Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 8
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 7.11.2000
Přítomni:
Doc. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Prof. P. Jirava, Doc. Z. Votruba, Doc. B. Kubát, prof. M. Vlček,
Prof. B. Duchoň, PhDr. V. Kubišová, Prof. J. Dunovský, Doc. Fr. Drastík, Doc. M. Novák, Prof. Fr. Lehovec, Ing. J.
Klečáková, Ing. Z. Čarská, Ing. J. Sodomka, M. Jacura, Ing. D. Šiktancová
Omluveni:
Prof. V. Svoboda, Prof. V. Skurovec, Doc. M. Jánešová, Ing. J. Sobota

1/ Kontrola zápisu z minulého jednání



bez připomínek
úkol 7/1 - návrhy na ocenění jedinců a kolektivů fakult na r. 2001 z prostředků rektora ČVUT – ved. katedry
připraví návrhy za katedru



úkol 7/4 - FR VŠ – je nutné na katedrách věnovat větší pozornost přípravě projektů FR VŠ v předstihu, v
březnu 2001 bude vyhlášení a termín pro podání bude cca do měsíce od vyhlášení



úkol 7/5 - upozornění na blížící se konec rozpočtového roku, je třeba urychleně dočerpat INV a NIV peníze z
VZ. Odpovídají: prof. Jirava, doc. Vlček, doc. Votruba, a ved. kateder
děkan fakulty informoval o zaslání návrhu pracovníků na odměnu z fondu rektora



2/ Informace proděkanů
Prof. Moos:







přijímací řízení pro doktorské studium se koná 7.2.2001 v 9.30 hod.
úkol 8/1 – prof. Moos ve spolupráci s předsedy oborových rad připraví návrh přijímací komise – do 15.1.2001
informoval o termínu oponentního řízení projektu “250”, a to 15.12.2000 – zajistí Doc. Novák
příprava hodnocení výzkumných záměrů – oponentura proběhne v lednu 2001, řešitelé VZ (prof. Vlček, prof.
Jirava, doc. Votruba) připraví do 15.12.2000 podklady pro hodnocení; všem účastníkům VZ bude zaslána
písemná informace k oponentuře
úkol 8/2 – všichni ved. kateder, které se podílejí na výzkumných záměrech, budou nápomocni při jmenování
oponentů tohoto projektu – termín: do 20.11.2000, podklady pro zahraniční oponenty musí být připraveny do
30.11.2000

Doc.Votruba:




informace o studentské anketě – je vypracována konečná verze, která se skládá z části celoškolské a z části
fakultní; otázky byly projednány na AS FD, který je vzal na vědomí; M. Jacura ve spolupráci s proděkanem doc.
Votrubou zajistí po zveřejnění na síti informaci všem studentům - poděkoval Dr. Štikarové za sestavení
fakultních otázek a M. Jacurovi za upřesnění a projednání v AS FD
informoval o přípravě “Internetové podpory výuky”

Prof. Jirava:


zahraniční styky studentů – fakulta dostatečně nevyužívá možností, které na ČVUT jsou nabízeny pro studium





našich studentů v zahraničí, apeloval na všechny vedoucí kateder, aby podpořili zájem studentů o toto studium
je třeba rozšířit fakultní nabídku výuky v angličtině a internetovou výuku, zvážit nabídku témat pro doktorské
studium v angličtině již pro přijímací řízení v únoru 2001
do 9.11. ved. kateder dodají podle možnosti adresy univerzit, přicházejících v úvahu k zaslání nabídky pro
doktorské studium (v angl. jazyce)

Doc. Kubát:


poděkoval ved. kateder za náměty formy spolupráce s ČD s.o., které fakulta nabídla vedení ČD s.o.

3/ Strukturované studium – obsahová náplň
Doc. Votruba:









17.10.2000 proběhla schůzka ke strukturovanému studiu, byla schválena koncepce a závěr byl předán k
projednání ve VR FD, která vyslovila na svém jednání 20.10.2000 souhlas s dosavadní koncepcí; materiál byl
projednán v kolegiu děkana a v AS FD
v další fázi je třeba projednat náplň s ohledem na obory a připravit anotace předmětů
úkol 8/3 – vedoucí kateder:
zajistí požadavky odborných předmětů na výuku teoretických a průpravných předmětů pro Bc studium a Ing
studium – termín: 30.11.2000
rozpracují strukturu předmětů podle předložených barevných schémat – termín: 20.12.2000
připraví anotaci předmětů v rozsahu heslovitého zpracování na 14 týdnů semestrální výuky – termín: 20.1.2001

4/ Zpráva Deloitte & Touche
1. Organizace a systém ekonomického řízení ČVUT
2. Organizační struktura FD
Dr. Michálková:


podala podrobnou informaci o závěrech audit shrnutých v závěrečné zprávě

Grémium děkana fakulty dopravní bere předložený materiál na vědomí. Předložený materiál 2) vykazuje nepřesnosti a
věcné chyby ve stávající struktuře pracovníků fakulty a naopak nevykazuje kvantifikované přínosy a úspory finančních
prostředků nejen v rámci fakulty, ale i celého ČVUT. Současná struktura je fungující a plně vyhovuje hlavní činnosti
fakulty – výuce a vědecko-výzkumné činnosti.

5/ Podmínky pro přijímací řízení pro ak. r. 2001/2002
Doc. Votruba:


písemnou informaci dostali všichni členové grémia

Grémium souhlasí s předloženým materiálem.

6/ Různé
Doc. Jíra:




seznámil přítomné s návrhem pracovníků na udělení mimořádné odměny z fondu rektora, na základě diskuse v
grémiu bude návrh doplněn o doktoranda Ing. Drahomíra Schmidta (K614), případný další návrh dodá K617
hodnocení doktorandů – vedoucí kateder zajistí seznámení všech doktorandů s výsledky hodnocení

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

