Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 4/2007
ze zasedání grémia děkana FD konaného dne 14.5.2007
Přítomni:
Prof. P. Moos, Ing. Schmidt, prof. J. Jíra, Dr. Kaliková, prof. Vlček, prof. Z. Votruba, prof.
Kovanda doc. P. Vysoký, prof. V. Skurovec, doc. B. Kubát, prof. B. Duchoň, doc. O. Pastor Ing.
First, , Mgr. P. Bíla, Doc. Volner, Doc.Šachl, PhDr. S. Holíková, Mgr. Bala, , Tomáš Filla, Doc.
Neubergová, doc. J. Sodomka, Ing. Říha
Omluveni:
JUDr. Michálková, Doc. Šachl, Prof. Skurovec, Doc. Kubát, Prof. Duchoň, doc.T. Brandejský
Program:
1) Úvod – kontrola zápisu ( Prof.Moos)
2) Závěry akreditační komise

(Prof. Moos)

3) Opatření v doktorském studiu
4) Habilitační a profesorská řízení
5) Příprava rozpočtu FD
6) Zprávy proděkanů
7) Prezentace Ústavu mechaniky a materiálů K 618
8) Různé

1) Úvod, kontrola zápisu
- bez připomínek, kontrola úkolů
- úkolu vypracovat koncepci projektu „Propagace studia na FD“ bude věnován zvláštní bod
na příštím zasedání grémia děkana ( Prof. Votruba)

2) Závěry akreditační komise
Prof. Moos
Akreditační komise doporučila prodloužení akreditace v požadované šíři
Hlavní výhrady a připomínky akreditační komise:
-

malá efektivita doktorských studií
personální práce
a) začlenit více mladých pracovníků do vedení FD
b) složení pedagogického sboru - nízký počet docentů a profesorů ve
středním věku

-

nízká publikační činnost
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Opatření:
-

malá efektivita doktorských studií – viz. bod. č. 4

ad a) – proběhne schůzka manažerů pro pedagogickou činnost FD za účasti děkana,
proděkana pro pedagogiku Doc. Vysokého a tajemníka fakulty Ing. Schmidta
Téma schůzky: zlepšit chod fakulty, pedagogický výkon versus přidělené prostředky,
určit způsob měřitelnosti pedagogického výkonu
(maticové vyjádření apod.),nové náměty, návrhy jak zvýšit atraktivitu
studia na FD
Termín schůzky: vyhlásí proděkan pro pedagogiku Doc. Vysoký
-

proběhne schůzka manažerů pro vědeckou činnost FD za účasti děkana, proděkana pro
vědeckou a výzkumnou činnost Prof. Jíry a proděkana pro vnější vztahy Prof. Votruby
Téma schůzky: posílit činnost FD v oblasti projektů
Termín schůzky: vyhlásí proděkan Votruba

ad b) vedoucí ústavů budou požádáni o mobilizaci mladých pracovníků na svých ústavech
(habilitace, profesorské řízení)
-

nízká publikační činnost

úkol: zlepšit stávající stav
Pověřeni: vedoucí ústavů

Termín plnění: ihned

3/Příprava nového studijního programu k akreditaci
Název studijného programu: „Inteligentní dopravní systémy“
Tři studijní obory: „Inteligentní systémy pro dopravní cestu¨
„Inteligentní systémy pro vozidla“
„Systémy pro bezpečnost, spolehlivost a ochranu provozu“
Vedením pracovního týmu pro přípravu nového studijního programu pověřen
Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek
Další návrhy a náměty nových studijních programů a oborů
Vedoucí ústavů:
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Termín: listopad 07

4/ Opatření v doktorském studiu
-

pro zvýšení efektivity v doktorském studiu budou zavedeny následující požadavky v
rámci doktorského studia:
během doktorského studia předložit minimálně tři publikace před započetím disertace

-

I. ročník - složeny základní zkoušky
II. ročník - složeny oborové zkoušky
III. ročník - disertační práce

-

jednotlivé ústavy FD připraví 1-2 a více návrhů rozvojových projektů pro rok 2008
dle pokynů viz. bod 8

+ 1. publikace rešeržního charakteru
+ 2. publikace inovativního charakteru
+ 3.publikace vědeckého charakteru
v rámci výzkumného záměru,
zaměření ústavu apod.

