Z á p i s č. 6/2015
ze 6. zasedání grémia děkana FD konaného dne 10.11.2015
v budově Horská místnosti A 225
Přítomni:
prof. Svítek, prof. Moos, doc. Čarský, Dr. Kočárková, prof. Zelinka, doc. Brandejský,
prof. Přibyl, doc. Szabo, prof. Jiroušek, doc. Hrubeš, doc. Schmidt, Ing. Feit, Ing. Novotný,
doc. Jirovský, Ing. Hajzler, Dr. Jacura, doc. Přibyl, doc. Týfa, Ing. Smíšek, doc. Mičunek
Omluveni: prof. Vlček, doc. Kocourek, prof. Přibyl, doc. Bouchner, doc. Leso, Dr. Kaliková
Program:
1)
2)
3)
4)

Slavnostní otevření Letecké učebny
Úvod – kontrola zápisu
Zprávy jednotlivých proděkanů
Různé

1) Slavnostní otevření Letecké učebny
Doc. Szabo přivítal přítomné v prostorách nově otevřené Letecké učebny a přivítal čestného
hosta Mgr. Petra Fajtla, který na zasedání zastupoval ředitele Letového provozu Ing. Klase.
Mgr. Fajtl převzal v zastoupení od doc. Szaba pamětní plaketu Ústavu letecké dopravy udělenou
Ing. Klasovi, jako poděkování za vynikající spolupráci s mezi Řízením letového provozu a
Ústavem letecké dopravy. Mgr. Fajtl krátce pohovořil o společné současné i budoucí spolupráci
mezi Řízením letového provozu a FD. Doc. Szabo dále předal pamětní plaketu Ústavu letecké
dopravy prof. Moosovi a poděkoval mu za jeho zásluhy o rozvoj Ústavu letecké dopravy na FD.
Prof. Moos poděkoval přítomným za krásnou spolupráci. Doc. Szabo dále přednesl prezentaci o
činnosti Ústavu letecké dopravy.
2)Úvod – kontrola zápisu - bez připomínek
V úvodu zasedání grémia proběhla diskuse nad Dlouhodobým záměrem FD. Do dokumentu byly
zapracovány připomínky vznesené na zasedání akademické obce ČVUT FD, které se uskutečnilo
dne 20.10.2015 v budově Horská A.
Prof. Moos informoval přítomné o své žádosti o uvolnění ze zdravotních důvodů z funkce
proděkana pro rozvoj a výstavbu. Nástupce v této funkci bude znám v průběhu ledna 2016.
Prof. Svítek informoval, že se dne 29. listopadu 2015 od 18 hod. ve Velké aule ČVUT
v Betlémské kapli uskuteční slavnostní předání Gerstnerových medailí. Současně sdělil, že byla
rozeslána pozvánka na koncert G.A. Rossiniho Petite messe solennelle, který se koná u
příležitosti tohoto slavnostního předávání a k dnešnímu dni je zaregistrováno již 222
přihlášených hostů.
Prof. Svítek dále pogratuloval jménem celého grémia prof. Moosovi k udělení státního
vyznamenání za Zásluhy o stát v oblasti vědy, které převzal prof. Moos dne 28.10.2015 na
Pražském hradě z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana.

3) Zprávy jednotlivých proděkanů
Prof. Zelinka – proděkan pro strategii a vnější vztahy
Prof. Zelinka informoval přítomné o Dlouhodobém plánu FD a jeho aktualizaci na rok 2016.
Prof. Zelinka požádal doc. Schmidta o upřesnění standartních postupů při organizaci konferencí
na FD. Doc. Schmidt v této souvislosti uvedl, že bude napříště nezbytné, aby byl stanoven vždy
hlavní řešitel konkrétní akce. Přesný postup bude řešen a zasedání kolegia děkana.
doc. Kocourek – proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost – zastupuje Dr. Kočárková
Dr. Kočárková informovala, že se dokončuje návrh bodového hodnocení doktorandů v
doktorských studijních programech. Výsledná verze bude v dohledné době zaslána jako materiál
k projednání do AS FD.
Prof. Moos – proděkan pro rozvoj a výstavbu
Prof. Moos informoval o stále nedokončené opravě střechy v budově Horská A a opětovné
podání reklamace.
Prof. Moos informoval, že během letního období byla pozastavena jednání ve věci výstavby
Dejvice - Centrum.
Ve věci prodeje budovy Na Florenci 25 prof. Moos uvedl, že tlumočil stanovisko vedení FD, že
budova Na Florenci 25 nebude uvolněna do doby vybudování velké posluchárny v budově
Horská a dokud nebude zajištěn převod části finančních prostředků z prodeje budovy Na
Florenci 25 na rekonstrukci budovy Horská.
Prof. Moos dále informoval o umístění výzkumného pracoviště Dr. Kalikové do budovy Horská
A.
4) Různé
Doc. Schmidt informoval přítomné o jednání se zástupci Fakulty strojní a uvedl, že rezolutně
odmítl nabízenou variantu výuky studentů FD v učebnách Fakulty strojní na Karlově nám, jako
kompenzaci za zatím neuvolněné prostory ze strany Fakulty strojní v budově Horská A.
Doc. Schmidt dále předal přítomným tabulky hospodaření jednotlivých ústavů a upozornil na
blížící se konec roku. Do 13.11. bude připravena tabulka pedagogických výkonů pro zimní
semestr akademického roku 12015/2016.
Doc. Szabo požádal děkana o možné rozšíření prostor Ústavu letecké dopravy. Prof. Svítek
sdělil, že tento požadavek musí být zapracován do celkové koncepce dislokace ústavů FD
a projednán vedením FD.
Závěrem prof. Svítek poděkoval doc. Szabovi za poskytnutí prostor pro konání grémia děkana a
za vynikající prezentaci Ústavu letecké dopravy.
zapsala : Osifová

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
děkan fakulty

