Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 02/2006
ze zasedání grémia děkana FD konaného dne 9.3.2006

Přítomni:
P. Moos, J. Jíra, , V. Skurovec, Z. Votruba, B. Kubát, B. Duchoň, V. Bala, O. Pastor,
S. Holíková, D. Schmidt, J. Šachl, J. Sodomka, J. Kaliková, P. Vysoký, M. Vlček,
T. Brandejský , J. Kovanda, P. Bíla
Omluveni:
D. Schmidt, S. Holíková

1/ Úvod
Prof. Moos:
- děkan fakulty uctil památku zemřelého Prof. Vladimíra Svobody minutou ticha
2/ Informace z Grémia rektora
Prof.Moos
-

připravit návrhy kandidátů na čestný doktorát ČVUT
navrhovaní kandidáti: Prof Josef Kittler,
School of Electronics and Physical Sciences
University of Surrey, UK
Mr. Philippe Renard
Chairman of the Scientific Board
(předseda Vědecké rady Eurnexu)
T: 15.3.2006

O: Prof. Jíra, Ing. Sodomka

- ustanoven výbor pro udělení čestného doktorátu prof. Kittlerovi – doc. Vysoký,
prof. Votruba, prof. Vlček
-

děkan fakulty informoval o rozpočtu – 5% navýšení

-

nepřiděleny finanční prostředky na VZ
Doc. Jánešová přednese tuto skutečnost na hospodářské radě ČVUT

-

přiděleny vyšší prostředky na mzdy ( 5% navýšení)

-

příspěvek na 1 studenta/ 5.000,- Kč

-

připravena tabulka nových mzdových předpisů – podpora mladých pracovníku do 35
let

-

jednání o redislokaci
grémium jednomyslně doporučuje děkanovi, aby rektora ČVUT Prof. Havlíčka a
prorektora pro výstavbu Doc. Pavlíka požádal o podporu při řešení neutěšené
prostorové situace fakulty (laboratoře, učebny)

-

rektor ČVUT vyzval vedoucí kateder k přípravě habilitace mladých pracovníků

-

katedry přispějí k přípravě oslav 300 let ČVUT -příprava Almanachu
každá katedra přispěje v rozsahu 2-3 stránky ( prezentace katedry)
prezentace budou zasílány na CD děkanovi a proděkanovi pro vnější vztahy –
Prof. Votruba

Informace z porady děkanů
-

připravit návrhy nových školitelů za jednotlivé katedry

-

podpora integrity v projektech

Informace ze schůzky tajemníků
-

příprava rozpočtu

JUDr. Michálková
-

informovala přítomné o platové úpravě platné od 1.1.06 (vyplacena formou
mimořádných odměn k 1.4.2006 )

3/ Akreditace
Doc. Vysoký
- vyplněná tabulka odeslána na rektorát – zatím bez odpovědi
Dr. Kaliková
-

rekonstrukce kotelny

-

adaptace půdních prostor v Horské

-

rekonstrukce 4.podlaží Konvikt ( učebny + technika)

-

posluchárny v Děčíně „Sýpka“ – reprezentační sál

Prof. Vlček
- upozornil na nutnost dovybavení fyzikálních laboratoří
Prof. Votruba
- požádal o přidělení finančních prostředků (0,5mil. Kč) na dostavbu laboratoře v 5. patře
( Konvikt)
-

rekonstrukce sklepních prostor – rozšíření laboratoře telekomunikací (Siemens)

Úkol: v průběhu týdne od 13. – 17.3.06 svolat schůzku ( Dr. Kaliková, Ing. Schmidt, Prof.
Moos, Prof. Vlček, Prof. Votruba) – možnosti, výhledy

-

byl vypsán dodatečný rozvojový projekt MŠMT

T: do 10.3.06 zaslat anotaci na e-mail kriskova@vc.cvut.cz
T: 13.3.06 ve 13 hod. schůzka k anotaci – rektorát
- Zapojení Prof. Skurovec –Děčín
- Prof. Kovanda – projekt „Solární automobil“
- Mgr. Bíla – využití simulátoru – den otevřených dveří
-

dne 17.3. ve 12 hod. proběhne školení na využití techniky v nově zrekonstruované
učebně. 305

-

USERMAP – zaktualizovat údaje

T: 17.3.2006
Úkol: Zlepšit funkčnost web stránek fakulty
4/ Zpráva o podání VZ
-

Prof. Vlček – Teorie inteligentních dopravních systémů a zabezpečených procesů
- návrh výzkumného záměru byl podán včas na MŠMT ČR
Prof. Jíra – Optimalizace dopravních sítí

5/ Rozvoj katedry aplikované matematiky (611)
Prof. Vlček – prezentace
Komentáře:

Prof. Moos

- pochválil presentaci katedry, stane se předlohou pro ostatní katedry, požádal o zaslání
vlastní presentace a krátkého shrnutí
- doporučil zlepšit integraci předmětů bakalářského studia
- výuka předmětu Modelování systémů a procesů již ve II. ročníku studia
- doporučil pro závěr přednášek předmětů shrnutí v anglickém jazyce
- problematika formálních metod je významná pro interoperabilitu v železniční dopravě –
ERTMS

Prof. Jíra
-

poukázal na špatnou provázanost bakalářských předmětů (matematika, fyzika,
mechanika), která vznikla při přestavbě studia na bakalářskou a magisterskou etapu

Doc. Kubát příprava prezentace katedry 612 – na příští grémium
6/ Různé
-

prezentace jednotlivých kateder shromažďovat na CD u Prof. Votruby

Úkol : všichni vedoucí kateder zaslat prezentaci – termín květen 06
Úkol: Prof. Vlček Doc. Vysoký – připravit závěry k bakalářskému a magisterskému
programu
Prof. Jíra
- informoval o modifikaci zákona 130 Sb.
Prof. Skurovec
- informoval o přípravě dokumentu cíle pracoviště Děčín, rozšíření pracoviště, navázání
nové spolupráce.
Prof. Votruba
- přednese na příštím grémiu příspěvek „Otevřenost fakulty“
Doc. Vysoký
- informoval o nabídce stipendia firmy McKenzie
T: 24.3.06 zaslání seznamu studentů na rektorát
Prof. Kubát
- informoval o přípravě oslav 300 let ČVUT
Termín konference 17. – 19. 4. 2007
Místo Praha , Masarykova kolej
17.4. přednášky
18.4. projížďka historickou tramvají Prahou
společenský večer
19.4. přednášky – závěr konference
Úkol: Vytvořit team – zástupce z každé katedry – jednotlivé příspěvky
Prof. Votruba -Konference – termín květen 07

Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty

Za správnost: Zdenka Osifová

