Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 6/2010
z 6. zasedání grémia děkana FD konaného dne 9.11.2010

Přítomni:
prof. Svítek, PhDr. Holíková, prof. Jíra, doc. Čarský, Dr. Schmidt, prof. Vlček, Ing. First,
doc. Brandejský, prof. Zelinka, Dr. Kaliková, Ing. Jacura, Dr.Říha, Ing. Feit, doc. Pastor,
doc. Hanus, doc. Šachl, Ing. Hrubeš
Omluveni: doc. Jirovský, prof. Kovanda, Dr. Němec, prof. Přibyl

1) Úvod – kontrola zápisu
Kontrola zápisu - bez připomínek
Kontrola úkolů z kolegia a grémia:
Úkol 8/ 1a 8/2 – pravidla používání platebních karet na FD
Dr. Schmidt uvedl, že vzhledem k tomu, že je nutné dořešit problém automatického
zúčtovávání do informačního systému ČVUT z přímého kanálu KB, nebudou až do vyřešení
těchto technických problémů vydávány nové platební karty zaměstnancům FD
Úkol 8/3
Provést zápis rozpočtu do systému PES
Zodpovídá: tajemník fakulty

T: 3.9.2010

Zůstává nadále v řešení. Dr. Schmidt přislíbil, že rozpočty budou součástí systému PES do
začátku roku 2011.
Úkol 8/4
Připravit školení pro řídící pracovníky FD ohledně používání systému PES
Zodpovídá: tajemník
T:říjen 2010
Zůstává v řešení. Školení bude provedeno v návaznosti na řešení úkolu 8/3.
Úkol 8/5
Obeslat jednotlivé vedoucí ústavu ohledně zápisu do systému VVVS a zpracovat zjištěné
nesrovnalosti a chyby tohoto systému.
K zápisu publikací do databází RIV a VVS nedošly z ústavů, po vyzvání z referátu vědy,
konkrétní připomínky, neboť ústavy řeší problémy obvykle samostatně přes VIC nebo ve
spolupráci s paní Budskou z K618, která má tuto agendu na starosti. Pouze K623 má
nezadané záznamy - 9 publikačních položek, které musí zůstat skryté.
Úkol 9/3
Vypravit dopis na Útvar investiční činnosti RČVUT se žádostí, aby projektové a další
náklady spojené se stavbami byly zpětně profinancovány z rozpočtu těchto staveb
Zodpovídá: tajemník FD
Zůstává v řešení

T: 13.9.2010

2) Rozpočet FD – Dr. Schmidt
Dr. Schmidt informoval přítomné o čerpání rozpočtu FD. Budou opět vedena jednání
s vedoucími jednotlivých ústavů ohledně nutných a možných úspor do konce roku 2010.
Dr. Schmidt upozornil vedoucí ústavů na nový zákon o DPH, který vstoupil v platnost od
1.1.2010 a DPH bude odváděno i z činností ze kterých doposud nebyly odváděny ( zahr.
platby ze třetích stran a služeb), dále na úpravu při vypisování veřejných zakázek změny
limitů a povinnost zveřejnit tyto informace na vývěsce ČVUT.( vzhledem k tomu, že veškerá
výběrová řízení dle platných směrnic naší fakulty procesně zajišťuje děkanát je toto sdělení
čistě informativní)
Dr. Schmidt dále informoval přítomné o novém informačním systému na FD. Uvedl, že od
1.1.2011 bude používán elektronický systém dovolenek a vedoucí ústavů, budou jediní
zodpovědní pracovníci za zadávání těchto informací do systému.
Následovat bude elektronický systém zahr. a tuzemských sl. cest.
Tajemník byl zástupcem AS FD vyzván, aby přišel na nejbližší zasedání senátu podat
informaci o čerpání rozpočtu roku 2010 vč. mezd.

