Fakulta dopravní ČVUT

Z á p i s č. 04/2008
ze 4. zasedání grémia děkana FD konaného dne 8.4. 2008 v Konviktu v místnosti č. 314
Přítomni:
Prof. P. Moos, Ing. Schmidt, doc. B. Kubát, prof. Skurovec, prof. J. Jíra, Dr. J. Kaliková,
doc. M. Svítek, prof. B. Duchoň, doc. P. Vysoký, doc. O. Pastor, PhDr. S. Holíková,
Doc.Jirovský, Mgr. V. Bala, doc.T. Brandejský, Ing. First, Dr. Říha, prof. Z. Votruba,
doc. Hanus, doc. J. Šachl, Jana Košťálová
Omluveni:
Prof. Kovanda, Ing. V. Němec, Prof. Vlček

Program:
1)

Úvod – kontrola zápisu - Prof. Moos

2)

Zpráva z jednání děkana s rektorem – mimořádné grémium rektora
(návrh Kolektivní smlouvy) – prof. Moos

3)

Doplnění seznamu publikací ( zápis do RIVU) – manuál – prof. Jíra

4)

Příprava konference k 15. výročí FD – doc. Kubát

5)

Rámcová smlouva s Vysokou školou logistiky v Přerově – prof. Moos

6)

Prezentace FD v expozici ČVUT na FOR ARCH 2008 – Dr. Říha

7)

Reakreditace bakalářského studia - informace

8)

Různé

1. Úvod, kontrola zápisu
- bez připomínek
2. Zpráva z jednání děkana s rektorem – mimořádné grémium rektora
(návrh Kolektivní smlouvy) - prof. Moos

-

Děkan informoval přítomné o průběhu jednání vedení ČVUT se zástupci odborů,
původní požadavek odborů – plošné zvýšení mezd zaměstnanců o 7% byl
snížen na 3%. Mzdová tabulka bude navýšena o 3%.

-

ČVUT založení Fakulty informatiky – prof. Moos vyslovil na grémiu rektora
doporučení, aby ČVUT o založení Fakulty informatiky usilovalo

3. Doplnění seznamu publikací ( zápis do RIVU) – manuál – prof. Jíra
-

Prof. Jíra upozornil na nutnost kontroly již zapsaných údajů v systému RIV
– za období 2003 -2007 včetně
upozornil na značné odlišnosti mezi seznamem publikací ve VVS a v RIVu
předal přítomným vypracovaný manuál správného postupu při zapisování
publikací do systému RIV
upozornil na novou položku „SPECIFICKÝ VÝZKUM“
Prodloužený termín uzávěrky do 15.5.2008

Prof. Moos apeloval na vedoucí ústavů, aby seznam publikací byl kompletní a úplný
Úkol 1/4/08:
Vedoucí jednotlivých ústavů připraví výpis publikací za své ústavy za období
posledních 5 let
Řešitelé: vedoucí ústavů

Termín: příští zasedání grémia děkana

4. Příprava konference k 15. výročí FD – doc. Kubát
-

-

Doc. Kubát informoval přítomné o probíhající přípravě konference
Generální partner. SKANSKA
Hlavní partneři: SUDOP Praha, KPM Consult, Colas CZ
Sborník konference je dokončen, v současné době připraven do tisku
Zasláno 75 příspěvků – 29 zahraničí
Záštitu nad konferencí převzal Rektor ČVUT Prof. Havlíček a Ministr dopravy ČR
ing. Aleš Řebíček
Slavnostní večer s koncertem a rautem proběhne dne 12.5.2008 od 19:30
v Betlémské kapli , všichni účastníci konference a zaměstnanci FD jsou srdečně
zváni
Vstupenky si mohou zaměstnanci FD vyzvednout od 14.4.08 – 25.4.08 u pí
Alžběty Bártové, místnost č. 210, děkanát FD, Konviktská 20.

5. Rámcová smlouva s Vysokou školou logistiky v Přerově – prof. Moos

-

Prof. Moos informoval o možné spolupráci mezi ČVUT FD a Vysokou školou
logistiky v Přerově
Doporučil podepsání rámcové smlouvy o vzájemné spolupráci obou vysokých
škol
Grémium vyjádřilo souhlas

6. Prezentace FD v expozici ČVUT na FOR ARCH 2008 – Dr. Říha

-

V úvodu prof. Moos poděkoval Dr. Říhovi za jeho vynikající práci v projektu
ATRAKTIVITA
Dr. Říha předal přítomným výtisk časopisu TechniCall + propagační CD FD a
propagační leták FD
Informoval přítomné o možnosti podílet se na tvorbě stánku ČVUT na akci FOR
ARCH 2008
Požádal vedoucí jednotlivých ústavů o možné náměty

-

Doc. Kubát upozornil na vhodnost prezentovat spolupráci s praxí (možnost řešení
křižovatek atd.)

