Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 32
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 10.12.2002
Přítomni:
Prof. J. Jíra, Doc. Z. Votruba, Doc. B. Kubát, Prof. J. Kovanda, Prof. M. Vlček, Prof. B. Duchoň, PhDr. V. Kubišová,
Prof. V. Skurovec, Prof. L. Kulčák, Doc. M. Jánešová, Dr. J. Klečáková, Ing. L. Hynková, RNDr. Ing. Z. Čarská, Ing.
D. Mocková
Omluveni:
Prof. P. Moos, JUDr. L. Michálková, Prof. V. Svoboda, Ing. J. Sodomka, Doc. Fr. Drastík, Prof. Fr. Lehovec, Doc. M.
Novák, M. Jacura

1/ Kontrola zápisu


zápis z minulého grémia děkana bez připomínek



úkol č. 1/31 – zkoordinovat obsah předmětů podpůrných podle potřeby předmětů oborových, odstranit
opakovanou výuku stejné látky v několika předmětech a včasné vyučování látky pro potřeby výuky dalších
navazujících předmětů
Termín: do konce února 2003
Odpovídají: vedoucí kateder

2/ Zprávy proděkanů
Prof. Jíra (za odd. VaV):


příprava doktorandského studia:
- témata jsou předána, bylo vyhlášeno přijímací řízení s termínem podání přihlášek do 19.12.2002,
přijímací řízení se bude konat 21.1.2003 v 9.00 hod. v m.č. 314
- 12.12. a 16.12. proběhnou obhajoby disertačních prací – Ing. Sosna a Ing. Malinovský a Ing. Janata
- k obhajobám disertačních prací bude jmenovaná stálá komise, kterou jmenuje předseda oborové rady v
počtu cca 15 členů, z které budou jednotlivé komise vybírání ad hoc pro jednotlivé obhajoby
- upozornil na to, že doktorand je zařazen na katedru, ze které je jeho školitel; příslušnost ke katedře
neznamená obor doktorského studia



IGS – termín odevzdání přihlášek je 13.12.2002

Doc. Votruba:


státnice

- je nutné zkontrolovat složení státnicových komisí a organizační zajištění celých obhajob – zodpovídají
vedoucí kateder – Termín: ihned


studentská anketa je na síti k dispozici studentům, ti budou upozorněni mailem

Doc. Kubát:





transformační a rozvojové projekty – z fakulty byly podány 2 návrhy projektů, oba byli přijaty a prošly na
ČVUT
FR VŠ – blíží se termín hodnocení projektů z r. 2002, všichni účastníci dostali přesný termín obhajob
informoval o současném stavu rekonstrukce v Konviktské a v Horské

Prof. Kovanda:


zahraniční styky:
- program Leonardo da Vinci – informace jsou na webove stránce: www.nvf.cz/leonardo, termín podání
návrhů do 14.2.2003
- informoval o International Visegrad Fund
- nabídka jednoročního studijního pobytu na Tokyo University of Agriculture and Technology – žádosti
do 28.2.2003
- nabídka stipendií v rámci Česko-německého fondu budoucnosti
- informace o Herbert Quandt Scholarship Programme, zajišťované Technickou universitou v Drážďanech
- informace o návštěvě zástupců MŠMT a českých vysokých škol v Číně – materiály jsou
k dispozici u prorektora ČVUT prof. Vlčka





University of Applied Sciences, FH Steyr navrhla uzavření bilaterální smlouvy s FD. Smlouva bude podepsaná
na začátku roku 2003. – požádal vedoucí kateder, aby poskytli své zahraniční kontakty k uzavření smluv v
rámci projektu Erasmus/Socrates. FD má teěhto smluv relativně málo a počet žádostí našich studentů převyšuje
počet míst s vhodným zaměřením nabízených přímo fakultou.
požádal vedoucí kateder, aby na oddělení zahraničních styků předali požadavky svých kateder na zahraniční
cesty, hrazené z fakultních fondů (termín: 15. leden 2003). Tyto cesty by měli zejména využívat mladí
pedagogové a studenti doktorského programu k prezentaci výsledků svých disertačních prací na významných
konferencích.

