Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 5/2007
ze zasedání grémia děkana FD konaného dne 5.6.2007
Přítomni:
Prof. P. Moos, Ing. Schmidt, prof. Vlček, prof. Z. Votruba, prof. Kovanda doc. P. Vysoký, prof.
V. Skurovec, doc. B. Kubát, , doc. O. Pastor, Mgr. P. Bíla, Doc. Volner, Doc.Šachl, , Mgr. Bala,
Tomáš Filla, doc. J. Sodomka, Ing. Říha,
Omluveni:
JUDr. Michálková, Prof. Duchoň, doc.T. Brandejský, prof. J. Jíra, Dr. Kaliková,
PhDr. S. Holíková,
Program:
1)

Kontrola zápisu

2)

Propagace studia na FD – prof. Votruba

3)

Citace, evaluace, doplnění databází VaV

4)

Publikace, patenty

5)

Rozvojové programy – (výběrová řízení – přístroje – kritika rektora)

6)

Projekt – normativy FD – Tým, cíle, čas. plán

7)

Prezentace ústavu K620

8)

Různé

1) Úvod, kontrola zápisu
Doc. Kubát
- upozornil na změnu termínu Konference k 15. výročí FD
Nový termín 22.-23.4.2008
Předsedou organizačního výboru nově stanoven Doc. Kubát
Další členové organizačního výboru: Doc. Jírová, Ing. Bidlová, B. Bártová, Mgr. Bala,
Ing. Říha
- bude ustanoven i vědecký výbor konference – předběžné složení: Prof. Votruba, Prof. Jíra,
Doc. Kubát, Doc. Jírová, Dr. Říha
- dále zápis bez připomínek

2) Propagace studia na FD – prof. Votruba
- Dr. Říha přednesl prezentaci „Kampaň - ATRAKTIVITA“ a rozdal všem přítomným
vypracovaný materiál vč. předběžného rozpočtu
- o spoluúčast na financování celého projektu bude požádán rektorát ČVUT
– odd. pro vnější vztahy
Úkol: Vypracovat podrobný plán celého projektu vč. časového harmonogramu
Pověřen: Ing. Říha
Termín: příští grémium děkana
( konec června 07)
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3/ Citace, evaluace, doplnění databází VaV
Prof. Moos
-

ČVUT bude letos poprvé hodnoceno v mezinárodním srovnávacím žebříčku univerzit.
Jedním z podstatných kritérií je
1) publikační výkon univerzity dle Web of Science za posledních 5 let
2) počet citací našich prací v téže databázi za posledních 5 let

Úkol: zkontrolování či doplnění uváděných citací fakulty na VVVS,
( http://www.cvut.cz/pracovistě/vic/stranky/vvvs/328.html/) podle databáze ESI Thomson
Scientific (Web of Science: http:// scientific.thomson.com/products/wos/, rozšíření seznamu
institucí v akreditačním spisu
Pověřen: Prof. Votruba, Prof. Jíra, Bártová
Termín: 11.6.2007

- nízká publikační činnost na FD
vedoucí ústavů ve spolupráci s manažery projektů a odd. VaV vyvinou tlak vedoucí k vyšší
publikační činnosti členů FD
zajišťuje: vedoucí ústavů ve spolupráci s odd. VaV a Prof. Jírou
-

-

nutné vytvořit větší přehled a dohled nad publikacemi a citacemi
publikace v impaktovaných časopisech bude jedním z kritérií pro profesionální růst na FD
(habilitační a profesorská řízení)
připravit seznam impaktovaných časopisů s vysokým impakt faktorem
vytvořením seznamu pověřeni: Prof. Votruba, Prof. Přibyl, Prof. Novák
sledování počtu příspěvků, citací na jednotlivých ústavech
prof. Vlček předložil již vypracovaný přehled publikací za K611 (Web of Science), který je
pro názornost přiložen k tomuto zápisu

Úkol: vedoucí ústavů připraví přehled publikací za jednotlivé ústavy za posledních 5 let
(2003-2007)
Pověřeni: vedoucí ústavů

Termín: příští grémium děkana
(konce června 2007)

4/ Akreditace bakalářských programů
- příprava reakreditace bakalářského studia
- zaslán dopis jak v papírové tak elektronické podobě všem vedoucím ústavů FD
a manažerům pro pedagogiku s podrobnými informacemi
- všechny požadované podklady by měly být zpracovány jak v elektronické (zaslat na
vysoky@fd.cvut.cz), tak v papírové formě dodány na studijní odd. FD.
- Termín zpracování je do 30. června 2007
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5/ Rozvojové programy – (výběrová řízení – přístroje – kritika rektora)
Prof. Moos tlumočil přítomným kritiku pana rektora ohledně doposud nevypsaného
výběrového řízení na zařízení v rámci rozvoj. projektů
- Ing. Schmidt podal vysvětlenívýběrové řízení nebylo vypsáno vzhledem k
problematičností zařízení
Úkol: Připravit přesné podklady k této záležitosti pro rektora
Pověřen: Schmidt
Termín: příští grémium děkana
-

6/ Projekt – normativy FD – Tým, cíle, čas. plán
-

projekt vytíženost jednotlivých pracovníků na ústavech
lidské zdroje – dobře rozložené síly – využití pracovních zdrojů
postupné vytvoření normativů – (15.6.2007)

7/ Prezentace ústavu K620

Prof. Moos poděkoval prof. Votrubovi za vynikající prezentaci Ústavu řídicí techniky
a telematiky

8/ Různé
Ing. Schmidt
- Výroční zpráva FD byla schválena AS FD dne 29.5.2007
-

na zasedání AS FD dne 29.5. 2007 byl dále schválen rozpočet FD pro rok 2008 a schváleno
udělení medaile F. Gerstnera panu Prof. Dunovskému (K616)

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

Příloha: Web of Science – prof. Vlček
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