r. 2002 zaslat elektronicky sekr. děkana
Termín: do 6.12.01 (plnění DZ 2001)
Odpovídají: proděkani, tajemník a ved. kateder

8/ 6. RP a Network of excellence
Prof. Jíra:


informace z grémia rektora bude k dispozici na stránkách fakulty – odd. VaV

9/ Různé
Prof. Jíra:


návrhy kandidátů do oborových a podoborových komisí GAČR – návrhy z kateder do 15.12.01, bude se
projednávat na příštím grémiu děkana

Dr. Michálková:



upozornila, že 14.12.01 se uzavírá vyúčtování
výběrová komise na místa pedagogů se koná 18.12.01 – katedry, které tak ještě neučinily, dodají ihned
podkladové materiály

Doc. Jánešová:


informovala grémium děkana o průběhu voleb do AS fakulty

Doc. Votruba:


vyzval katedry, aby věnovaly pozornost možnosti návrhů na cenu Siemens – statut viz www.cvut.cz/siemens

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