5/ Habilitační a profesorská řízení
zaslána žádost o prodloužení akreditace oboru habilitačního řízení/oboru řízení ke
jmenování profesorem pro obory:
− Dopravní systémy a technika
akreditován dne: 22. 10. 1999 s platností do: 22. října 2003,
akreditován dne: 25. 7. 2003 s platností do: 31. října 2007,
− Inženýrská informatika v dopravě a spojích
akreditován dne: 25. 7. 2003 s platností do: 31. října 2007,
− Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
akreditován dne: 25. 7. 2003 s platností do: 31. října 2007.
-

6/ Příprava rozpočtu FD
-celkové snížení rozpočtu FD na cca 1/3 provozních prostředků minulého rozpočtu FD
rozpočet FD na rok 2008 bude předložen k projednání na zasedání
AS FD dne 29.5.2007
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7/ Konference k 15.výročí FD
Název konference: „Vize dopravy pro 3. tisíciletí“
1. sekce vize k rozvoji infrastruktury
2. sekce rozvoj dopravních prostředků
Termín konání: 20. – 21.5.2008
Místo konání: Masarykova kolej
Organizační výbor: Prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. – předseda
Prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc.
Doc. Ing. Jitka Jírová, CSc.
Doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc.
Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek
Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
Ing. Vít Malinovský, Ph.D.
Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.
Ing. Martin Jacura
Ing. Pavla Vohnická
+ studentská sekce

8) Zprávy proděkanů
Dr. Kaliková
- byly vyhlášeny rozvojové programy pro rok 2008
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyhlaseni-rozvojovych-programu-pro-verejne-vysokeskoly-pro-rok-2008
- do 21.5. 2007 do 20:00 hod zaslat návrhy z jednotlivých pracovišť do e-mailu Dr. Kalikové
k dalšímu zpracování
Jedná se zatím pouze o info - RP2008 zpracovávat ve formátu:
1.Rešitel
2. Anotace v rozsahu 10-20 řádků
3. Objem finančních prostředků rozdělených na INV a NIV.
Pozn.: Opět, jako v loňském roce, je možno (kromě programu 6, tady je to neomezené) podávat
pouze 1 projekt za celé ČVUT v každém programu, což bude řešeno sdružením dílčích projektů
jednotlivých pracovišť pod jeden zastřešující projekt a jednoho koordinátora.
- Interní grantová soutěž – elektronická uzávěrka do 23.5.2007 do 16 hod.
úkol: Dr. Kaliková připraví návrh postupu jak nejlépe připravit návrhy rozvojových projektů
( adresně zaslat doktorandům + školitelům)
Termín plnění: ihned
- aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT a FD – uzávěrka 24.5.2007
připomínky zaslat do 21.5.2007 Dr. Kalikové
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Prof. Votruba
-

informoval v krátkosti o průběhu schůzky týmu „Propagace studia na FD“ této
problematice bude věnován zvláštní bod na příštím grémiu děkana

-

požádal Mgr. Bala o spolupráci na překladu organizačních dokumentů do anglického
jazyka ( pokyny, příkazy, vyhlášky a směrnice děkana FD)

Prof. Jíra
- Cena rektora ČVUT - návrhy zaslat nejpozději do 31.5.2007
- Cena Siemens – info www. Siemens.cz/cenasiemens
uzávěrka přihlášek do 31.10.2007
Ing. Schmidt
- podklady pro čerpání dovolené
- - do konce května předat vyplněné formuláře o čerpání dovolené na jednotlivých ústavech
( nutnost čerpání min. 20 dnů během prázdnin)
stravenky budou placeny formou srážky ze mzdy -zaměstnancům FD bude předložen
formulář k vyjádření souhlasu
sekretářky jednotlivých ústavů + určený pracovník (zastupitelnost) budou seznámeny
s novým systémem pro evidenci nároku na stravenky

9) Prezentace K 618
Prof. Moos poděkoval Prof. Jírovi za prezentaci Ústavu mechaniky a materiálů

10) Různé
Prof. Vlček
- informoval o konferenci Mobilita, která proběhne 16.-17.11.2007 účastní se více jak
55 technických škol
- vyzval zástupce jednotlivých ústavů FD k aktivní účasti
doc. Volner
- informoval o projektu mezifakultní spolupráce v rámci výuky leteckých předmětů a projektů
- 24.4. 07 proběhla schůzka zástupců Fakulty strojní a dopravní
- následně byly vytipovány ve dvou alternativách provozní prostory ve staré budově v Horské

Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: Osifová
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