Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 11
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 13.2.2001
Přítomni:
Doc. J. Jíra, Prof. P. Moos, Doc. Z. Votruba, Prof. P. Jirava, Doc. B. Kubát, prof. M. Vlček, Prof. B. Duchoň, PhDr.
V. Kubišová, Prof. J. Dunovský, Prof. V. Svoboda, Prof. V. Skurovec,Doc. Fr. Drastík, Doc. M. Novák, Prof. Fr.
Lehovec, Doc. M. Jánešová, Ing. J. Klečáková, Ing. Z. Čarská, Ing. J. Sodomka, M. Jacura, Ing. B. Stravovčík
Omluveni:
JUDr. L. Michálková

1/ Kontrola zápisu z minulého jednání





bez připomínek
úkol 7/4 - FR VŠ – je nutné na katedrách věnovat větší pozornost přípravě projektů FR VŠ v předstihu, v
březnu 2001 bude vyhlášení a termín pro podání bude cca do měsíce od vyhlášení
úkol 9/1 – vedoucí kateder zajistí podle “Základní směrnice pro realizaci strukturovaného studia na ČVUT”
návrh povinných předmětů a povinně volitelných předmětů a zpracování anotací (strukturované dle jednotlivých
přednášek v rámci 14 týdnů na 1 semestr) těchto předmětů pro BCP a MSP
Termín prodloužen: ze 26.1.2001 do 28. 2.
Odpovídá: doc. Votruba + vedoucí kateder



úkol 9/3 – Doc. Votruba zodpovídá za pokračování řešení vědeckých cílů projektu Posílení výzkumu na
vysokých školách č. 96038 a převedení příslušných finančních prostředků do výzkumného záměru č. 024.
Termín: průběžně



úkol 10/1 – předat zprávy ze zahraničních cest odd. zahr. styků
Termín do konce ledna nebyl splněn, prof. Jirava urgoval předání formulářů
k uskutečněným zahr. cestám u příslušných vedoucích kateder

Termín: prodloužen do 10.3.2001
Zodpovídají: ved. kateder



návrhy na udělení medaile MŠMT – termín do 15.2.2001 – FD nebude podávat žádný návrh
úkol 10/2 - publikační činnost – nelze zařadit encyklopedickou činnost a normy; úkol pro proděkana pro
vědeckou a výzkumnou činnost projednat tento problém na úrovni rektorátu
Zodpovídá: Prof. Moos

2/ Zprávy proděkanů
Prof. Moos:





informoval o přijímacím řízení doktorandského studia, které se konalo 7.2.2001; bylo přijato 30 studentů;
předsedové komisí zhodnotili úroveň uchazečů jako dobrou (I – zvyšující se úroveň uchazečů, D – posílit
matematiku, T – úroveň uchazečů dobrá)
státní doktorské zkoušky – komise budou sestavovány ze schváleného seznamu, nahlášeného MŠMT, formuláře
budou zaslány předsedům oborových rad
Za provedení a organizaci doktorské zkoušky zodpovídá příslušný vedoucí katedry.

Doc. Votruba:













informoval o průběhu státních závěrečných zkoušek a poděkoval za dobrou práci všech komisí
promoce – poděkoval všem, kteří se aktivně zúčastnili, za dobrý průběh
informoval o dopise ČD o spolupráci při zadávání diplomových prací; kopii dopisu dostali všichni vedoucí
kateder
informoval o přípravě kurzů on line, ve spolupráci s K611 bude zvážena možnost využití přípravných kurzů z
matematiky a fyziky
byl schválen Řád celoživotního vzdělávání na ČVUT a byl registrován na MŠMT
volitelné předměty – byly redukovány podle počtu přihlášených studentů, je třeba doporučovat studentům
studium volitelných předmětů i na ostatních fakultách ČVUT
vyhodnocení studentské ankety bude provedeno do 15.3., aby výsledky mohly být zahrnuty do výroční zprávy
fakulty
Ing. Čarská zajistí aktuální přesměrování webovských stránek RČVUT, týkajících se nabídek studia v zahraničí,
na stránky fakultní

Prof. Jirava:


informace k fakultním nabídkám výuky v cizím jazyce - Prospectus byl inovován, fakulty mají napříště nabízet
ucelené programy

Doc. Kubát:




FR VŠ
oponentury 2 projektů (Doc. Jíra a Ing. Říha) proběhly úspěšně 7.2.2001
ze 7 projektů na rok 2001 byly fakultě přiděleny 2; znovu apeluje na všechny přítomné, aby věnovali pozornost
přípravě projektů na r. 2002, hlavně školitelé by měli dbát na to, aby se jejich doktorandi zúčastňovali podávání
projektů FR VŠ a interních grantů