3) Zprávy jednotlivých proděkanů

Doc. Čarský – proděkan pro pedagogiku
Doc. Čarský informoval přítomné, že dne 8.11.2010 byl doc. Vospělovi zaslán dopis
obsahující vyjádření, připomínky a návrhy zapracování změn v závěrečné zprávě z auditu č.
3/2010 pro ČVUT FD.
Doc. Čarský tlumočil přítomným, že Fakulta dopravní byla v průběhu auditu velmi kladně
hodnocena.
Doc. Čarský uvedl, že během první poloviny kalendářního roku 2011 se připravuje vydání
„Vyhlášky děkana k doplnění Směrnice děkana č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a
magisterských studijních programů na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“, která by měla řešit
následující okruhy:


proces uznávání předmětů v rámci studia v programu ERASMUS a podobných
zahraničních pobytů studentů



kontrolní činnost v oblasti pedagogiky a studijního oddělení a archivace písemností
o kontrolní činnosti



procedura stížností studentů a jejich vyřizování



ukládání a archivace dokladů a písemností o přerušení studia, povolení přestupů
a uznání výsledků z předmětů z předcházejícího studia

Závěrem Doc. Čarský požádal přítomné o striktní dodržování vnitřních předpisů a zamezení
tomu, aby studenti postupovali v jejich rozporu.
Doc. Čarský dále informoval o průběhu příprav žádosti o prodloužení akreditace
následujících navazujících magisterských oborů:
IS – Inteligent Transport Systems
ID – Inženýrská informatika v dopravě a spojích
PL – Provoz a řízení letecké dopravy

DS – Dopravní systémy a technika
ME – Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
TL – Transport and Ligistic Systéme
Kladně se vyjádřil k průběhu přípravy oborů DS a ME, obor PL zde je nutné dořešit
„neletecké předměty“ – termín konec listopadu 2010
Obor ID – vzhledem k absenci konstruktivní komunikace zůstává dále v řešení
Doc. Čarský dále informoval o schváleném Harmonogramu akademického roku 2011/2012.
Dále byla řešena otázka přijímacího řízení do magisterského studia na FD. Jako jedno
z možných kritérií, ke kterému bude přihlíženo při přijetí, byl navržen podrobný přehled o
průběhu studia a počtu kreditů dosažených v bakalářském studiu.
Ing. Jacura – zástupce předsedy AS FD
Ing. Jacura uvedl, že na zasedání AS FD bylo projednáváno, aby bylo upuštěno od
přijímacího řízení do bakalářského studia FD a naopak bylo zavedeno přijímací řízení do
magisterského studia FD.
Tento bod bude znovu projednáván na příští zasedání grémia děkana.
Děkan uvedl, že vítá otevření této diskuse nad přijímacím řízením s tím, že konkrétní model
bude odsouhlasen kolegiem v průběhu roku 2011.
Prof. Jíra- proděkan pro vědu a výzkum
Prof. Jíra referoval o probíhající reakreditaci doktorských studijních programů. Byla
provedena hloubková kontrola práce všech školitelů a jejich doktorandů.
Bylo nutno zodpovědět připomínku Akreditační komise ČR ke jmenování školitelů bez
vědeckopedagogických titulů: 1) jakým způsobem probíhá jmenování uvedených školitelů, 2)
proč je velký počet těchto školitelů, 3) jaká je perspektiva změny tohoto nepříznivého stavu.
AK ČR byl zaslán vysvětlující dopis, ve kterém byl popsán proces jmenování těchto školitelů
včetně schvalovacího řízení ve VR FD ČVUT, seznam podkladů pro schvalovací řízení. Jako
vyžádaná příloha byl poslán seznam těchto školitelů s perspektivou předložit habilitační práci
do 31.12.2013. Odborný růst uvedených pracovníků bude pravidelně kontrolován a vedoucí
ústavů mají vytvořit podmínky pro jejich práci na habilitaci. Jejich seznam bude předán
vedoucím příslušných ústavů.
AK ČR doporučuje využívat pracovníky FD po získání vědeckého titulu Ph.D. nejprve jako
školitelé - specialisty pod vedením zkušeného školitele.

Závěr:
Vedení FD rozhodlo až do odvolání řešit tuto situaci zastavením jmenování nových
školitelů bez vědeckopedagogických titulů.
Na základě výsledků hloubkové kontroly školitelů obnoví děkan jmenovací dekrety všech
školitelů. Podklady připraví Referát vědy a výzkumu Fakulty dopravní.

