Z á p i s č. 4/2014
ze 4. zasedání grémia děkana FD konaného dne 7.10.2014
v zasedací místnosti č. 314
Přítomni:
prof. Svítek, doc. Kocourek, prof. Moos, doc. Mocková, doc. Přibyl, prof. Zelinka,
doc. Brandejský, Ing. Feit, doc. Bouchner, prof. Jiroušek, doc. Hrubeš, doc. Kovandová,
Dr. Jacura, doc. Schmidt, doc. Šachl, doc. Mičunek, doc. Hanus, Dr. Kaliková
Omluveni: doc. Čarský, prof. Přibyl, doc. Jirovský, Ing. Smíšek, prof. Vlček, Bc.Hajzler

Program:
1)

Úvod – kontrola zápisu

2)

Zahájení nového akademického roku 2014/2015

3)

Výsledky příjímacího řízení – doc. Čarský

4)

Příprava akreditací – doc. Čarský, Dr. Jacura

5)

Zprávy jednotlivých proděkanů

6)

Různé

Úvod – kontrola zápisu
V úvodu zasedání prof. Svítek přivítal členy grémia děkana v novém akademickém roce
2014/2015.
Prof. Svítek informoval o změně ve vedení Ústavu soudního znalectví v dopravě, kde byl
jmenován od 1.10.2014 novým vedoucím ústavu doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D. Prof.
Svítek poděkoval přítomnému doc. Šachlovi za jeho dlouhodobý přínos k rozvoji Ústavu
soudního znalectví i Fakulty dopravní. Doc. Šachl krátce poděkoval za dosavadní spolupráci
a představil svého nástupce doc. Mičunka.
Prof. Svítek dále seznámil přítomné s návrhy kandidátů na udělení medaile F.J. Gerstnera.
Navržení kandidáti:
Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc.
Doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
Doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc.
Prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.
Grémium vyjádřilo souhlas s navrženými kandidáty a prof. Svítek předal seznam kandidátů
předsedovi AS FD Dr. Jacurovi k projednání na zasedání AS FD dne 15.10.2014.
Prof. Svítek dále informoval o přípravě výběrového řízení na vedoucího Ústavu letecké
dopravy a Ústavu logistiky a managementu dopravy. Předpokládaný nástup nového
vedoucího do funkce na ústavu K617 duben/květen 2015, ústavu K621 od 2.2.2015.

2) Zprávy jednotlivých proděkanů
Doc. Mocková – zástupce proděkana pro pedagogickou činnost
Doc. Mocková informovala o výsledcích příjímacího řízení. (viz. příloha). Na závěr doc.
Mocková poděkovala marketingové manažerce fakulty Ing. Skolilové a doc. Bouchnerovi za
vynikající práci v oblasti propagace Fakulty dopravní.
Doc. Mocková dále informovala o celoživotním vzdělávání organizovaném Fakultou
dopravní.
Dr. Jacura- příprava akreditace
Seznámil kolegium s prezentací doc. Čarského týkající se nové akreditace bakalářského
studia.
Doc. Kocourek – proděkan pro vědu a výzkum
Doc. Kocourek informoval přítomné o připravované schůzce manažerů projektů
jednotlivých ústavů dne 16.10.2014 v 16 hod. v místnosti H 616.
Doc. Kocourek dále informoval o návrhu studijního a zkušebního plánu FD, který bude
rozeslán k připomínkám.
Doc. Kocourek dále informoval o zaslání návrhů excelentních pracovišť FD pro web
rozhraní ČVUT. Na závěr doc. Kocourek informoval, že od současného akademického roku
mohou vyučující doktorského studia zapisovat známky do systému webKos.
Prof. Moos – proděkan pro rozvoj a výstavbu
Prof. Moos předal děkanovi k projednání návrh dislokace budovy na Florenci 25 ( přesun
ústavů K611 a K 618 do budovy Horská, postoupení prostor v budově na Florenci 25
Českému institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRK) ).
Proběhla diskuse nad připravenou koncepcí.
3) Různé
Doc. Schmidt informoval o příkazu rektora, kdy od 1.1.2015 bude zavedena elektronizace
zahraničních služebních cest.
Doc. Schmidt dále informoval, že během října budou zaslány na ústavy rozpočtové tabulky.
Na závěr doc. Schmidt upozornil vedoucí ústavů na nedostatečné finanční krytí mzdových
prostředků na jednotlivých ústavech. Budou vedena jednání s jednotlivými ústavy o řešení
nastalé situace.
Dr. Jacura informoval přítomné o zasedání AS FD dne 15.10.2014 od 15,30 hod.
Další termíny zasedání AS FD – 12.11.2014 v 15,30 – hl. bod programu přijímací řízení,
akreditace
26.11.2014 v 15,30 - hl. bod programu dislokace FD
Dr. Kaliková informovala o přechodu na nový mailový systém.
zapsala: Osifová
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
děkan fakulty

