Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Zápis
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 11.1.2000
Přítomni:
Prof. P. Moos, Doc. M. Vlček, Doc. J. Jíra, Doc. F. Drastík, Prof. V. Skurovec, Prof. B. Duchoň, Prof. J. Dunovský,
Prof. V. Svoboda, Doc. M. Novák, Ing. Z. Votruba, Doc. M. Jánešová, Prof. F. Lehovec, Ing. J. Klečáková, Ing. B.
Hřebejk, Ing. Z. Čarská
Omluveni:
JUDr. L. Michálková, Prof. P. Jirava, PhDr. V. Kubišová

1. Kontrola zápisu
 bez připomínek
2. Informace z grémia ved. prac. ČVUT
Prof. Moos:
 informoval o rozpočtu na r. 2000 - rozpočet bude o 7% nižší než v loňském roce
 materiály pro přípravu akreditace fakulty – předal Doc. Jírovi
 příprava výroční zprávy
 24. a 25.1. se koná výjezdní zasedání současného vedení ČVUT

Doc. Jíra:
 připravuje se modifikace vysokoškolského zákona – ČVUT nesouhlasí
 návrhy projektů k založení Výzkumných center – informace jsou na www stránkách MŠMT – návrh
zpracovat na FD do konce února 2000, termín odevzdání na MŠMT je do 17.3.2000
 do konce ledna je termín pro odevzdání výkazů za loňský rok
 upozornění – první lednový týden na celém ČVUT je sudý
 k přípravě akreditace – tabulky v předstihu dostanou všichni vedoucí kateder
3. Informace proděkanů
Doc. Vlček:
 20.1. se konají oponentury výzkumných záměrů, všichni řešitelé dostali písemný harmonogram
 informace o přípravě oponentur – bez problémů
 publikační činnost – všem katedrám byl předán seznam podle komponenty VaV, z celkového počtu 202
publikací bylo přijato 130
Seznam publikací odsouhlasí ved. kateder a poté bude jménem děkana zaslána žádost o vysvětlení, proč bylo
vyřazeno 40 % publikací.
 od února 2000 bude platit nový předpis pro doktorandské studium - Zásady studia v doktorském studijním
programu

Doc. Drastík:
 rozvrh pro letní semestr je hotový
- návrh časového plánu akademického roku 2000 – 2001 - bude všem ved. kateder rozeslán elektronicky –
navrhuje termín pro státní závěrečné zkoušky 5.– 9.6.2000 – grémium souhlasí
 předložil návrh hodnocení přijímacích zkoušek pro ak. rok 2000/2001 (na základě připomínek vznesených
na jednání ak. senátu fakulty) – nové bodové hodnocení ústního pohovoru (0 - 20 bodů)
Děkan fakulty nesouhlasí na základě zkušeností i z jiných fakult s předloženým návrhem ohodnocení ústního
pohovoru, ak. senátu bude vysvětleno na jeho nejbližším zasedání. Grémium souhlasí.




využívání kolejí – námět pro některé z příštích zasedání grémia děkana
informace o počtech přijímaných studentů pro ak. rok 2000/2001 do všech typů a forem studia

Prof. Skurovec:
 informace o žádosti Akademie Jana Ámose Komenského k zajištění zkušební komise pro kurz
doplňkového pedagogického studia na základě dohody uzavřené mezi AJAK a FD ČVUT. Jedná se o
poslední akci na základě této dohody.
 termín pro předání doplňků nebo změn v publikaci PROSPECTUS ČVUT je 20.1.2000
 informace o nabídkách projektů, které jsou k dispozici na odd. pro zahr. styky a vnější vztahy
4. Příprava oponentur výzkumných záměrů
 projednáno v bodě 3.
5. Příprava materiálů k založení Ústavu dopravní telematiky pro AS FD
Prof. Moos:
 informoval o stavu příprav k založení Ústavu dopravní telematiky – Ing. Svítek připravuje materiál
upravený podle připomínek z minulého grémia děkana pro AS FD.
Po diskusi v grémiu děkana se dořešení tohoto bodu odkládá, bude řešeno až po nástupu nového děkana fakulty
do funkce.
6. Různé
Prof. Svoboda:
 předložil grémiu děkana návrh dohody mezi FD ČVUT a ČD, s.o o poskytnutí jízdních dokladů za
smluvní ceny pro studenty a zaměstnance fakulty v hlavním pracovním poměru.
Grémium souhlasí, Prof. Svoboda dojedná možnost zakoupení 2 přenosných jízdních dokladů a ostatních na
jméno.
Ing. Hřebejk:
 informace o činnosti Letecké školy FD, byla podepsána dohoda o slevách letištních poplatků mezi ŘLP a
FD ČVUT.
Prof. Moos připomíná, že na základě schválení Letecké školy AS FD v říjnu 1999 je třeba doplnit Organizační
řád ČVUT FD (Příloha č. 1 statutu) o pracoviště ”Letecká škola”jako samostatné laboratoře.
Doc. Jánešová:
- příští zasedání AS FD ČVUT se koná 9.2.2000
Ing. Votruba:
 organizátoři Abiliady (soutěž handicapovaných v řemesl. a umělec. činnostech) se obrátili na naši fakultu
se žádostí o provedení dopravního projektu. Příštího jednání se zúčastní pracovníci K612 a laboratoří.
Grémium souhlasí.
Doc. Jíra:
 informoval o opatřeních, která je třeba učinit v objektu v Konviktské v souvislosti s vybudováním dalších
prostor v 5. patře na základě požadavků požárních předpisů – protipožární únikové cesty
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

