Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 7
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 10.10.2000
Přítomni:
Doc. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Doc. Z. Votruba, Doc. B. Kubát, Prof. B. Duchoň, PhDr. V. Kubišová, Prof. J.
Dunovský, Prof. V. Skurovec, Doc. Fr. Drastík, Doc. M. Novák, Doc. M. Jánešová, Ing. J. Klečáková, Ing. Z. Čarská,
Ing. J. Sodomka, M. Jacura, Doc. M. Hobza, RNDr. J. Taufer, Ing. J. Sobota
Omluveni:
Prof. P. Moos, Prof. P. Jirava, Doc. M. Vlček, Prof. V. Svoboda, Prof. Fr. Lehovec, Ing. B. Hřebejk

1/ Kontrola zápisu z minulého jednání







bez připomínek
úkol č. 6/7 - materiál “PROGRAM EU ERASMUS na ČVUT - podání návrhů na uzavření bilaterálních dohod.
Termín předání odd. pro zahr. styky: do 20.10. - všichni členové grémia děkana dle možnosti realizace
děkan předal přítomným členům grémia děkana pozvánky rektora ČVUT do Betlémské kaple na slavnostní
zahájení ak. roku 2000/2001, které se koná 16.10. v 9.00 hod.
členům grémia děkana byly předány pozvánky rektora ČVUT na setkání vedení ČVUT s vedením FD
14.11.2000 ve 13.00 hod. Na Florenci

2/ Informace proděkanů
Doc. Jíra:








informace z kolegia a grémia rektora ČVUT:
zneužívání sítě ČVUT – projedná s Ing. Klečákovou
webovské stránky - projedná s Ing. Čarskou
změna Statutu IGS ČVUT
úkol 7/1 - návrhy na ocenění jedinců a kolektivů fakult na r. 2001 z prostředků rektora ČVUT – ved. katedry
připraví návrhy za katedru
úkol 7/2 - návrhy na odměny z rezervy rektora ČVUT pracovníkům ve vědecko-výzkumné oblasti, v
pedagogické oblasti, výborným studentům a doktorandům
Zajistí: ved. kateder – návrhy vědeckovýzk. prac. a pedagog. prac., doktorandů
doc. Votruba a M. Jacura – návrhy studentů
Termín: do konce října







novela Zákoníku práce –bude k dispozici v knihovně, rektorát připravuje výtah ze znění Zákoníku práce, který
bude cca v listopadu zaslán fakultám
úspěšnost grantových přihlášek – na rektorátě budou v odd. pro vědu a výzkum vyčleněni pracovníci, kteří
budou poskytovat konzultační a technickou spolupráci při zpracovávání grantových přihlášek, budou
shromažďovat údaje o různých typech grantových soutěží atd.
organizace vědeckých konferencí pod patronací ČVUT - viz nový Statut IGS ČVUT

Doc. Votruba:
- upozornil na dodržování termínu zadání diplomových prací – zodpovídají ved. kateder





katedry jsou povinny zajistit výuku předmětů, které mají podle Bílé knihy zajišťovat
informace o Workshopu, který se koná 20.10., je umístěna na síti (informace u Doc. Květoně –
květon@vc.cvut.cz)
studentská anketa – blok otázek ČVUT + blok otázek připravených fakultou
Grémium souhlasí s tím, aby jako studentská anketa jak pro účely celoškolské tak fakultní byla použita
tato připravovaná anketa.

Doc. Kubát:


úkol 7/3 -všichni ved. kateder dostali kopii dopisu z Českých drah, kterým nás žádají o spolupráci na určitých
tématech (přednášky, semináře atd. pro pracovníky ČD)
Návrhy z kateder zašlou vedoucí kateder proděkanovi pro rozvoj.
Termín: do 13.10.2000
Zodpovídají: ved. kateder



v souvislosti s konferencí, kterou v Děčíně pořádá SUDOP Praha ve spolupráci s fakultou dopravní, požádal,
aby takovéto informace o fakultních akcích v Děčíně byli k dispozici i na fakultě v Praze



