Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 10
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 9.1.2001
Přítomni:
Doc. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Prof. P. Jirava, Doc. B. Kubát, prof. M. Vlček, Prof. B. Duchoň,
PhDr. V. Kubišová, Prof. J. Dunovský, Prof. V. Svoboda, Prof. V. Skurovec,Doc. Fr. Drastík, Doc. M. Novák, Prof.
Fr. Lehovec, Ing. J. Klečáková, Ing. Z. Čarská, Ing. J. Sodomka, M. Jacura
Omluveni:
Doc. Z. Votruba, Doc. M. Jánešová, Ing. J. Sobota

1/ Kontrola zápisu z minulého jednání





bez připomínek
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 9/1 – vedoucí kateder zajistí podle “Základní směrnice pro realizaci strukturovaného studia na ČVUT”
návrh povinných předmětů a povinně volitelných předmětů a zpracování anotací (strukturované dle jednotlivých
přednášek v rámci 14 týdnů na 1 semestr) těchto předmětů pro BCP a MSP
Termín: 26.1.2001
Odpovídá: doc. Votruba + vedoucí kateder



úkol 9/3 – Doc. Votruba zodpovídá za pokračování řešení vědeckých cílů projektu Posílení výzkumu na
vysokých školách č. 96038 a převedení příslušných finančních prostředků do výzkumného záměru č. 024.
Termín: průběžně

2/ Zprávy proděkanů
Prof. Moos:







informoval o přípravě přijímacího řízení doktorandského studia, které se koná 7.2.2001; přijímacího řízení se
zúčastní školitelé podle vypsaných témat
předsedové oborových rad nahlásí na oddělení vědy a výzkumu návrhy členů přijímacích komisí včetně
externích, z těchto návrhů bude sestavena jedna přijímací komise
všichni ved. kateder dostali kopii části vnitřního předpisu, týkajícího se přijímacího řízení DS
informoval o možnosti využití posterů na RČVUT jednotlivými katedrami jsou k dispozici na odd. VaV

Prof. Jirava:




zahraniční cesty – apeloval na všechny vedoucí kateder, aby zajistili dodání zprávy z uskutečněných
zahraničních cest, pokud tak neučinili (formuláře jsou k dispozici na síti)
úkol 10/1 – předat zprávy ze zahraničních cest odd. zahr. styků
Termín: chybějící zprávy do konce ledna 2001 a dále úkol trvalý

Zodpovídají: ved. kateder

Doc. Kubát:




oponentura projektů FR VŠ č. 1136 TO – A, řešitel Doc. Ing. Josef Jíra, CSc., “Vybudování multimediální
počítačové laboratoře s nepřetržitým provozem” a č. 1981 TO–G5, řešitel Ing. Zdeněk Říha, "Racionalizace
dopravní obsluhy", se koná v Konviktské ul. dne 7.2.2001 od 9.00 hod.
apeloval na ved. kateder, aby věnovali pozornost plnění úkolu č. 7/4 z grémia děkana (FR VŠ)

Doc. Jíra (za Doc. Votrubu):




podal informaci o počtech studentů ČVUT na konci r. 2000 tak, jak byly uvedené ve statistických výkazech – na
FD studuje 1429 studentů
informace o materiálu ČVUT “Náměty na vědecké konference ČVUT” – možnosti mj. využívání služeb
Vydavatelství ČVUT a Kongresového střediska SÚZ ČVUT a další pomoci při organizování konferencí v rámci
fakulty

3/ Příprava Výroční zprávy
Doc. Jíra:



ved. všech kateder dodali v termínu vyžádané podkladové materiály
osnova Výroční zprávy bude rozeslána elektronicky všem ved. kateder

4/ Celoživotní vzdělávání


všichni členové grémia děkana dostali “Návrh přednáškových cyklů v rámci celoživotního vzdělávání”
vypracovaný prorektorem ČVUT prof. Stejskalem – do příštího grémia připravit náměty

5/ Různé
Doc. Jíra:







navrhl termíny zasedání grémia děkana do konce školního roku, bude upřesněno do příštího grémia děkana
vyzval členy grémia ke zvážení podání návrhů na:
cenu MŠMT – termín podání návrhů prorekt. Stejskalovi je do 15.1
medaili MŠMT – termín do 15.2.
udělení čestného doktorátu pro pedagogy ze zahraničí
návrhy na zvýšení osobního příplatku z fondu rektora pro prac. do 35 let – grémium souhlasí s navrženými
pracovníky

Ing. Sodomka:


podal informaci ke Zprávě výzkumného kolektivu K618 k projektu Atlas – stínění, která bude zaslána rektorovi
ČVUT

Doc. Jíra:


úkol 10/2 - publikační činnost – upozornil na nutnost přesného zpracování údajů, informace p. Budská na K618;
katedry provedou kontrolu publikací za loňský rok
Termín: 12.1.01
Odpovídají: ved. kateder

Dr. Michálková:







upozornila na to, že dokud nebude hotový rozpočet na letošní rok, musí být finance čerpány velice opatrně,
pouze v nutných případech
připravuje se výběrové řízení na místa pedagogů, katedry mohou své požadavky zaslat elektronicky Dr.
Michálkové do 12.1.2001
do konce ledna t.r. připraví ved. kateder návrh na pracovníka katedry, který bude mít přístup do části programu
FIS, aby katedry měly okamžitý přehled o čerpání prostředků jim určených

Dr. Kubišová:


informovala o tom, že katedře humanitních věd byl schválen 5. rámcový plán (spolu s dalšími 7 navrhovateli)

Prof. Lehovec:




informace o výsledku výběrového řízení MDS na veřejnou zakázku na nabídky řešení projektů a vývoje v
programech pro dopravu a spoje kterého se FD zúčastnila
předložil návrh na doplnění podmínek pro přijímací řízení k doktorandskému studiu o předložení doporučení –
dobrozdání uchazeče – znění návrhu bude vypracování ve spolupráci s proděkanem pro vědu a výzkum –
grémium děkana souhlasí

Prof. Skurovec:


informoval o konferenci, kterou pořádá TU v Žilině

Dr. Michálková:


upozornila na platnost směrnice ČVUT, která upravuje pracovně právní vztahy pracovníků při cestách do
zahraničí

Doc. Jíra:


upřesnění k výběrovému řízení MDS – byly přijaty 2 projekty FD a na 3 projektech fakulta spolupracuje
Doc. Ing. Josef Jíra, v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

