Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 11
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 13.4.2004
Přítomni:
Prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Prof. J. Kovanda, Dr. M. Kalika, Doc. Z.
Votruba, Doc. B. Kubát, PhDr. V. Kubišová, Prof. V. Svoboda, Prof. V. Skurovec, Prof. L.
Kulčák, PhDr. S. Holíková, Doc. M. Jánešová, Dr. J. Klečáková, V. Faltus, Doc. J. Taufer, Ing.
Z. Říha
Omluveni:
Prof. M. Vlček, Prof. B. Duchoň, Doc. J. Sodomka

1/ Kontrola zápisu
-

děkan představil nového člena grémia děkana – zástupce studentské komory AS FD
Vladimíra Faltuse, který byl jmenován místo Ing. M. Jacury

-

bez připomínek

2/ příprava rozpočtu na r. 2004
Dr. Michálková:
-

návrh rozpisu rozpočtu na r. 2004 je připraven na projednání v AS FD dne 14.4.04

-

všichni členové grémia dostali limit mzdových prostředků na r. 2004 rozdělený na
katedry; je ponechána částka v rezervě na úpravu tarifní tabulky ČVUT (cca 6,1 % - bude
projednáváno v AS ČVUT)

Prof. Jíra:
-

část rezervy je určena k mimořádným odměnám pracovníků za aktivní přístup (např. účast
v grantových soutěžích atd.)

-

doktorandské studium – všechny katedry budou vyzvány ke kontrole studia v DS i
vzhledem k možnému přehodnocení přidělování finančních prostředků pro DS finanční
zátěži fakulty v příštím roce

-

stipendia – navrhuje poskytovat stipendia individuelně podle práce studenta

3/ Příprava výroční zprávy fakulty za rok 2003
-

všichni členové grémia děkana dostali písemný návrh Výroční zprávy fakulty za rok 2003

-

úkol č. 1/11 – každá katedra si předložený materiál prostuduje a předá tento materiál i
s připomínkami zpět sekretariátu děkana
Termín: do 20.4.04
Odpovídají: vedoucí kateder

4/ Zprávy proděkanů
prof. Moos:
- informoval o hodnocení výzkumných záměrů za rok 2003 s tím, že všechny tři záměry
byly hodnoceny kladně, pouze hodnotící komise měla výhradu ke struktuře pracovních
úvazků a doporučila, aby byl publikační výstup více orientován na mezinárodní odbornou
veřejnost
- na konci letošního roku proběhne závěrečné hodnocení stávajících výzkumných záměrů,
v této souvislosti požádal řešitele VZ, aby věnovali pozornost publikování výsledků
v zahraničních časopisech a na mezinárodních konferencích
doc. Votruba:
- informoval o inovaci Studijního a zkušebního řádu ČVUT (např. změna v počtech kreditů
v 1. roč. atd.)
-

informoval o konečném počtu přijatých přihlášek ke studiu pro ak. r. 2004/2005 a k nově
zahajovanému navazujícímu magisterskému programu, pro který je třeba se zvýšenou
pečlivostí připravit přijímací řízení – v této souvislosti apeloval na vedoucí kateder, aby
věnovali přípravě a rozjezdu tohoto programu maximální pozornost; s tím souvisí i
příprava a volba projektů (perspektivních)

prof. Kovanda:
- informace o 2 sítích Excellence, ve kterých je FD členem
- konference Train Safe se koná na Ministerstvu dopravy ČR ve dnech 1. a 2. 6. 2004 a
fakulta dopravní je spolupořadatelem
- informoval o návštěvě rektorky z univerzity J.F.Kennedyho z Buenos Aires
prof. Jíra:
- ke služebním cestám zahraničním i vnitrostátním – před započetím služební cesty musí
být podepsán nadřízeným pracovníkem návrhový list nebo cestovní příkaz, při
zahraničních cestách si musí každý vyjíždějící pracovník zajistit kartu pojištění – fakulta
má pojištění u Evropské cestovní pojišťovny – viz pokyn děkana č. 3/2004 –
Odpovídají: vedoucí kateder
- úkol č. 2/11 - kopie úvodního listu návrhu na grantů nebo projektů podávaných fakultou
musí být předána p. Bártové
Odpovídají: vedoucí kateder
Termín: ihned a průběžně
Dr. Kalika:
- investiční plán na r. 2004 je plněn
- končí přihlášky projektů do FR VŠ – v kateg. A byly podány 3 návrhy za fakultu, 3
doktorské a 4 výukové projekty jsou připraveny k podání

5/ Různé
Dr. Michálková:
- všechny katedry vypracují do konce měsíce dubna plán dovolených a předají děkanátu
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doc. Jánešová:
- informace z posledního zasedání AS FD – připomínky studentů týkající se výuky a
technické vybavenosti učeben v objektu v Konviktské ul.
– bude projednáno s pedagogickým proděkanem a s Dr. Klečákovou
-

příští zasedání AS FD se koná 14.4.04 ve 14.00 hod.

Dr. Klečáková:
- vysvětlila situaci, týkající se špatného chodu počítačů v posledních týdnech (přechod na
nový systém, nepředvídané rázy el. proudu, virová nákaza atd.) a poděkovala všem za
trpělivost při odstraňování závad
prof. Jíra:
- upozornil na to, že ten, kdo připravuje smlouvu (např. ved. katedry, proděkan atd.) ručí za
obsah i za formální stránku smlouvy, teprve konečná verze smlouvy může být předána
k podpisu děkanovi fakulty.

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