Z á p i s č. 5/2015
z 5. zasedání grémia děkana FD konaného dne 13.10.2015
v zasedací místnosti č. 314
Přítomni:
prof. Svítek, prof. Moos, doc. Čarský, doc. Kocourek, prof. Zelinka, doc. Brandejský,
prof. Přibyl, doc. Szabo, prof. Jiroušek, doc. Hrubeš, doc. Schmidt, Ing. Feit, Dr. Frydrýn,
Dr. Kaliková, doc. Jirovský, Ing. Hajzler, Dr. Jacura, doc. Přibyl, doc. Týfa, doc. Bouchner,
Ing. Smíšek
Omluveni: prof. Vlček, prof. Přibyl, doc. Mičunek, doc. Leso
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Úvod – kontrola zápisu
Zahájení nového akademického roku
Dlouhodobý záměr ČVUT FD
Zprávy jednotlivých proděkanů
Různé

1) Úvod – kontrola zápisu - bez připomínek
2) Zahájení nového akademického roku
V úvodu zasedání prof. Svítek přivítal přítomné v novém akademickém roce 2015/2016.
Dr. Kumpošt informoval přítomné o přípravě rozvrhu na akademický rok 2015/2016. Prof.
Svítek poděkoval Dr. Kumpoštovi za jeho obětavou práci při tvorbě rozvrhu.
Dr. Kaliková informovala, že došlo k selhání driveru diskového pole spolu se selháním více
disků ve svazku RAID. Toto diskové pole bylo používáno na ukládání dat uživatelů
FD přes program Novell. Počet porouchaných disků v poli byl takový, že neumožňoval
jednoduché obnovení dat pomocí paritních disků a porucha driveru zapříčinila přepsání zálohy
nevalidními daty.
Prof. Svítek informoval o změnách ve vedení ČVUT, kdy ze zdravotních důvodů dočasně
nevykonává funkci prorektora pro rozvoj prof. Nožička a do funkce kvestora ČVUT byl do
vypsání výběrového řízení jmenován Ing. Václav Pátek.
Prof. Svítek dále informoval o udělení akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování
profesorem v oboru Dopravní systémy a technika a oboru Inženýrská informatika v dopravě a
spojích na dobu platnosti do 1. listopadu 2023 a habilitačnímu řízení v oboru Technologie a
management v dopravě a telekomunikacích na dobu platnosti do 1. listopadu 2019.
Prof. Svítek poděkoval doc. Kocourkovi za jeho práci při přípravě této akreditace.
Prof. Svítek sdělil přítomným, že se připojil k děkanům ostatních fakult ČVUT a podepsal
stanovisko adresované rektorovi ČVUT vztahující se k Příkazu rektora č. 10 /2015 Převod administrativy projektu TE 01020197 centrum aplikované kybernetiky z fakulty
elektrotechnické na rektorát. Děkani ČVUT považují tento příkaz za nestandardní a upozorňují
ve svém stanovisku, že tento příkaz je v přímém rozporu s Příkazem rektora 1/2004 – ke
stanovení pravomocí a povinností děkanů fakult a ředitelů vysokoškolských ústavů ČVUT. Toto
stanovisko je přílohou zápisu.

Grémiu FD vyjádřilo souhlas s podepsáním tohoto stanoviska a vyjádřilo plnou podporu prof.
Svítkovi.
Závěrem prof. Svítek sdělil, že dne 14.10.2015 proběhnou oslavy k 20ti letému výročí pracoviště
Děčín.
3) Dlouhodobý záměr FD
Prof. Svítek sdělil, že Dlouhodobý záměr byl diskutován na zasedání kolegia, grémia, AS FD a
VR FD a dne 20.10.2015 bude diskutován na zasedání akademické obce FD. Všem členům
akademické obce byla zaslána pozvánka na toto zasedání, které se uskuteční dne 20.10.2015 od
15 hod. v budově Horská, č. dv. B 005. Prof. Zelinka v této souvislosti požádal, aby tato
pozvánka byla umístěna i na webové stránky FD.
Prof. Zelinka dále informoval o své účasti na zasedání správní rady ČVUT dne 12.10.2015, kde
byl řešen Dlouhodobý záměr ČVUT.
Prof. Zelinka informoval, že byly spuštěny nové webové stránky FD. Prof. Zelinka vyzdvihl
práci Dr. Krčála při přípravě nových webových stránek.
Na nových webových stránkách jsou umístěny životopisy a fotografie kolegů, kteří nás již
opustili – doc. Bína a prof. Duchoň. Připravují se stránky věnované dalším významným kolegům
prof. Kulčákovi, prof. Svobodovi, doc. Tauferovi.

