Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Zápis
z výjezdního zasedání kolegia děkana FD, konaného 11.5.99 v Děčíně

Přítomni:
Prof. P. Moos, JUDr. L. Michálková, Doc. M. Vlček, Doc. F. Drastík, Doc. J. Jíra, Doc. V. Skurovec, Prof. P. Jirava,
Prof. J. Dunovský, Prof. V. Svoboda, PhDr. V. Kubišová, Ing. Z. Votruba, Prof. F. Lehovec, Doc. M. Novák, Doc. M.
Jánešová
Omluveni:
Ing. B. Hřebejk, Prof. B. Duchoň, Ing. Z. Čarská
1. Kontrola zápisu
 bez připomínek
2. Informace z kolegia rektora
Prof. Moos:
 předsedou Správní rady ČVUT byl zvolen rektor UK Prof. Malý
 Ing. Beneš z MŠMT zaslal závěrečnou zprávu k projektu resortního výzkumu MŠMT - Koncepce národní
informač. politiky ve vysokoškolském vzdělávání - k dispozici na síti
 šéfredaktorkou časopisu Česká technika je od 1.5.99 Ing. Skopalová
 znovu bylo upozorněno na vrcholící přípravy česko-britského semináře
 průkaz studenta - ve VIC zřízeno vydavatelství karet, do 15.5. sdělit požadavky pro umístění informací na
magn. pásek (Doc. Drastík)
3. Stručné informace z agend proděkanů
Doc. Vlček:
 byl jmenován členem expertní skupiny AK Vlády ČR
 informace ke komponentě vědy a výzkumu
Ved. kateder jmenují člověka zodpovědného za vkládání informací do tohoto programu
Termín: do týdne předat odd. VVČ
 Řád doktorského studia ČVUT byl 6.5.99 odsouhlasen MŠMT, je k dispozici na síti, bude v BK
- kontrola doktorandů - dodat chybějící hodnocení doktorandů, upozornil, že v září 99 bude
provedeno hodnocení doktorandů za šk. rok 98/99
 Smlouva mezi FD ČVUT a MŠMT - institucionální výzkum - po upřesnění financí bude projednáno na
příštím kolegiu - trvá úkol z minulého kolegia (bod č. 6:Výzkumné záměry - návrhové listy)
- termín přidělení prostředků na VZ jednotlivým katedrám je do konce května
Doc. Drastík:
 informace k přijímacímu řízení - připomněl dopis, jímž požádal ved. kateder o dodání jmen lidí do
zkušebních komisí
 informace k výběrovému řízení do projektů
Úkol: připravit návrh studenta na stipendium z nadace Hlávkových
 státní závěrečné zkoušky - od 21.6.99 řádný termín, náhradní podzimní termín 16.11.99
 přijímací zkoušky DS se konají 10.6.99
Doc. Jíra:
 návrh nového Statutu FD s přílohami byl předán AS ČVUT, všechny schválené předpisy ČVUT jsou k
dispozici na INFOREKU
 informace o jednání s pracovníky MŠMT (Ing. Kopřiva - řed. odb.) - přislíben příspěvek z havarijního

