Z á p i s č. 4/2013
ze 4. zasedání grémia děkana FD konaného dne 15.10 2013
v zasedací místnosti č. 314
Přítomni:
prof. Svítek, prof. Zelinka, doc. Bína, doc. Šachl, doc. Hrubeš, doc. Čarský, Dr. Smíšek,
Dr. Mocková, doc. Hanus, Ing. Feit prof. Jíra, doc. Jirovský, prof. Přibyl, Ing. Šatra,
Ing. First, Dr. Schmidt
Omluveni: Doc. Bouchner, prof. Vlček, Dr. Kaliková, prof. Přibyl, doc. Brandejský,
Hosté: Ing. Sliacký, Ing. Skolilová
Program:
1)

Úvod – kontrola zápisu

2)

Zahájení nového akademického roku

3)

Zhodnocení konference ETC a oslav 20 let FD

4)

Zprávy jednotlivých proděkanů

5)

Různé

1) Úvod – kontrola zápisu - prof. Svítek
Kontrola zápisu – budou zapracovány připomínky Ing. Šatry do zápisu č. 3/2013
V úvodu zasedání prof. Svítek přivítal členy grémia děkana v novém akademickém roce
2013/2014.

2) Zhodnocení konference ETC a oslav 20 let FD
Prof. Zelinka krátce zhodnotil průběh akcí pořádaných v rámci oslav 20 let Fakulty dopravní
a přivítal na zasedání grémia děkana Ing. Petru Skolilovou a Ing. Milana Sliackého, kteří
přednesli prezentaci oslav 20 let FD.
Ing. Skolilová informovala o dalších aktivitách FD a její propagaci a propagačních
materiálech.
Prof. Svítek poděkoval Ing. Skolilové a Ing. Sliackému a celému realizačnímu týmu za
vynikající přípravu a průběh oslav 20 let FD.
Doc. Bína předal přítomným výtisk publikace ATLANTIS History and the Three Years of
Implementation vydanou k výročí FD, která byla publikována ve Washingtonu na velkém
dopravním kongresu.

3) Zprávy proděkanů FD
Doc. Čarský – proděkan pro pedagogickou činnost
Doc. Čarský informoval o výsledku přijímacího řízení. (viz příloha Přehled výsledků
přijímacího řízení pro rok 2013-2014)
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 budou vyhlášeny do
20.11.2013.
Doc. Čarský předložil členům grémia děkana návrh dvou možných změn pro přijímací řízení
pro akademický rok 2014/2015:
a) zvážit možnost výuky navazujícího magisterského oboru IS (Inteligentní dopravní
systémy) v českém jazyce a pro akademický rok 2014/2015 neotevřít obor ID (Inženýrská
informatika v dopravě a spojích).
Tato případná varianta bude řešena na společném jednání prof. Zelinky s doc. Brandejským
a doc. Hrubešem.
b) zrušení bakalářského kombinovaného studia v Praze
Doc. Čarský dále informoval o zahájení příprav akreditace oboru PL – Provoz a řízení
letecké dopravy.
Předpokládaný harmonogram:
únor- březen 2014 odevzdání
Příprava akreditace navazujících magisterských oborů Bezpečnostní technologie v dopravě a
oboru zaměřeného na logistiku (místo oboru LO) bude probíhat v termínu únor – květen
2014.
Doc.Čarský na závěr sdělil, že elektronizace procesu SZZ proběhla bez větších problémů.
Na žádost Dr. Kumpošta grémium děkana podpořilo návrh, aby u pedagogických
pracovníků s úvazkem vyšším než 0,7 měl rozvrhář do budoucna pravomoc sám přidělit
těmto pracovníkům čas výuky mezi 8 – 16 hod.
Prof. Svítek poděkoval Dr. Kumpoštovi za náročnou a obětavou práci při přípravě rozvrhu
FD.