Dr. Kaliková – zástupce proděkana pro výstavbu
Dr. Kaliková informovala o zrušení výběrového řízení na rekonstrukci prostor 403 a 404
v Konviktu. Dr. Schmidt byl pověřen, aby zjistil detailnější informace o zrušení tohoto
výběrového řízení.
Dále informovala přítomné, že na zasedání kolegia děkana byl vedením FD projednáván
materiál „ Nový generel oprav budovy v Horské“ s tímto závěrem:
„Kolegium FD jednoznačně podporuje projekt na přestavbu staré budovy Horské
s podmínkou, že žádná část projektu nebude v rozporu s posledním investičním
záměrem, kterého se FD v tomto komplexu zúčastnila. Kolegium s konceptem generelu
souhlasí a současně doporučuje, aby byla z důvodu kritických časových termínů využita
pro výběrové řízení nezávislá právní kancelář s příslušným renomé“.
Tento dokument vč. průvodního dopisu bude zaslán k rukám doc. Pavlíka – prorektora pro
výstavbu a investiční činnost ČVUT.

Prof. Zelinka – proděkan pro Děčín
Prof. Zelinka informoval přítomné o dokumentu Etapy rozvoje Informačního systému FD
zpracovaného prof. T. Zelinkou s komentáři Dr. J. Kalikové (16302) a Dr. Z. Říhy.
Přehled jednotlivých etap:
1. Audit datových bází informačního systému FD

a) všech částí databází a aplikací, které se týkají informačního systému FD, řešených a
provozovaných pracovištěm VIC ČVUT - aktuální seznam vč. autora, správce, techn.
podpory, zdrojů dat a obsahu je k dispozici na 16302

b) všech databází a aplikací a jim relevantních uživatelských a systémových rozhraní
řešených v rámci aktivit FD - aktuální seznam vč.autora, správce, techn. podpory, zdrojů dat
a obsahu je k dispozici na 16302

2. Audit systémových rozhraní systémů VIC a FD - 16302 má k dispozici

3. Audit procesů a kompetencí plnění jednotlivých databází konkrétními osobami v rámci FD
(nikoliv výkonných, ale obsahových); obdobně je nutné analyzovat kompetence zdrojů a
koncept zobrazení novinek a aktuálních událostí v příslušné sekci www, stejně jako i jejich
aktualizace a případného ukončení platnosti zobrazení - 16302 provádí v současnosti analýzu
a připraví návrh směrnice děkana FD, která stanoví jednotlivé kompetence a povinnosti pro
konkrétní sekce webu - termín 16302: do konce listopadu 2010.

4. Audit stávajícího řešení systémové podpory webovského prostředí informačního systému
FD a používaných uživatelských i systémových rozhraní ve vazbě na ad 1 - 3 - 16302
vypracovala a je k dispozici; v současné době probíhají dokončovací práce na definování
zdrojů (kapacitních, finančních), na základě kterých bude vedení FD navržen plán rozvoje s
příslušnými termíny - termín - do konce 2010.

5. Návrh řešení (modifikace/nové řešení) web rozhraní ve vazbě na body ad 1 až 3 s důrazem
na využívání zdrojů a nástrojů VIC v úzké spolupráci 16302 s řešiteli rozvojového projektu
vedeného Dr. Z. Říhou. – Dle stanoviska Dr. Říhy je nutné sjednotit koncept řešení www,
aby naplňovalo marketingovou strategii FD zpracovávanou v úzké spolupráci s Univerzitou.
Dle stanoviska 16303 návrhu řešení musí předcházet analýza současných požadavků a
funkčnosti www a to v návaznosti na pravidla univerzity. Do té doby NELZE cokoliv na
webovém rozhraní FD měnit. Analýza současných funkčností a designového rozhraní
probíhala několik let na ČVUT a z jejich závěrů FD postavila současné www rozhraní. Proto
je 16302 přesvědčena, že je možné spíše některé funkce rozšířit/modifikovat, ale 16302
nepředpokládá, že by analýza dospěla k závěru vybudování nové struktury či úplně nového
designu. V případě závěru nedostatečného designového rozhraní současného stavu
předpokládá 16302 vypsání výběrové řízení. Zdroje RP2011 16302 doporučuje především
využít ve prospěch vybudování interaktivního studijního informačního systému a jeho
začlenění do stávajícího IS FD. Termín analýzy 16302: do konce února 2011.

