Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 15
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 15.5.2001
Přítomni:
Prof.. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Doc. Z. Votruba, Prof. P. Jirava, Doc. B. Kubát, Prof. M. Vlček,
PhDr. V. Kubišová, Prof. V. Svoboda, Prof. L. Kulčák, Doc. Fr. Drastík, Prof. Fr. Lehovec, Doc. M. Jánešová, , M.
Jacura, Ing. J. Klečáková, Doc. V. Seifertová, Prof. J. Kovanda
Omluveni:
Prof. B. Duchoň, Prof. J. Dunovský, Prof. V. Skurovec, Doc. M. Novák, Ing. J. Sodomka, Ing. Z. Čarská
1/ Kontrola zápisu z minulého jednání






zápis bez připomínek
uzávěrka do výběrového řízení na ved. kateder je 5.6.2001
školení KOS – nahlášení prac. kateder, kteří se zúčastní – splněno
úkol 14/2 – splněno
do příštího grémia rektora, tj. do 21.5. zjistit u Ing. Brandejského, za jakých podmínek byla uzavřena smlouva s
Audiovizuálním centrem ČVUT na výrobu videoprogramu Inteligentní dopravní systémy (K620)

2/ Zprávy proděkanů
Prof. Moos:



informace o novém systému financování výzkumu vládou – “Program státního orientovaného výzkumu”
doplnění komisí ke státním doktorským zkouškám – návrhy na schválení externistů budou podány
prostřednictvím RČVUT na MŠMT

Prof. Jirava:



je třeba aktualizovat dohody kateder s institucemi – všem ved. kateder bude zaslán stávající seznam dohod
všichni členové grémia děkana dostali pozvánky a volné vstupenky na ROADWARE 2001 s tím, že další volné
vstupenky pro studenty jsou k dispozici v odd. pro vnější vztahy a zahr. styky

Doc. Kubát:



výběrové řízení na ved. kateder proběhne v červnu, komise bude zasedat ve dvou termínech
všichni řešitelé, kteří podali návrhy na granty FR VŠ dostali seznam vč. číselných kódů projektů, které byly
odeslány z ČVUT na FR VŠ

Doc. Votruba:


požádal ved. kateder, aby věnovali pozornost sdělením a informacím zasílaným proděkanem pro pedag. činnost
a studijním oddělením elektronickou poštou

3/ Strukturované studium

Doc. Votruba:


informoval o současném stavu příprav strukturovaného studia

a. bakalář







bude dořešena příprava oboru Provoz a řízení letecké dopravy, jinak bakalářský program je hotový –
všichni ved. kateder dostali přehled vč. anotací
je třeba dopracovat katalogové listy předmětů podle přiloženého vzoru (šablona podle kat. matematiky
bude rozeslána všem katedrám)
garantem předmětu musí být pedagog v prac. poměru, pokud není, je garantem ved. katedry
úkol 15/1 – připomínky k předloženému materiálu předat proděkanovi pro pedagog. činnost
Termín: do 25.5.2001
Zodpovídají: ved. kateder

a. profesionální pilot




informace o přípravě žádosti o akreditaci bakalářského studijního oboru profesionální pilot, která by měla
být podána na MŠMT v červnu 2001
požádal o spolupráci při přípravě akreditačních materiálů Doc. Kubáta, Dr. Michálkovou a Ing.
Klečákovou

4/ Dislokace pracovišť FD ČVUT
Prof. Jíra:



informoval o stávající situaci ve využívání ploch VŠCHT na ČVUT
úkol 15/2 - provést redislokaci ploch, které má v současné době fakulta k dispozici v Horské ul.
Termín: do 10.6.2001
Zodpovídá: Doc. Kubát – proděkan pro rozvoj a výstavbu



v této souvislosti upozornil na platný Výnos děkana FD ČVUT o působnosti proděkanů a delegaci pravomocí

5/ Spolupráce s ČD s.o.
Doc. Kubát:


informace - 21.5.2001 se uskuteční schůzka koncepčního charakteru ved. pracovníků ČD s.o. s vedením fakulty
Na Florenci

6/ Rozdělení finančních prostředků na katedry
Dr. Michálková:





rozdělení NIV na katedry dostali všichni vedoucí kateder
rozdělení mzdových prostředků na katedry zajistí mzdy pracovníků FD v plném hlavním pracovním poměru a
další rozdělení mzdových prostředků bylo provedeno podle vzorce – 80% podle výkonu, 20 % podle výzkumu,
navýšení katedrám – 2.000,- Kč na prof., 1.000,- Kč na doc.
úkol 15/3 - katedry předají proděkanovi doc. Kubátovi seznam investic plánovaných v r. 2001 (žádosti o nákup
nad 40.000,- Kč – katedry se mohou sdružovat), potom komise sestavená z členů vedení určí priority těchto
investic
Termín: do 31.5.2001
Zodpovídají: ved. kateder

7/ Pražská technika
Prof. Jíra:



jedno z příštích čísel časopisu ČVUT Pražská technika bude věnováno fakultě dopravní
úkol 15/4 – všechny katedry připraví články do časopisu Pražská technika, prof. Kulčák připraví článek o
leteckém výcviku na fakultě
Termín: do příštího grémia děkana, tj. 29.5.2001
Zodpovídají: ved. kateder a Letecké školy

8/ Různé
Prof. Jíra:





informoval o sportovním odpoledni pořádaném při příležitosti 50. výročí FEL, na které byly pozvány k účasti
všechny fakulty ČVUT
případné návrhy z kateder na cenu za prestižní monografii je třeba předat děkanovi fakulty do 31.5.2001
informace z IGS – fakultě bylo uděleno 9 interních grantů, seznam udělených grantů vč. registračních čísel
dostali všichni řešitelé

Dr. Michálková:



plán dovolených pracovníků kateder – katedry, které ještě nepředaly sekr. tajemníka, urychleně dodají
informace – telefonní ústředna v Horské je připojena na Dejvickou ústřednu, upozornila na změnu telef. čísel; v
současné době se připravuje připojení budovy v Konviktské na Dejvickou ústřednu

Prof. Svoboda:


na Internetu je pozvánka na vědeckou konferenci FD, která se koná ve dnech 6. – 7. listopadu 2001 ”Věda o
dopravě”, požádal katedry, aby věnovaly pozornost této konferenci a nabídly účast i studentům

Prof. Lehovec:


informace – ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Švagr se obrátil na fakultu s žádostí o spolupráci
– bude dohodnuta schůzka vedení fakulty a členů VR FD s vedením SFDI

Doc. Jánešová:


informace o studentské anketě na nové logo fakulty

Fakulta podpoří tuto studentskou aktivitu podle finančních možností.
Doc. Votruba:


informace o návštěvě prof. G.J.Klíra z J. Watson School of Engineering, University of New York, pozvánky na
jeho přednášky byly rozeslány všem katedrám

M. Jacura:


tlumočil dotaz studentů na termín spuštění KOS

Termíny zkoušek nezávisí na spuštění KOSu.
Prof. Jíra:



upozornil na to, že oznámení a pozvánky na konference je třeba dávat na webovské stránky fakulty

Dr. Michálková:
- informace o udělování stipendií nadace Prof. Ing. Stanislav Hanzla, CSc. na ČVUT – fakulta nevyužívá těchto
možností, musí být iniciováno z kateder

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