Prof. Jíra – proděkan pro vědu a výzkum
Informoval grémium o harmonogramu SGS, která bude vyhlášena 1. listopadu 2013 s tím,
že časový plán SGS bude před vyhlášením soutěže novelizován dle připomínek z fakult a
bude vystaven na webovských stránkách ČVUT. Členům grémia byl rozdán předběžný
harmonogram SGS pro včasnou informaci ústavů.
Upozornil členy grémia na náročnost a důkladnost VR ČVUT při schvalování habilitačních
a probíhajících profesorských jmenovacích řízení. Za kvalitu předložených materiálů
k habilitačním a profesorským řízením odpovídá v prvé řadě uchazeč, dále vedoucí ústavu,
který uchazeče doporučuje a hlavně hodnotící komise, která musí provést důkladnou
kontrolu a posouzení materiálů předložených uchazečem k uvedeným řízením. V případě
nesrovnalostí nalezených při kontrole na Rektorátu ČVUT a ve VR ČVUT je fakulta
vystavena tvrdé kritice.
Členové grémia obdrželi následující dokumenty:
1. Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze včetně tabulek.
2. Doporučení pro habilitační a profesorská řízení.
3. Vysvětlující komentář k autocitacím.
Upozornil všechny členy grémia, že se blíží termín 31. 12. 2013 pro vypracování kontrolní
zprávy za doktorské studium pro Akreditační komisi ČR. Hlavní připomínky byly
k doktorskému studiu – Provoz a řízení letecké dopravy. Na schůzce předsedů oborových
rad v listopadu bude předložena osnova časový plán zpracování kontrolní zprávy. Členům
grémia byl rozdán výtah ze zápisu č. 02-12 ze zasedání Akreditační komise konaného ve
dnech 2. - 4. dubna 2013 na Srní, který se týká auditu doktorských studií na ČVUT. V tomto
výtahu jsou uvedeny slabé stránky doktorského studia a připomínky AK k jeho zajištění na
FD.

Doc. Jirovský – proděkan pro rozvoj a výstavbu
Doc. Jirovský informoval grémium děkana o problémech, jenž vznikly při rekonstrukci
střechy v budově Horská, způsobené stavební firmou. Věc byla projednána s RČVUT, který
slíbil sjednání okamžité nápravy. Případné další stížnosti v této věci směrovat na doc.
Jirovského.
Doc. Jirovský předal přítomným upravený Generel Fakulty dopravní, který bude následovně
projednán neoficiálně na odboru výstavby na Rektorátu ČVUT, dále na AS FD.
Předpokládané uzavření jednání o generelu do ledna 2014. Následovně by měl být předán na
MŠMT prostřednictvím rektorátu.

4) Různé
Dr. Schmidt informoval vedení FD o plánované výměně stávajících zaměstnaneckých karet
za nové s digitálním podpisem.
Požádal přítomné o ověření přístupu a rolí v systému PES případný problém řešit
s tajemníkem.
Dr. Schmidt upozornil na blížící se závěrky hospodaření jednotlivých ústavů, u ústavů
s ekonomickými problémy proběhne schůzka s vedoucím ústavu.
Dr. Mocková informovala, že AS FD podpořil při volbě rektora ČVUT kandidáta prof. Ing.
Petra Konvalinku, CSc.
Prof. Jíra, vedoucí ústavu K618, informoval grémium o dohodě s doc. Hanusem, vedoucím
ústavu K621, o převedení doc. Ing. J. Sodomky, CSc. do kmenového stavu pracovníků
ústavu K621 s účinnosti od 1. ledna 2014. Doc. Hanus přidělí místnost pro doc. Sodomku
v prostorách K621 v budově Horská tak, aby od uvedeného data byla místnost č. 107
v budově Na Florenci uvolněna pro potřeby ústavu K618. Ústav K618 pomůže doc.
Sodomkovi při tomto přestěhování a zajistí náhradu pro výuku v předmětech, které doc.
Sodomka vyučoval v rámci K618. Sestava předmětů zajišťovaných K618 pro bakalářské,
magisterské a doktorské studium zůstává po odchodu doc. Sodomky beze změny. Akce je
v souladu s přáním doc. Sodomky a požadavkem doc. Hanuse zajistit experimentální rozvoj
K621 a speciální výuku pro obor: Technologie údržby letadel.
Členové grémia vzali informaci na vědomí.
Doc. Hrubeš upozornil na konec platnosti smluv v rámci programu ERASMUS a nutnosti
uzavřít nové smlouvy.
Ing. Smíšek informoval o nabídce spolupráce ze strany magistrátu města Děčína se studenty
ČVUT FD. Spolupráce by probíhala především na úrovni zadávání seminárních a
bakalářských prací. Ing. Smíšek požádal vedoucí jednotlivých ústavů, aby v případě zájmu
o zadání seminární či bakalářské práce oslovili Ing. Smíška, který následně zprostředkuje
kontakt na magistrátu nebo přímo domluví spolupráci s dotčenými studenty a zástupci
města.

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
děkan fakulty

Zapsala: Osifová