6. Řešení vyšší bezpečnostní integrity fakultní sítě (Intranet) a zajištěný přístup do
zabezpečené sítě z míst mimo budovy fakulty – 16302 připraví návrh řešení, termín: do
konce roku 2010

7. Studie realizovatelnosti a postupných pilotních implementací dílčích řešení
a). Interaktivní informační systém studijních programů, tvorby a realizace rozvrhů apod.
(doc. J. Čarský) - část splněna v srpnu 2010, pokračování v rámci zdrojů RP2011,

b). Pilotní aplikace PES pro management mezinárodních cestovních příkazů (prof. M. Vlček),
dovolenek, dále i cestovních tuzemských příkazů a dalších částí tohoto komplexního nástroje
VIC, - první část je možno implementovat ihned, dovolenky do konce 2010, další dle
dostupnosti z VIC
c). Analýza a následná realizace (FD/VIC) interaktivní podpory managementu projektů vč.
archivace historie apod. - je k dispozici na VIC ČVUT, připraveno k nasazení - termín - 1Q
2011
d). Implementace řešení "Sdílení kalendáře" - připraveno 16302, možno začít používat

e). Implementace řešení "Sdílení dokumentů" - připraveno 16302, možno začít používat

Prof. Zelinka dále informoval o společném jednání s Dr. Holíkovou a tajemníkem Dr.
Schmidtem, které se uskuteční dne 10.11.2010 a kde budou projednávány tyto body:
- začlenění pracoviště Děčín v rámci FD
- způsob financování pracoviště Děčín
- akreditace
- transparentnost finančních toků

3) Různé
Prof. Jíra
Na návrh prof. Jíry kolegium děkana schválilo návrh na udělení Medaile ČVUT I.stupně
(zlatá) Ing. Janě Kalikové, Ph.D. za významné zásluhy o rozvoj ČVUT v oblasti péče o
zaměstnance a studenty vybudováním Univerzitní mateřské školky Lvíčata.

Prof. Jíra informoval přítomné že, předložil členům Kolegia děkana k připomínkám a
pozměňovacím návrhům první pracovní verzi návrhu na zřízení společné výzkumné
laboratoře InterLog s poloprovozním zaměřením založené na výzkumných výsledcích a práci
týmů, které se účastní řešení VZ MSM6840770043 a spolupracují s VIC ČVUT a firmami
sdruženými v Národní technologické platformě "Interoperabilita železniční infrastruktury".
Laboratoř by se později měla účastnit práce v rámci připravované rámcové dohody mezi
ČVUT a VÚŽ a.s..
Dr. Schmidt
Informoval přítomné o návrhu smlouvy firmy DSA, kde tato firma žádá, aby byla povýšena
na strategického partnera FD. Vedení FD se shodlo, že strategickým partnerem FD v dané
oblasti je ČSA a smlouva s firmou DSA nebude akceptována.
Dr. Hrubeš
Přednesl prezentaci „Erasmus program“, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu
Ing. Jacura
Informoval přítomné o vyhlášení voleb do AS FD
Časový harmonogram:
do 19. listopadu 2010, 12.00 hod. … podání kandidátek
do 22. listopadu 2010, 12.00 hod. … vyvěšení kandidátů na vývěskách v jednotlivých
budovách a na webu fakulty
do 22. listopadu 2010, 18.00 hod. … vyvěšení seznamu oprávněných voličů v budově
Konvikt, na pracovišti Děčín
29. listopadu – 3. prosince … volby do AS ČVUT FD a AS ČVUT
do 6. prosince 2010, 12.00 hod. … vyhlášení výsledků voleb
do 7. prosince 2010, 24.00 hod … podání námitek proti průběhu voleb
další informace ohledně voleb do AS FD budou umístěny na webových stránkách FD

Zapsala: Osifová

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
děkan fakulty