3/ Příprava státnic


viz bod 2/

4/ Hospodaření fakulty
Prof. Jíra:


2 katedry jsou ve značném propadu, a to K615 a K650 – budou přijata opatření proti opakování takovéto ztráty,
která bude uhrazena z rezervy děkanů na úkor ostatních kateder; zbývající část z rezervy děkanů bude rozdělena
na katedry

Ing. Hynková:


všem ved. kateder předala tabulku rozdělení zbývající části z rezervy děkanů na katedry
- úkol č. 1/32 - předat do sekretariátu děkana návrh na rozdělení odměn z rezervy děkanů na katedrách,
konečnou úpravu odměn provede děkan fakulty

Termín: do 12.12.2002 do 12.00 hod.
Odpovídají: vedoucí kateder








konečné čerpání finančních prostředků kateder dostanou všichni ved. kateder na příštím grémiu děkana 19.12.02
s tím, že do 20.12.02 dodají ekonom. odd. zbývající faktury a do 15.1.03 je možné dodat pouze daňové doklady
se zdanitelným plněním roku 2002
do konce listopadu proběhly inventury; K611, odd. počítačových sítí a správa budovy v Konviktské dodají
inventury ihned p. Vaňkové
upozornila, že je nutné ke všem fakturám ihned vyhotovit i likvidační list
je nutné všechny zahraniční cesty administrativně ošetřit dostatečně včas ještě před započetím cesty
požádala ved. Letecké školy, aby předávali seznam studentů, kteří v rámci výcviku se zúčastní letů do zahraničí,
pravidelně každý měsíc

Prof. Jíra:






vedoucí katedry určí jednoho pracovníka, který bude zodpovědný za hlídání hospodaření katedry ve FIS, v
případě nefungování této činnosti bude volán tento pracovník k odpovědnosti s vedoucím katedry
sekretářky kateder budou docházet s poštou na děkanát v určitý přesně stanovený termín s tím, že bude možné
operativně vyřizovat různé administrativní záležitosti
úkol č. 2/32 - odpisy – připravit návrh změny
Odpovídají: doc. Votruba ve spolupráci s prof. Duchoněm, prof. Skurovcem a
prof. Vlčkem
Termín: leden 2003



upozornil na to, že s pracovníky v důchodovém věku budou smlouvy uzavírány pouze na 1 rok

5/ Kvantifikovaná kritéria a Koncepční otázky na ČVUT
Prof. Jíra:


úkol č. 3/32 – připomínky k materiálům, které mají k dispozici všichni ved. kateder i sdělení, že žádné
připomínky z kateder nejsou, předat do sekretariátu děkana
Termín: do 20.12.02
Odpovídají: ved. kateder

6/ Doktorandské studium
Prof. Jíra:




všichni studenti doktorandského studia by měli znát vnitřní předpisy pro doktorské studium, jejichž dodržování
je závazné
studenti prezenčního doktorandského studia musí být kontrolovatelní, musí se podílet na práci katedry

7/ Bakalářské studium
Prof. Jíra:


všichni členové grémia dostali poslední (barevnou) verzi strukturovaného studia bakalářského i magisterského

Doc. Votruba:



do konce ledna provedou vedoucí kateder revizi bakalářského strukturovaného studia na katedrách a poté
provedou revizi předsedové oborových rad

8/ Různé
Dr. Klečáková:


informovala o ECDL, které fakulta získala – možnost vydávat certifikát pro počítačovou dovednost (fakulta
bude mít 1 pracoviště v Praze a 1 pracoviště v Děčíně)

Prof. Jíra:





všechny učebny Na Florenci budou vybaveny zpětnými projektory, tím odpadne zapůjčování a přenášení
projektorů
všechny notebooky, které byly zakoupeny na katedrách, musí sloužit všem pracovníkům katedry
vyzval všechny katedry k efektivnímu využívání všech prostor, které mají k dispozici

Doc. Votruba:


informoval o prodloužení akreditace k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických
zařízení elektrických

Dr. Klečáková:


upozornila na to, že ještě všichni zaměstnanci fakulty nemají průkazy ČVUT a doporučila všem urychleně si je
zařídit na VIC ČVUT

Ing. Čarská:



na webových stránkách fakulty chybí v angličtině názvy a anotace některých projektů a předmětů
úkol č. 4/32 - doplnění webových stránek katedrami zaslat Ing. Čarské
Termín: do konce ledna 2003
Odpovídají: ved. kateder

Prof. Jíra:


projekt oslav 10. výročí fakulty dopravní – návrh oslav dostali všichni členové grémia děkana, připraví případné
další návrhy nebo podněty do grémia děkana 19.12.02
Příští grémium děkana se koná 19.12.2002 v 10.30 hod. v zasedací místnosti č. 314.

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