4) Zprávy jednotlivých proděkanů
doc. Čarský – proděkan pro pedagogickou činnost
V úvodu doc. Čarský informoval o výsledcích přijímacího řízení na ČVUT FD pro akademický
rok 2015/2016. Celkem zapsáno 583 studentů. Podrobnější rozpis v tabulce, jenž je přílohou
tohoto zápisu.
Doc. Čarský informoval o úspěšném pokračování jednání o přípravě studia cca 60 indických
samoplátců od akademického roku 2016/2017 v bakalářských studijních oborech Letecká
doprava, Profesionální pilot a Technologie údržby letadel. Je připraveno vyhlášení přijímacího
řízení a je ještě žádoucí, aby fakulta (prostřednictvím tajemníka fakulty) připravila a uzavřela
smlouvu o finanční podpoře realizace přijímacích zkoušek v Indii s Indian-Czech joint chambre.
Doc. Čarský upozornil na skutečnosti vyplývající ze zrušení indexů na celém ČVUT od 1.10.15.
 Jediným centrálním úložištěm informací o výsledcích z předmětů bude systém KOS, ale
vyučující mají (již dříve zavedenou) povinnost vést vlastní evidenci těchto výsledků
nezávislou na systému KOS
 Student má právo odmítnout známku ze zkoušky (nikoliv však z kz) avšak není dosud
v rámci celého ČVUT procesně ošetřeno, jakým způsobem se bude tato situace řešit bez
používání indexů (v případě nečinnosti ze strany ČVUT je ve spolupráci s doc. Jirovským
připraveno zahájení realizovat opatření, které by usnadnila vyučujícím tuto situaci řešit)

 Celkový počet termínů na složení zkoušky z každého předmětu se snižuje pouze na dva
s tím, že každý student má k dispozici navíc k těmto termínům ještě počet termínů
v množství počtu semestrů odpovídající standardní době studia, které může využít u jím
vybraných předmětů pro případnou realizaci třetího zkouškového termínu
 V případě, že si student chce dodatečně opravit výsledek z předmětu, který má již zakončen,
může nově prostřednictvím stud. oddělení požádat o jeho opětovné zapsání ( v takovém
případě se mu výsledek tohoto předmětu při prvním zapsání úředně mění na klasifikační
stupeň F bez ohledu na to jaký výsledek předmětu získá student při jeho druhém zapsání)
 Děkan fakulty 30.9.2015 vydal Příkaz děkana 2/2015 upřesňující platby za studium
v anglickém jazyce, který zohledňuje i specifická hlediska studia v joint-degrees studijních
oborech
doc. Kocourek – proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost
Doc. Kocourek informoval o udělení akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování
profesorem pro obory DS, ID a T a vyzdvihl práci pí Ivy Mikešové.
Doc. Kocourek dále informoval, že byla vytvořena pracovní skupina pro hodnocení doktorského
studia ve složení: prof. Jiroušek, doc. Szabo, prof. Přibyl a Dr. Jacura.
Hodnocená kritéria:
 Publikační činnost
 Pedagogická činnost
 Činnost na školícím pracovišti
Minimální počet dosažených bodů je 20 (součet všech 3 pilířů)
Prof. Moos – proděkan pro rozvoj a výstavbu
Prof. Moos informoval o stále nedokončené opravě střechy v budově Horská A a opětovné
podání reklamace.
Prof. Moos informoval, že během letního období byla pozastavena jednání ve věci výstavby
Dejvice - Centrum.
Prof. Moos uvedl, že Fakulta strojní provedla stavební úpravy v budově Horská bez vědomí
zástupců Fakulty dopravní. Byly provedeny zásahy, které mají dopad na památkově chráněné
části budovy a částečně znemožnily vybudování velké posluchárny v budově Horská A. Prof.
Moos informoval, že zahájil jednání se zástupci Fakulty strojní, kteří uznali pochybení ze strany
Fakulty strojní prof. Moosovi se za své jednání omluvili a nabídli jako kompenzaci posluchárnu
A 136 k využití pro potřeby FD.
Prof. Moos závěrem informoval o poskytnutých finančních prostředcích na rozvojové projekty,
1,5 mil poskytnuto z Rektorátu.
Prof. Moos zaslal nesouhlasné stanovisko prorektorovi Nožičkovi ve věci rozdělování prostředků
IRP.

5) Různé
Prof. Svítek informoval, že se dne 29. listopadu 2015 od 18 hod. ve Velké aule ČVUT
v Betlémské kapli uskuteční slavnostní předání Gerstnerových medailí. Současně pozval
přítomné na koncert G.A. Rossiniho Petite messe solennelle, který se koná u příležitosti tohoto
slavnostního předávání (viz. přiložená pozvánka).
Doc. Szabo informoval o úspěchu Ústavu letecké dopravy na letecké výstavě v Moskvě.
Dr. Jacura informoval, že dne 30.9.2015 ČVUT v Praze Fakulta dopravní pořádá první ročník
studentské konference YTEC 2015.
Termíny zasedání AS FD:
4.11.2015
18.11.2015 - host doc. Čarský
9.12.2015 - host doc. Kocourek
Doc. Bouchner informoval všechny přítomné o Společné mobilní laboratoři se simulátorem
kamionu – Mobilní simulátor tahače DekTruck.

zapsala: Osifová
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
děkan fakulty

