Z á p i s č. 2/2016
z 2. zasedání grémia děkana FD konaného dne 5.4.2016
v zasedací místnosti č. 314
Přítomni:
prof. Svítek, doc. Čarský, doc. Kocourek, Dr. Kumpošt, doc. Přibyl, prof. Zelinka, doc. Schmidt,
Mgr. Rezlerová, prof. Přibyl, doc. Bouchner, Dr. Říha, prof. Jiroušek, doc. Hrubeš, doc. Szabo,
doc. Mičunek, Dr. Jirovský , Ing. Smíšek, Dr. Jacura, Ing. Hajzler, Dr. Kaliková, doc. Týfa, prof.
Vlček
Omluveni: doc. Brandejský, Ing. Feit, doc. Jirovský, doc. Leso
Program
1)
2)
3)
4)
5)

Úvod – kontrola zápisu
Příprava Výroční zprávy FD za rok 2015
Příprava rozpočtu FD pro rok 2016
Zprávy jednotlivých proděkanů
Různé

1) Úvod – kontrola zápisu - bez připomínek
2) Průchodnost bakalářského studia
Prof. Svítek podrobně informoval přítomné o změnách ve výuce předmětu Fyzika. Novým
vyučujícím předmětu Fyzika I se stává prof. RNDr. Pavel Demo, CSc. Prof. Svítek poděkoval
prof. Vlčkovi za jeho vstřícný přístup při řešení této otázky.
3) Příprava Výroční zprávy FD za rok 2015
Výroční zpráva FD za rok 2015 bude rozeslána všem členům grémia děkana k připomínkám dne
8.4.2016. Připomínky budou zaslány k rukám děkana do 15.4.2016. Výroční zpráva bude
následně předložena ke schválení na zasedání AS FD dne 18.5.2016.
4) Příprava rozpočtu FD pro rok 2016
Prof. Svítek upozornil na schodek v rozpočtu na rok 2016 vzhledem k úbytku studentů o 8,9 mil.
Kč. Prof. Svítek upozornil, že do budoucna nelze akceptovat úbytek 51% mezi I. a II. semestrem.
Prof. Vlček apeloval na stagnaci ukazatele „K“. Byla diskutována ekonomická činnost fakulty a
dopady tohoto schodku v předpokládané výši 6 mil. Kč na jednotlivé ústavy FD. Doc. Schmidt
upozornil na nutnost věnovat zvýšenou pozornost hospodaření na jednotlivých ústavech.
Projektový manažeři jednotlivých ústavů obdrží rozpočtové tabulky k vyplnění. Druhý týden
v květnu proběhnou první jednání ohledně rozpočtu FD pro rok 2016.
Doc. Čarský uvedl, že počet přihlášených uchazečů o studium je nižší než v minulém roce a
bude vypsán mimořádný termín přijímacího řízení pro akademický rok 2016 – 2017 pro
bakalářské studium v Praze a Děčíně, termín podávání přihlášek do 12.8.2016.
Prof. Svítek informoval o možnosti účasti ČVUT FD v projektu OP VVV „Excelentní týmy“ ve
spolupráci s VUT Brno a zahájení jednání v této věci.
Doc. Schmidt přednes podrobnou prezentaci Rozpis příspěvků a dotací rok 2016, prezentace je
přílohou tohoto zápisu.

6) Zprávy jednotlivých proděkanů
Doc. Kocourek – proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost
Doc. Kocourek rozeslal Kvantifikované kritéria pro habilitační řízení.
Doc. Kocourek informoval o materiálu „Věda žije“ a upozornil na možný negativní dopad tohoto
dokumentu na dobré jméno FD.
Doc. Čarský – proděkan pro pedagogickou činnost
Doc. Čarský informoval o dopadech nového vysokoškolského zákona na postup při udělování
akreditace. V červnu 2016 proběhne poslední zasedání Akreditační komise ČR. Akreditační
komise ČR bude nahrazena nově vzniklým Národním akreditačním úřadem.
Doc. Čarský uvedl, že do 8.4. podá žádost o rozšíření akreditace magisterského studijního
programu / 2 oborů, navazujícího na program bakalářský o výuku v anglickém jazyce a to
studijní obor Dopravní systémy a technika a Provoz a řízení letecké dopravy.
Doc. Čarský upozornil na blížící se termín zaslání příspěvku v rámci aktualizace Bílé knihy a to
do 27.4.2016.
Dr. Kumpošt- proděkan pro rozvoj a výstavbu
Dr. Kumpošt informoval o závěrech ze schůzky s rektorem ČVUT prof. Konvalinkou ve věci
přidělení prostor v budově Horská i v těch částech, které nyní užívá Fakulta strojní.
Budou zahájena jednání se zástupci Fakulty strojní v této věci. Prioritou FD zůstává vybudovat
v budově Horská A velkou posluchárnu.
Dr. Kumpošt dále informoval o projektech OP VVV. Kontaktními osobami budou Ing.
Alexandra Dvořáčková a Dr. Petr Kumpošt. Budou osloveny všechny ústavy a konzultováno
jejich případné zapojení v rámci projektů OP VVV.
Prof. Zelinka – proděkan pro strategii a vnější vztahy
Prof. Zelinka informoval, že Gymnázium Evolution projevilo zájem o spolupráci v rámci
přípravy studentů pro studium v technických oborech na vysokých školách a poděkoval všem
pracovníkům, kteří se podíleli na pilotním studijním pobytu dvou studentů tohoto gymnázia na
FD.
7) Různé
Termíny mimořádného zasedání AS FD: 25.5.2016 a 1.6.2016
Zasedání kolegia a grémia děkana dne 3.5.2016 se ruší.
Nový termín zasedání grémia děkana je 17.5.2016 od 14 hod.
zapsala: Osifová
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
děkan fakulty

