Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 20
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 13.11.2001
Přítomni:
Prof.. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Doc. Z. Votruba, Prof. P. Jirava, Doc. B. Kubát, Prof. V. Svoboda, Prof. L.
Kulčák, Prof. V. Skurovec, Doc. Fr. Drastík, Doc. M. Novák, Prof. Fr. Lehovec, Doc. M. Jánešová, Dr. J. Klečáková,
M. Jacura, Ing. Z. Říha, Prof. J. Dunovský
Omluveni:
Prof. P. Moos, Prof. M. Vlček, Prof. B. Duchoň, PhDr. V. Kubišová, Prof. J. Kovanda, Ing. J. Sodomka, Ing. Z.
Čarská

1/ Kontrola zápisu



bez připomínek
úkol č. 19/1 – interní hodnocení výzkumných záměrů za r. 2001 - podkladové materiály z kateder předat
odpovědným řešitelům v elektronické podobě
Termín: do 30.11.01
Odpovídají: vedoucí kateder



úkol č. 19/2 –katedry musí dát do pořádku v KOSu hodnocení studentů za minulé období podle pokynu
studijního oddělení.
Termín: do 31.12.01
Odpovídají: ved. kateder







děkan fakulty informoval o schůzkách pana rektora s pracovníky kateder k otázkám činnosti a koncepce Centra
biomedicínského inženýrství, kateder ekonomiky, tělesné výchovy, jazyků a společenských věd
zasedání AS FD se koná 21.11.01 ve 14.00 hod. v zasedací místnosti Na Florenci; účastní se i všichni členové
vedení fakulty a vedoucí kateder; v první části programu bude setkání panem rektorem a dále bude pokračovat
řádné zasedání AS
úkol č. 20/1 - dokončit inventarizaci sítí a počítačové techniky (revokace termínu)
Termín: do 25.2.02
Odpovídá: Dr. Klečáková - ved. odd. počítač. tech. a vedoucí kateder

2/ Informace proděkanů
Doc. Kubát:


FR VŠ – metodické a org. pokyny pro r. 2001 jsou na stránkách MŠMT – “Odkazy na jiné servery” – “Int.
časopis ALMA MATER” – “Poslední aktualizace”

Doc. Votruba:





strukturované studium – katalogové listy – povinné předměty jsou hotové v bakal. i mag. studiu, volitelné
předměty – ještě je možnost doplnit
úkol č. 20/2 - do konce týdne dodat v elektronické podobě volitelné předměty pro magisterské studium
Termín: do 23.11.01
Odpovídají: ved. kateder

Odd. VaV:





informace o přípravách rámcové dohody mezi VŠ dopravní v Žilině a FD ČVUT
všichni vedoucí kateder dostali návrh změn podmínek interní grantové soutěže – návrh bude předložen k
projednání ve VR ČVUT
informace o změně podmínek ediční činnosti na ČVUT – na fakultě informace k ediční činnosti jsou k dispozici
u Ing. Řezníčkové

3/ Výzkumné záměry – dílčí zprávy


úkol č. 20/3 - zadat do databází publikací ČVUT všechny publikace, které byly napsány pracovníky kateder
Termín: do 30.11.01
Odpovídají: vedoucí kateder

4/ Hospodaření kateder
Prof. Jíra:




byla odsouhlasena metodika pro r. 2002
znovu zdůraznil nutnost rovnoměrného čerpání rozpočtu na katedrách
úkol č. 20/5 - zahájení provozu zakoupeného invest. prostředku nahlásit ekonomickému odd.
Termín: průběžné
Odpovídají: vedoucí kateder

Dr. Michálková:


všichni ved. kateder dostali přehled čerpání mezd z rozpočtu podle jednotlivých kateder – očekávanou
skutečnost - katedry, které jsou v minusu, sdělí, jak bude vyrovnán schodek

5/ Rekonstrukce – Konviktská, Horská
Doc. Kubát:


dva investiční záměry na 3 roky, vč. letošního – týká se objektů v Konviktské a Horské –
cca 23 mil. Kč



koncem listopadu bude hotový projekt, potom bude následovat schvalovací řízení; letošní částka 3 mil. Kč
nebude vyčerpána, proděkan pro rozvoj požádal MŠMT o převedení této částky na příští rok; jedná se o:




objekt v Horské – rekonstrukce sociál. zařízení, vybudování výtahu a posluchárny pro 150 studentů
objekt v Konviktské – rekonstrukce posluchárny č. 309, sociál. zařízení, výtah (+ klimatizace v
počítačových učebnách a v posluchárně č. 309)

6/ Příprava 205. výročí ČVUT
Prof. Jíra:


informace k akcím připravovaným rektorátem a k přípravě oslav na fakultách

7/ Různé
Prof. Svoboda:


konference Věda o dopravě – poděkoval všem, kteří se zúčastnili příprav a organizace konference; požádal, aby
případné návrhy na definice pojmů v dopravě k přípravě slovníku byly zasílány na K617

Prof. Kulčák:




MŠMT vydalo 22.10.01 FD ČVUT Rozhodnutí o rozšíření akreditace bakal. studij. programu Dopravní
technologie a spoje o studijní obor Profesionální pilot do 1.2.06 (3,5 roku)
zároveň informoval o získání certifikátu od Úřadu pro civilní letectví pro organizaci výcviku v létání – ATPL
(A) – dopravní pilot (letoun) - integrovaný kurz teoretické výuky

Doc. Jánešová:


návrhy na členy nové AS FD musí být předány volební komisi do 19.11.01

Ing. Klečáková:




během týdne přestanou platit hesla pro Kos, budou platit stejná, jako při přihlašování na fakultní síť – informace
bude rozeslána všem pracovníkům fakulty elektronicky
informovala členy grémia děkana o žádosti Národního filmového archivu o napojení na náš optický kabel –
grémium děkana nesouhlasí s napojením NFA

Prof. Jíra:


k fakultní konferenci “Věda o dopravě” – poděkoval prof. Svobodovi a ostatním pracovníkům, kteří se aktivně
zúčastnili přípravy i technického zajištění konference ( K617 a odd. počítačových služeb)
Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

