Fakulta dopravní ČVUT

Z á p i s č. 02/2009
ze 2.. zasedání grémia děkana FD konaného dne 7.4. 2009 v Konviktu v zasedací místnosti č.
314

Přítomni:
prof. Moos, Dr. Schmidt, prof. Jíra, Dr. Kaliková, doc. Zelinka, prof. Svítek, prof. Skurovec,
doc. Jirovský, doc. Kubát, Dr. Říha, Ing. Taufer, prof. Přibyl, doc. Brandejský, prof. Kovanda,
doc. Pastor, Mgr. Bala, doc. Šachl, PhDr. Holíková, Dr. Němec, Bc. Košťálová
Omluveni:
prof. Vlček, prof. Duchoň, doc. Hanus

Program:
1)

Úvod – kontrola zápisu

2)

Zhodnocení výstavy „Vize pro dopravu v Praze“ – dr. Říha

3)

Informace a úkoly z kolegia děkana

4)

Informace o redislokaci prostor a účasti rektora v AS FD

5)

Návrhy vedoucích ústavů na výhledové habilitace mladých učitelů - zhodnocení

6)

Různé

1. Úvod, kontrola zápisu
- bez připomínek
V úvodu zasedání prof. Moos poděkoval doc. Kubátovi za jeho dosavadní vedení
Ústavu dopravních systémů a za jeho vynikající a obětavou práci pro celou FD.
Současně představil vedení FD pana prof. Ing. Pavla Přibyla, CSc. jako nově
jmenovaného vedoucího Ústavu dopravních systémů a to s účinností od 1.4.2009.
Doc. Kubát krátce pohovořil o svém působení na FD a poděkoval všem přítomným za
spolupráci.
2. Informace a úkoly z kolegia
Prof. Moos informoval o uvažované změně názvu nově vznikající Fakulty informatiky
na Fakulta informačních technologií
-

akreditovaný program nebude možno umístit na nové fakultě

-

v případě, že bude akreditován program informatiky – po dobu jednoho roku- než
dojde k instalaci nové fakulty přijme formálně tento program FD
Grémium vyjádřilo jednoznačnou podporu s případným umístěním
-

-

plnění úkolů :
Vedoucí ústavů byli informováni o:
Úkol č. 1/K/09 – Zhodnotit přínos doktorandů – vnitřní atestace – řešitel prof.
Jíra
bude zaslán dopis jménem děkana a proděkana všem vedoucím ústavů FD, ve
kterém budou vedoucí ústavů požádáni, aby zajistili od školitelů na svých
ústavech vypracování přehledu publikací u doktorandů za poslední 3 roky (týká
se doktorandů v prezenční formě studia)
Termín: do 30.5.2009

-

Připravuje se převod budovy v Horské od 1.7.2009 na FD, nutno smluvně ošetřit
do kdy bude Fakulta strojní využívat prostory v Horské

-

vedení očekává převzetí staré budovy v Horské redislokačním příkazem rektora

-

otázky využití prostor FD bude projednána AS FD za účasti rektora ČVUT dne
8.4.09 v 16 hod.

-

kolegium vyjádřilo souhlas s případným zapůjčením prostor pro nově vznikající
Fakultu informatiky v objektu v Horské

3. Zhodnocení výstavy „Vize pro dopravu v Praze – dr. Říha
-

prof. Moos vysoce ocenil práci Dr. Říhy a jeho týmu na realizaci výstavy „Vize
pro dopravu v Praze“ ,poděkoval Dr. Říhovi za vynikající propagaci FD a
pogratuloval celému týmu k úspěchu celé výstavy, která se těší velkému zájmu
širší veřejnosti.

Dr. Říha
-

pozval všechny přítomné na výstavu
informoval o návštěvnosti – za 1. měsíc navštívilo výstavu 13.000 návštěvníků
upozornil na doprovodné přednášky, které se konají každý čtvrtek od 10 hod
v budově FD
otevřel diskusi o pozdějším uplatněním exponátů z výstavy

5. Informace o ekonomické závěrce minulého roku- rozpočet 2009
prof. Moos
-

vypracovat nový rozpočtový vzorec
zohlednit jak jsou jednotlivá pracoviště výkonná ( náklady x výkony)

-

nutná větší motivace při podávání grantů a patentů
rozpočet na příští rok vytvořit již podle nového vzorce
požádal vedoucí ústavů o zaslání svých připomínek a podnětů
zlepšit formu motivace doktorandů pro jejich zapojování se do jednotlivých
projektů (FRVŠ, IGS a ostatních grantů)
požádal vedoucí ústavů o revizi pracovních úvazků, které jsou uzavřeny na
jednotlivých ústavech a o posouzení, zda jsou uzavřené úvazky plně efektivní

4. Různé
prof. Moos – poděkoval všem vedoucím ústavů za zaslané návrhy habilitací mladých
učitelů
prof. Svítek – poděkoval zástupcům Ústavu letecké dopravy za vynikající přístup ke
změně ve výuce při transformaci bakalářského studia
prof. Kovanda – informoval o průběhu crasch testu
prof. Jíra- upozornil vedoucí ústavu o návštěvě meziresortní hodnotící komice (IV.VI.09), doplnit publikace do RIVU
Dr. Schmidt – předal všem přítomným přehled čerpání rozpočtu 2008 – reálné čerpání,
které bude předloženo do AS FD
Upozornil vedoucí ústavu na nutnost dodržování v oficiálních dokumentech FD
schválený kód pro zkrácené označení ústavu např. „K 611“ nikoli „U 611“
Příští zasedání grémia děkana : pondělí 20.4.2009 ve 13 hod.

Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: Osifová