fondu MŠMT na úpravy suterénu
Doc. Skurovec:
 informoval o tom, že na zahraniční cesty pracovníků fakulty byla určena částka 130 tis. Kč a tato částka
už byla k dnešnímu dni vyčerpána
 bakalářské závěrečné zkoušky - na doporučení pedagogického proděkana byl prodloužen termín přihlášek
k závěrečné zkoušce do 1.6.99, připomíná termín zkoušek, a to od 14.6.99
4. Zabezpečení majetku FD ČVUT
Prof. Moos:
 informoval kolegium o pokusu o zcizení dalšího digitálního projektoru v učebně objektu Na Florenci,
kterému zabránil pan Turek a předal dva pachatele policii. Vyslovil poděkování p. Turkovi a připojil ii
finanční odměnu, kterou mu osobně předá. Vyzval všechny přítomné, aby věnovali pozornost rostoucí
kriminalitě a dbali na ochranu fakultního majetku.
Dr. Michálková:
 v této souvislosti informovala o dopise MŠMT, kterým byl předán zpět majetek ČVUT k 1.5.99
5. Návrh na zřízení "Ústavu pro bakalářská studia v Děčíně" a Kolegia pro správu účelových zařízení v
Děčíně (spolu s FJFI)
Prof. Moos:
 shrnul současný stav pracoviště a seznámil s návrhem představitelů města Děčín o předání objektu FD a
FJFI (objekt KOKOS a SÝPKA-kolej).
- navrhuje: 1/ zřídit tzv. Kolegium pro správu účelových zařízení ČVUT v Děčíně;
- Status kolegia - vyřešit, kdo bude správcem kterého objektu
2/ zřídit Ústav pro bakalářská studia v Děčíně jako jedno pracoviště na
úrovni katedry
- výuku předmětů by garantovaly dál katedry FD v Praze
- ved. ústavu na úrovni ved. katedry
Úkol: vypsat konkurz na ved. pracoviště - zajistí: Doc. Skurovec
termín: do týdne
K bodu 2/ - kolegium souhlasí, bude v písemné formě předloženo ke schválení AS FD.
K bodu 1/ - Dr. Michálková informovala o ekonomické stránce současného stavu
- Prof. Moos - návrh byl dán na vědomí všem členům kolegia, budou probíhat
další jednání, o kterých bude kolegium opět informováno a bude připravován
projekt, který bude dále diskutován v kolegiu děkana

6. Různé
Dr. Michálková:
 upozornila na nutnost ukončit sepisování smluv s vyučujícími
Prof. Jirava:
 informoval o zahájení semináře MEPS v Teplicích s mezinárodní účastí studentů vysokých škol s
dopravní tématikou, organizovaný FD ČVUT ve spolupráci s Okresním úřadem Teplice
 připomíná konání semináře Na Florenci ve dnech 17. - 19.5.99 - Kapacita a kvalita MHD
Doc. Skurovec:
 spolupráce s Akademií Jana Ámose Komenského - ve dnech 14. - 21. května 1999 v Černovicích u
Tábora se konají závěrečné zkoušky postgraduálního studia, za FD byl jmenován Doc. Skurovec
předsedou zkušební komise.
Proběhne nové jednání s vedením AJAKu o dalším trvání smlouvy - zajistí: Doc. Skurovec
Prof. Dunovský:
 termín konání Konference o vysokorychlostní železnici (konané ve spolupráci s ADI a Asociací
vysokorychl. žel.) byl upřesněn na 3.6. Na Florenci
Doc. Jánešová:
 informovala, že fakulta dodala Doc. Bílkovi z AS ČVUT Statut FD ČVUT jako první a že bude

doporučen k přijetí
Doc. Drastík:
 pochvala Prof. Jiravovi za práci na filmu ČVUT s dopravní tématikou - bude promítnut na příštím kolegiu
Doc. Novák:
 informoval o úspěšných rigorózních zkouškách dvou studentů, další dvě proběhnou na podzim
 informace o jednání s firmou SPEL - ing. Bartoněm, nabídka daru k vybavení elektronické laboratoře
Doc. Vlček:
 připomíná, že při zpracování DČ, grantů a dalších projektů na půdě fakulty s použitím zařízení a
dalšího majetku (vybavení) fakulty je kalkulována minimální provozní režie ve výši 20%. Je-li
zpracování provedeno mimo fakultu, kalkuluje se provozní režie skutečným propočtem potřeb
 informace - připravují se celkem 4 projekty v rámci 5. rámcového programu
Prof. Moos:
 fakulta obdržela pochvalu Ing. Veselé a Ing. Šimka za vzorné absolvování kurzu
 Transfer´99 - znovu výzva k účasti s tím, že termín odevzdání přihlášek byl prodloužen
 informace o nabídce fy NOKIA ke spolupráci
 informace o nabídce fy BEMO AIR k částečnému zafinancování výcviku letců
Příští kolegium děkana se koná v úterý 25.5.1999 ve 13.00 hod.
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