3/ Příprava Výroční zprávy
Doc. Jíra:




příspěvek fakulty do Výroční zprávy ČVUT byl zpracován a odeslán na RČVUT, součástí příspěvku byly i cíle
fakulty pro r. 2001
koncem března bude Výroční zpráva fakulty hotova a začátkem dubna bude předložena AS FD ke schválení

4/ Strukturované studium
Doc. Jíra:


reakreditace a akreditace fakulty proběhne začátkem příštího roku

Doc. Votruba:



v přípravě strukturovaného studia se bude pokračovat podle dohodnutého harmonogramu
k úkolu 9/1 – ved. kateder zpracují přehled předmětů s anotacemi rozvrstvenými do 14 hesel do 28. února, aby v
březnu mohla proběhnout jednání oborových rad

5/ Dotace ze státního rozpočtu
Doc. Jíra:



dotace ze státních prostředků ještě nebyly fakultám stanoveny, na základě závěrů auditu D&T na ČVUT by
měly mít i katedry rozpočet
Doc. Kubát do příštího grémia děkana zjistí na ostatních fakultách ČVUT, jakým způsobem zpracovávají
výpočet financí přidělených na katedry.

6/ Grantová agentura – návrhy
Doc. Jíra:



GA ČR se podávají do 28.2.2001 návrhy z fakult do oborových a podoborových komisí
za FD ČVUT budou navrženi:
do oborové komise OK1 Technické vědy: prof. Moos, doc. Kubát
do podoborových komisí OK1:
Stavebnictví, architektura a doprava - doc. Jíra, prof. Jirava
Elektrotechnika a kybernetika - doc. Vysoký, doc. Votruba
Hutnictví a materiálové inženýrství - Ing. Sodomka (návrh K618)

do oborové komise OK4 Ekonomické vědy: doc. Jánešová, prof. Duchoň, prof. Skurovec


do 20.2.2001 případné další návrhy do komisí je možné předat sekr. děkana, kde jsou k dispozici formuláře
návrhů

7/ Informace o organizačním uspořádání rektorátu ČVUT
Doc. Jíra:


informoval o materiálu Návrh organizačního uspořádání rektorátu ČVUT, který byl rozeslán fakultám k
připomínkám. Materiál dostanou elektronicky všichni členové grémia, případné připomínky je třeba zaslat sekr.
děkana do 20.2.2001

8/ Různé
Doc. Jíra:




informoval o návrhu Statutu výzkumných center ČVUT, který bude rozeslán elektronicky pro informaci všem
členům grémia
informace o dopisu zast. tajemníka MÚVS Mgr. Durdíka se žádostí o zapůjčení počítačové učebny v Horské ul.
Stanovisko ved. odd. počítač. techniky a síťových služeb a zástupce studentské části AS FD: vzhledem k
vytíženosti počítačových učeben v Konviktské ul. doporučují nabídnout MÚVS zapůjčení počítačové
učebny v Horské ul. v pátek v odpoledních hodinách.





pozvánky na konferenci CATE 2001 jsou k dispozici v sekr. děkana
Hlávkova nadace – přihlášky do veřejné soutěže o získání nadačních příspěvků v roce 2001 (viz příloha)
navrhuje podat návrh na udělení zlaté Felberovy medaile prof. Dunovskému
Grémium děkana souhlasí.

Dr. Kubišová:


informovala o návrhu na centralizaci jazykové výuky na ČVUT

Prof. Svoboda:


informoval o krádežích v objektu v Horské ul. a požádal o technické zabezpečení kanceláří

Prof. Skurovec:


informoval o tom, že v Horské ul. budou změněny v souvislosti s novou telefonní ústřednou linky

Doc. Jánešová:


předběžné termíny zasedání AS FD jsou 7.3.2001 a 28.3.2001 ve 14.00 hod.

M. Jacura:


dotaz na ved. K611 na možnost zavedení placených kurzů matematiky a fyziky pro nové studenty – podle prof.
Vlčka je katedra schopná připravit návrh na pořádání těchto kurzů a zabezpečit jejich konání
Grémium děkana souhlasí.

Doc. Jíra:


k 1.3.2001 nastupuje na FD na Leteckou školu jako vedoucí prof. Ing. Ludvík Kulčák, CSc. z FS VUT Brno

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