Úkol 2/4/08:
Zaslat náměty pro For Arch Dr. Říhovi za jednotlivé ústavy
Řešitel: vedoucí ústavů

Termín plnění: příští grémium děkana

7. Reakreditace bakalářského studia - informace

-

-

Prof. Moos informoval o reakci člena akreditační komise pana Prof. Uhlíře na
zaslané zamítavé stanovisko FD k jeho návrhu na zkrácení bakalářského studia
na 3 roky
Vedení FD bude nadále prosazovat zachování stávající délky studia tzn. 4 roky
bakalářského a 2 roky magisterského studia

8. Různé
Prof. Moos
-

-

-

upozornil na blížící se termín odevzdání vypracované SWOT analýzy za
jednotlivé resorty – 18.4.2008
současné požádal přítomné o možnost dřívějšího dodání těchto příspěvků – do
10.4.2008
poděkoval prof. Duchoňovi za jeho vynikající práci na přípravě konference
„ Přírodní zdroje, doprava, energetika a udržitelný hospodářský růst“.
Termín konání konference: 16. duben 2008, v budově Poslanecké sněmovny
parlamentu, místnost č. 205
Prof. Duchoň krátce pohovořil o obsahu a přínosu konference
zahájením konference za Fakultu dopravní pověřen Prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
Prof. Moos dále poděkoval všem členům týmu, kteří se podíleli na vypracování
dokumentu „Energetická náročnost sektoru dopravy“ pro vládní komisi ( Prof.
Pačes)
Tento dokument bude umístěn na web stránkách fakulty
Zajišťuje Dr. Kaliková a Ing. Schmidt

Ing. Schmidt
-

Informoval přítomné o zahájení interního auditu – Audit ochrany majetku a péče o
majetek
Audit bude zahájen dne 15.4.2008 ukončení předpokládáno do 3.6.2008
Interní audit povede auditorský tým ve složení Doc. Ing. Zdeněk Vospěl, CSc.
vedoucí týmu a Mgr. Marie Exnerová – členka týmu

Doc. Hanus
Student
- informoval
o
mezinárodní
konferenci
„PEGASUS-AIAA
Conference“,která se uskuteční dne 23.4. – 26.4.08 v Masarykově koleji
- dne 23. 4.08 proběhne „Airbus Road Show“ od 10 hod v Masarykově koleji – tato
uniformace bude umístěna na web stránkách fakulty

Prof. Jíra
-

Termín zasedání VR FD – 25.4.2008 v 9 hod.
Požádal vedoucí ústavů, aby témata v doktorském studiu byly vždy
zajištěny jak po stránce odborné, tak i organizační a finanční
Doporučil zaměřit se na úspěšnost doktorandů v doktorském studiu

Úkol 3/4/08
Vypracovat statistický přehled doktorandů a jejich úspěšnost za jednotlivé ústavy
Řešitelé: vedoucí ústavů
-

Termín: příští zasedání grémia

upozornil na nutnost uvádět na listinách k výzkumným záměrům nejen podpis
vedoucího ústavu, ale i podpis řešitele – viz. nová směrnice (vypracovaná
tajemníkem fakulty v nejbližších dnech)

Dr. Kaliková
-

FRVS 2009 – projekty A – za FD byly zaslány čtyři projekty
Řešitelé: Ing. Jiří First – Ústav dopravní techniky
RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. – Ústav aplikované matematiky
Ing. Martin Brumovský – Ústav informatiky a telekomunikací
Ing. Jan Krčál - Ústav informatiky a telekomunikací

Dr. Říha
-

informoval o přípravě akce pro středoškolské studenty „Cena děkana FD“
požádal vedoucí ústavů, aby zvážili svoji účast v porotě
předpokládaný termín studentské konference 23.1.2009

Doc. Vysoký
-

nově vkládané katalogové listy do systému KOS v české i anglické budou
signovány vedoucím ústavu
informoval o přípravě nové známkovací stupnice – 6 stupňů A,B,C,D,E,F
počet přihlášených studentů ke studiu na FD je 1197 (pokles oproti loňskému
roku jen o 25 studentů)
zaslaná zpráva SCIO –Národní srovnávací zkoušky – doc. Vysoký upozornil, že
ze statistického hlediska se nejedná o reprezentativní soubor

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

