Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Zápis
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 11.10.99
Přítomni:
Prof. P. Moos, Doc. J. Jíra, Doc. F. Drastík, Prof. V. Skurovec, Prof. B. Duchoň, Ing. Z. Votruba, PhDr. V. Kubišová,
Prof. J. Dunovský, Prof. V. Svoboda, Ing. B. Hřebejk, Prof. F. Lehovec, Doc. M. Novák, Doc. M. Jánešová, Ing. Z.
Čarská, Ing. J. Klečáková, RNDr. J. Taufer, Doc. B. Kubát
Omluveni:
JUDr. L. Michálková, Doc. M. Vlček, Prof. P. Jirava
1. Kontrola zápisu
- oprava k bodu 8/ Příprava VR - správný název práce Doc. Jíry: Provozní spolehlivost vysokotlakých
produktovodů s defekty
2. Informace z kolegia rektora
Prof. Moos:
 informace o přípravě rozpočtu na příští rok
 kniha Doc. Nováka a spol., navržená na Cenu rektora za prestižní vědeckou publikaci za rok 1998 se
umístila na 4. místě
 proběhla diskuse k plánovaným habilitačním a profesor. řízením - byly vysloveny připomínky ke kvalitě
přípravy materiálů z naší fakulty
 informace o současném stavu v přípravách k dostavbě Vítězného nám.
 výzkumná centra - informace o přípravách k vybudování těchto center, která budou financována ze
státního rozpočtu (cca 700 mil Kč)
 odsouhlasena minimální částka stipendia doktorského studia ve výši 3.600,- Kč
3. Agendy proděkanů
Doc. Jíra:
 probíhají jednání s MÚVS o vybudování učebny pro cca 120 studentů přebudováním tělocvičny v našem
objektu v Horské
 budou zahájeny asanační práce v suterénu v Konviktské
Doc. Drastík:
 informace z porady proděkanů pro pedagogickou činnost
 možnost studia češtiny pro zahraniční studenty na MÚVS
 upozornil na problémy s využíváním pracovníků v civilní službě
V této věci děkan ukládá příslušným pracovníkům: Velmi přísně posuzovat využití pracovníků vykonávajících
civilní službu na naší fakultě na místech vrátných a v dalších službách na fakultě.
 informace o přípravě naší účasti na GAUDEAMU - za FD se zúčastní ved. studij. odd. p. Hráčková
 cena rektora - návrhy studentů 2. - 5. roč., příp. diplomantů nebo doktorandů předat Doc. Drastíkovi do
týdne!
 evropský kreditový systém - informace podá p. Bártová, která se účastní informativní schůzky na
rektorátě
 informace o čerpání prostředků na stipendia
 připomíná, že náhradní termín státních závěrečných zkoušek je 16.11.1999
 připravil a předal všem ved. kateder formuláře "pedagogické výkony" - do 14ti dnů vyplnit a vrátit zpět
pedagog. proděkanovi
Prof. Skurovec:
 informace odd. pro vnější vztahy a zahran. styky jsou k dispozici na nástěnce
Doc. Jíra - za odd. VaV:
 návrhy na interní granty - připomíná všem, že formuláře musí být vyplněny přesně podle statutu, jinak

