Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Zápis
z jednání kolegia děkana FD, konaného 9.2.99
Přítomni:
Prof. P. Moos, JUDr. L. Michálková, Doc. M. Vlček, Doc. F. Drastík, Prof. P. Jirava, Doc. M. Jánešová, Prof. B.
Duchoň, Ing. Z. Votruba, Prof. V. Svoboda, Ing. B. Hřebejk, Doc. M. Novák, Ing. Z. Čarská
Omluveni:
PhDr. V. Kubišová, Prof. J. Dunovský, Prof. F. Lehovec, Doc. J. Jíra, Doc. V. Skurovec
1. Kontrola zápisu

bez připomínek
2. Informace z kolegia rektora ČVUT


Prof. Moos:
 tvorba a schválení nových předpisů ČVUT
- všechny předpisy jsou uveřejněny na webu k připomínkám akademické obce ČVUT
- Statut FD se začíná tvořit v návaznosti na Statut ČVUT pod vedením AS FD
 informoval o současném stavu jednání ČVUT o rozpočtu (dotačního příspěvku) na rok 1999 tak jak byl
projednáván na kolegiu rektora

3. Agendy proděkanů
Doc. Vlček:
 informoval o své připravované cestě do Essenu k 5. rámcovému programu, který bude vyhlášen k 15.3.99.
Termín podání návrhů: červen 99. V této souvislosti Doc. Vlček požádal přítomné, aby mu do příštího
týdne předali své "vize" projektů v angličtině
 Studijní a zkušební řád doktorského studia - 3. verze je k dispozici na síti, všichni mají možnost se s ní
seznámit
-oborová rada doktorského studia - dochází k "etapizaci" studia. Zvyšuje se úloha školitele,
hodnocení na základě kvality absolventů doktorských programů
- je třeba se věnovat novým předpisům doktorského studia (jednotné předpisy ČVUT)
- navrhuje uspořádat seminář o doktorském studiu na FD pro školitele i studenty doktorandského
studia a seznámit je se současným stavem
Zajistí: Doc. Vlček
Termín: do poloviny března 1999

informace - 9.2.99 je první rozdělení interních grantů ČVUT
Doc. Drastík:
 stále probíhá připomínkové řízení k předpisům z oblasti pedagogické, jde již o 4. verzi. Z FD nebyly již


připomínky podány.
podal informaci o přijímacím řízení 1999/2000 tak jak bylo projednáno v AS FD
 předal všem písemný materiál o důležitých termínech v letním semestru 1998/1999 a výhledu na zimní
semestr 1999/2000
Děkan fakulty navrhuje, aby seminář, který má zorganizovat Doc. Vlček k předpisům o doktorském studiu byl
rozšířen i na ostatní předpisy z oblasti pedagogické tak, aby došlo ke vzájemné informovanosti všech
pracovníků při implementaci nového zákona o VŠ - kolegium souhlasí.


4. Oponentury grantů - zhodnocení
Doc. Novák:
 oponentury grantu GAČR "Postupy pro zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti technických celků
pomocí predikční diagnostiky" a grantu MŠMT "Signály, procesy a faktory spolehlivosti v náročných
systémech, zejména dopravních" - informaci o průběhu a závěrech obou oponentur podal Doc. Novák
Kolegium bere předloženou zprávu na vědomí.
Prof. Jirava:
 informoval o průběhu oponentního řízení projektu GAČR "Dopravně inženýrská analýza a možnosti
eliminace nehodových lokalit". Závěr hodnotící komise: úkol byl úspěšně splněn a vyřešen a uzavřen
oponentním řízením.
Děkan fakulty poděkoval všem zúčastněným oponentních řízení za jejich práci a prezentaci FD.
5. Příprava VR FD - program
Prof. Moos:
 informoval o tom, že AS FD schválil složení nové vědecké rady, jejíž první zasedání se bude konat
5.3.1999 a seznámil kolegium s navrženým programem tohoto zasedání.
Kolegium doporučuje děkanovi, aby situaci ve financování VŠ a tím i FD byla předmětem diskuse na VR a bylo
formulováno prohlášení VR k této otázce.
6. Rozpočet za rok 1998
Dr. Michálková:
- předložila rozbor hospodaření za kalendářní rok 1998. Po diskusi kolegium tento materiál přijalo bez
připomínek.
Kolegium přijalo zprávu o plnění rozpočtu za rok 1998 s tím, že souhlasí s jeho předložením AS FD.

7. Různé
Dr. Michálková:
 výplata za leden - informovala o projednávání Směrnice č. 46/1999 (práce na některé součásti ČVUT
vykonávaná pracovníkem z jiné součásti ČVUT). Kolegium ukládá, aby byla provedena výplata za leden
externistům z ČVUT, i když směrnice dosud nebyla schválena.
Prof. Svoboda:
 připomenul ustanovení tajemníků kateder. Návrh dají katedry děkanovi, ten provede jmenování
Prof. Jirava:
 předal nabídku AVC pro využití audioprogramů ve výuce. Vedoucí kateder sdělí Mgr. Žižkové, o které
programy mají zájem, aby byly k dispozici v knihovně.
Doc. Jánešová:




informace o tom, že na síti jsou k dispozici veškeré podklady z jednání AS FD
informovala o návrhu VŠ Košice na spolupráci s FD.
Kolegium souhlasí s tím, aby byl předložen první návrh na formu spolupráce.
Zpracuje: Doc. Skurovec

Ing. Votruba:
 informoval o nabídce Matematického ústavu AV ČR - možnost ucházet se o Babuškovu cenu v oboru
aplikované numerické matematiky. Navrhuje, aby byli na tuto cenu navrženi naši diplomati, jejichž
zaměření odpovídá podmínkám pro udělení této prestižní ceny.
Doc. Drastík:
 volitelné předměty - pokud katedry chtějí učit i nízký počet studentů (méně než 10), je to možné pouze
bez nároku na další platby
 rozvrh na letní semestr 1998/1999 je hotový, tento čtvrtek bude vytištěn a zveřejněn
 ediční činnost - administrativní záležitosti provádí opět studijní oddělení, informace na katedry jsou
připraveny (p. Hráčková)

Příští kolegium děkana se koná 23.2.1999 ve 13.00 hod.
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: Dr. Michálková

