Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Zápis
z jednání kolegia děkana FD, konaného 12.1.99

Přítomni:
Prof. P. Moos, JUDr. L. Michálková, Doc. M. Vlček, Doc. F. Drastík, Prof. P. Jirava, Prof. B. Duchoň, Ing. Z.
Votruba, Prof. J. Dunovský, Prof. V. Svoboda, PhDr. V. Kubišová, RNDr. J. Taufer, Prof. F. Lehovec, Doc. M.
Novák, Ing. B. Hřebejk, Ing. Čarská
Omluveni:
Doc. J. Jíra, Doc. V. Skurovec, Doc. Jánešová

1. Kontrola zápisu

bez připomínek
2. Informace z kolegia rektora ČVUT
Prof. Moos:
 cena ministra MŠMT za pedagogickou činnost - kolegium rektora schválilo podání návrhu na udělení
ceny prorektorovi Šejnohovi
 medaile ministra MŠMT - návrh na Doc. Kvasničku a kolektiv pracovníků knihovny F2 a návrh na Ing.
Novotného z F3 kolegium rektora schválilo
 informace o problému drog na půdě ČVUT - děkan vyzval všechny členy kolegia, aby si do příštího
kolegia děkana připravily náměty a návrhy k protidrogové prevenci na fakultě (např. využití sítě, Internetu
atd.)
 složení komisí pro SZZ - MŠMT zaslalo seznamy členů komisí jmenovaných ministerstvem - seznam je
přílohou k zápisu
 od října 1999 mají studenti možnost využít ubytování v Masarykově koleji
 implementace zák. č. 111/1998 Sb.
- návrh Statutu ČVUT je dán k připomínkám fakultám a je k dispozici v sekr. děkana. V návaznosti
na Statut ČVUT je třeba už nyní připravovat Statut FD.
- granty - u již podaných grantů a jejich oponentur podepisuje děkan, nové granty podepisuje rektor
nebo prorektor - granty jsou přidělovány ČVUT
- podpisová práva děkana a používání razítek se bude řídit pokynem rektora, který bude fakultám
zaslán v co nejkratší době
- všechna soudní řízení, která probíhají na fakultách, musí probíhat jménem rektora - fakulty si
musí vyžádat pověření od rektora pro příslušné pracovníky
- habilitační řízení - musí obsahovat: obhajobu práce, habilitační přednášku, rozpravu o

celoživotním vědeckém přínosu. Informace o habilitač. řízení i o přednášce musí být zveřejněné na
úřední desce fakulty.
V této souvislosti byl předložen návrh na odměnu za vypracování oponentského posudku, a to ve
výši 1.500,- Kč - kolegium souhlasí
- v připomínkovém řízení je řád pro konání výběrového řízení - komisi jmenuje děkan z odborníků
+ zástupce AS fakulty; ved. kateder prověří, zda neučí někdo déle než 5 let od konkurzního řízení
- mzdový předpis -protože nebyl schválen rozpočet, navýšení mzdových prostředků bude až po jeho
schválení
- studijní plány - příprava Bílé knihy - ved. kateder jmenují 1 pracovníka katedry tajemníkem
katedry (vedle zástupce katedry) a doplní jeho jméno do Bílé knihy
- ústavy - návrh na ustavení ústavů místo kateder - do příštího kolegia děkana si všichni ved.
kateder připraví návrhy a připomínky (otázku TV - návrh na řešení připraví Doc. Drastík, Dr.
Michálková a Dr. Kubišová)
- upozornění - zápočty a zkoušky musí být na katedrách evidovány 10 let (Dr. Michálková všem
rozešle znovu archivační řád)
- do 15.1.99 musí být nahlášeny prorektorům Havlíčkovi a Fialovi obory habilitačního a
jmenovacího řízení tak, jak je budeme mít ve Statutu - dopis pro prorektory zajistí Doc. Vlček

3. Přehled o pedagogickém vytížení kateder
Prof. Moos:
 K 611, K612 a K615 mají vyšší průměrný úvazek než je stanovených 12 hod. týdně
 všichni ved. kateder si udělají analýzu na své katedře s přihlédnutím ke stanovenému průměrnému úvazku
(sledování zátěže pracovníků na katedře)
 přehled o pedagogickém vytížení kateder je přílohou zápisu
Doc. Drastík:
 připomíná, že je třeba věnovat pozornost kvalitě výuky
 ved. katedry musí být informován o zrušení výuky; oznámení o zrušení výuky pro studenty musí být v
dostatečném předstihu uveřejněno na učebně nebo nástěnkách
 hospitace ve výuce - bude oznámena před výukou vyučujícímu
4. Agendy proděkanů:
Doc. Drastík:
 informace o přípravě nových předpisů ČVUT
- Studijní a zkušební řád - změna např. v uznávání zkoušek (maximálně 5 let, a to pouze známky
výborně a velmi dobře), individuální studij. plány atd. - k dalšímu připomínkování
 fakultní doplňky k Stud. a zk. řádu ČVUT budou obsaženy v Bílé knize FD
5. Manažerské záměry jednotlivých pracovišť
Prof. Moos:
 ved. kateder zformulují cca na 1 stránku představu o manažerském záměrů katedry; soustředí se na
zefektivnění pracovníků (lidské zdroje a efektivita výuky) a záměry v získávání grantů (využít i
vědeckých záměrů fakulty), uplatnění svých pracovníků v HČ, další činnosti a přibližný objem
prostředků, které by se daly takto získat - do příštího kolegia
6. Konference - inteligentní dopravní systémy
Prof. Moos:

 1. informace o konání konference k dispozici v sekr. děkana
7. Návrh nové VR FD ČVUT

Prof. Moos:
 předložil návrh složení nové VR FD - kolegium vyslovilo s návrhem souhlas
 návrh bude předložen ke schválení na nejbližším zasedání AS FD
8. Různé
Dr. Michálková:
 informovala o odchodu Dr. Drahotové do důchodu, tato funkce nebude prozatím obsazena. Agenda bude
rozdělena, a to: pedagogické odd. bude zajišťovat organizaci imatrikulací, promocí a ediční činnost,
ostatní činnost přebírá odd. zahran. styků a vnějších vztahů.
 výběrové řízení - do konce týdne musí být požadavky z kateder předány Dr. Michálkové
Prof. Svoboda:
 podal informaci o návrhu změny řízení a koncepce vědy a výzkumu sekce dopravy MDS. VR ministra sekce doprava návrh odmítla s tím, že požaduje od členů připomínky, které zpracuje v redakční skupině:
Prof. Lánský, Prof. Lehovec, Prof. Svoboda a Ing. Pilman a předloží nejpozději 10.2.99 odboru dopravní
politiky MDS. Na příštím kolegiu děkana Prof. Svoboda předloží koncepci za FD
Prof. Dunovský:
 předložil žádost - 1 zpětný projektor předisponovat z konviktské do Horské - souhlas
Ing. Čarská:
 všem ved. kateder předala dotazníky pro doplnění webovských stránek fakulty
 všechny katedry určí pracovníka, který bude nápomocen při tvorbě web stránek
Doc. Novák:
 informace k 5. rámcovému programu - schválen v Bruselu, jako partner projektu stačí 1 země EU, termín
přihlášek bude v březnu 1999
Doc. Drastík:
 informace o odvolání O. Hobzy k vyloučení ze studia v Děčíně - odvolání bylo postoupeno rektorovi
ČVUT
Příští kolegium děkana se koná 19.1.1999 ve 13.00 hod.
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: Tyllerová