budou vyřazeny už v 1. kole
totéž se týká podávání návrhů na udělení cen, je nutné se řídit přesně podle statutů jednotlivých cen!
 děkan musí jmenovat administrátora Domény - návrh na jmenování Ing. Kaliky - grémium děkana
souhlasí
Kvalita přípravy podkladů pro habilitační a profesorská řízení do VR ČVUT
Prof. Moos:
 informoval grémium děkana o tom, že na posledním kolegiu rektora byly opětovně kritizovány chyby,
kterých se fakulta dopravní dopouští při předkládání materiálů k habilit. a profesor. řízení. Jedná se o
administrativní chyby, které se následně odrazí i v průběhu jednání VR ČVUT ( informoval o průběhu
profesor. řízení Doc. Kovandy na posledním jednání VR ČVUT)
Děkan fakulty vyslovil proděkanovi pro vědu a výzkum napomenutí na základě kritiky z kolegia rektora
ČVUT, kde se děkan zavázal, že přijme potřebná opatření.
1. Výzkumné záměry
Prof. Moos:
 vyšla 4. verze metodického předpisu k výzkumným záměrům, kde je mj. stanovena odpovědnost za VZ
(řešitelé odpovídají děkanovi, děkan rektorovi)
 předpis po konečném odsouhlasení dostanou všechny katedry; věnovat pozornost čl. 5 - hodnocení VZ
Financování kateder
Prof. Moos (za Dr. Michálkovou):
 tabulku čerpání neinvestičních prostředků katedrami v r. 99 dostaly všechny katedry
 tajemnice upozornila na velký nárůst telef. hovorů
Děkan ukládá ved. kateder, aby sledovali způsob využívání telefonů na katedrách (k dispozici jsou výpisy z účtů
jednotlivých telefon. stanic)
 upozornil na nutnost okamžitého čerpání prostředků z grantů a projektů - čerpání má být rovnoměrné!!!
 nutnost dodržovat směrnice o cestovném v ČR i v zahraničí - včasné odevzdávání podkladů ekonom.
odd.; k jmenovitým výtkám se ohradil Doc. Novák a Doc. Jíra
Účast kateder na odborných zakázkách MDS, ŘLP a dalších
Prof. Moos:
 smlouva s ŘLP se týká K613 a byla již uzavřena
 smlouva s MDS ještě uzavřena není - na přípravě spolupracuje za FD Doc. Kubát. Podle informace Doc.
Kubáta se žádná spolupráce zatím nerozběhla.
 Prof. Lehovec informoval, že koordinátorem celé akce je děkan FD v Pardubicích Prof. Lánský a
administrátorem Doc. Kampf, ředitel divize CDV Praha.
Grémium děkana vzalo na vědomí informace Prof. Moose a Doc. Kubáta o stavu příprav projektu " Zbytný a
nezbytný majetek ČD". Doc. Kubát připraví písemný záměr tohoto projektu pro informaci všech kateder.
Různé


4.

5.

6.

7.

Prof. Moos:


volitelný předmět vysokorychlostní železnice - nový volitelný předmět se nebude otvírat, je už nyní součástí
výuky

Prof. Lehovec:


upozornil na potřebu už nyní vytvořit na fakultě podmínky k hodnocení výzkumných záměrů

Děkan informoval o tom, že na fakultě bude jmenován tajemník pro vědu a výzkum, který bude mít na starosti
veškerou agendu výzkumných záměrů. Přípravou podkladů pro Národní výzkumné centrum za FD dostal za úkol Doc.
Vysoký z K614 a jedná se o nár. výzk. centrum pro inteligentní dopravní systémy a telematiku.
Prof. Svoboda:


informoval o jednání s firmou LMBG, která navrhuje založení logistického centra v ČR ve spolupráci s FD
ČVUT

Prof. Dunovský:


katedra není vybavena počítačem schopným využívat mailové pošty

Děkan ukládá Doc. Jírovi vyřešit tento problém s Prof. Dunovským.

Prof. Moos:


na zasedání AS FD dne 13.10. ve 14.00 hod. zastoupí děkana Doc. Jíra, zasedání senátu se zúčastní rektor
ČVUT

Ing. Čarská:


aktualizuje fakultní www stránky - žádá o odsouhlasení a případné doplnění informací ze všech kateder, vč.
doplnění nových pracovníků - zajistí ved. kateder do 14ti dnů

Dr. Taufer:


informoval o žádosti o přidělení prostředků z fondu rektora na vybavení fyzikální laboratoře na FD

Prof. Moos:



zasedání VR FD se překládá z 29.10.99 na 5.11 v 10.00 hod.
seznámil s připraveným programem jednání VR FD

Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