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

Doc. Jíra:


od 1.11. bude p. Budská, sekretářka K618, pověřena agendou spojenou s publikační činností za fakultu a jako
kontaktní osoba pro tuto oblast s RČVUT - v této souvislosti vyzval ved. kateder, aby zajistili ihned kontakt
pracovníků pověřených touto agendou na jednotlivých katedrách s p. Budskou



3/ Strukturované studium
Doc. Jíra:



informoval o návrhu poslanců Parlamentu PS ČR – byl vládou zamítnut
seznámil členy grémia děkana se stanoviskem rektorů ze 49. zasedání České konference rektorů

Doc. Votruba:


k úkolu z minulého zasedání grémia děkana – připomínky kateder k materiálu o přípravě strukturovaného studia
na naší fakultě se týkaly hlavně bakalářského studia. Ved. kateder, které ještě připomínky nedodaly, tak učiní
ihned.

17.10. v 9.00 hod. se uskuteční schůzka ved. kateder a vedení fakulty k přípravě strukturovaného studia na fakultě (k
přípravě tzv. “obecného bakaláře” a “obecného inženýra”).

4/ Přijímací řízení 2000/2001 a přijímací podmínky pro rok 2001/2002

Doc. Votruba:


informace o ukončeném přijímacím řízení na FD pro ak. r. 2000/2001 – všichni dostali písemný materiál.
Projevil se zvyšující zájem o kombinované studium. Výsledky přijímacího řízení jsou k dispozici na síti.

Dr. Taufer:


k přijímacímu řízení pro ak. r. 2001/2002 – informoval o připravované změně formy přijímací zkoušky z
matematiky a fyziky.

Informace o změně formy hodnocení př. řízení bude uveřejněna v Učitelských novinách i v Pražské technice.

5/ Ocenění jednotlivců medailí F. J. Gerstnera
Doc. Jíra:





bude předávána na slavnostní VR ČVUT 21.11.2000 v Betlémské kapli
ved. kateder připraví do 17.10. za katedru jeden návrh na významného člena akademické obce FD a jeden návrh
na externího spolupracovníka.
Felberova medaile – za FD je navrhován na ocenění zlatou Felberovou medailí Prof. Moos, přítomní členové
VR FD vyslovili s tímto návrhem souhlas.

6/ Audit Deloitte & Touche
Dr. Michálková:


informovala o průběhu auditu Deloitte & Touche na ČVUT, který si vyžádal p. rektor, týkal se organizační
struktury fakult a ekonomických pochodů na fakultách, zaměřil se na doplňkovou činnost. V současné době byl
projednán závěr auditu s jednotlivými fakultami a závěrečná zpráva celého auditu bude předána p. rektorovi.

7/ Různé
Dr. Michálková:






všem zaměstnancům bylo elektronicky zasláno upozornění na výskyt krádeží na fakultě s výzvou k zvýšené péči
o ochranu osobního i fakultního majetku
úkol 7/5 - upozornění na blížící se konec rozpočtového roku, je třeba urychleně dočerpat INV a NIV peníze z
VZ. Odpovídají: prof. Jirava, doc. Vlček, doc. Votruba, a ved. kateder
upozornění vedoucím kateder – sepisují se pracovní smlouvy na semestr – smlouvy musí obsahovat i předmět,
který bude dotyčný pracovník vyučovat a v jakém rozsahu, jinak bude návrh smlouvy vrácen zpět na katedru

Prof. Dunovský:


informoval o tom, že v Národní galerii ve Veletržním paláce je vystaven solární automobil fakulty

M. Jacura:


tlumočil požadavek studentů na vybavení počítačových učeben klimatizací

Dovybavení počítačových učeben klimatizací je v plánu, bude řešeno postupně.
Ing. Čarská:




požádala ved. kateder, pokud mají obrazové materiály z pracovišť, kde se uplatňují absolventi naší fakulty, aby
jí je dodali do 20.10.
požádala o dodání obrazových i písemných materiálů o Letecké škole. Zajistí: Ing. Jalovecký

Doc. Ing. Josef Jíra, v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

