Z á p i s č. 4/2011
ze 4. zasedání grémia děkana FD konaného dne 15. 11. 2011 v Konviktu
v zasedací místnosti č. 314
Přítomni:
prof. Svítek, Dr. Schmidt, doc. Jirovský, prof. Zelinka, Ing. Kaliková, prof. Jíra, prof. Vlček,
Ing. Feit, doc. Čarský, Dr. Bouchner, doc. Šachl, doc. Brandejský, prof. Pastor, doc. Hanus,
Dr. Hrubeš, Dr. Mocková, Dr. Holíková, Dr. Jacura
Omluveni:, prof. Přibyl, Petr Šatra,
Program
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Úvod – kontrola zápisu
Zprávy z kolegia Rektora – prof. Svítek
Stav přípravy akreditace – doc. Čarský, prof. Zelinka
Kompetenční směrnice – prof. Svítek
Metodika financování – prezentace Modelu rozdělování finančních prostředků na ústavy rok 2012 – dr.
Schmidt
Příprava dislokace – doc. Jirovský
Vyjádření vedení k otázkám AS FD
Zprávy proděkanů FD
Různé

1) Úvod – kontrola zápisu - prof. Svítek
Bez připomínek
2) Zprávy z kolegia Rektora
Rektor ČVUT informoval o přípravě nového vysokoškolského zákona a upozornil na
změny v zákoně s negativním dopadem na vysoké školy
Rektor upozornil na poslanecký návrh zákona 218 (bod jednání č. 26), kde je
navrhováno, aby účty VŠ byly vedeny pouze u ČNB. Vedení ČVUT s takovým
návrhem nesouhlasí.
Prof. Moos na zasedání kolegia rektora upozornil na absenci etického kodexu ČVUT
Rektor ČVUT dále upozornil na nutnost získat více zahraničních studentů, zejména
v doktorském studiu
Byly podány rozvojové projekty IRP a CRP
Byl schválen dlouhodobý záměr ČVUT

Tajemník požádal přítomné vedoucí ústavů, aby si prostudovali materiál prorektora Moose
„Strategie ČVUT v Praze“

V této souvislosti prof. Svítek upozornil na nutnost habilitací mladších kolegů a získání
nových docentů a profesorů v produktivním věku.

3)

Stav přípravy akreditace

Doc. Čarský informoval o omezení akreditace počínaje přijímáním uchazečů ke studiu pro
akademický rok 2012/2013 navazujícího magisterského studijního programu „Technika a
technologie v dopravě a spojích“ pro studijní obor ME – „Management a ekonomika
dopravy a telekomunikací“
Jako důvody k tomuto kroku uvedla akreditační komise nedostatečnou publikační činnost
vyučujících v oblasti managementu, nedostatečné zastoupení studijních předmětů z oblasti
managementu a ekonomiky a neodpovídající publikační činnost garanta k studijnímu oboru.
Byla ustanovena pracovní skupina FD pod vedením prof. Tomáše Zelinky, která bude
pracovat na odstranění důvodů, jenž vedly akreditační komisi k vydání výše uvedeného
rozhodnutí a řešit vzniklou situaci.
První schůzka této pracovní skupiny se uskutečnila dne 21.9.2011.
Děkan FD prof. Svítek informoval o personálních změnách ve vedení Ústavu ekonomiky a
managementu dopravy a telekomunikací (K613), kde byl z důvodu vytvoření časového
prostoru pro přípravu své disertační práce odvolán Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. a novým
vedoucím ústavu byl do doby vypsání výběrového řízení pověřen prof. Ing. Tomáš Zelinka,
CSc. a to s účinností od 1.9.2011. Dr. Říha byl jmenován zástupcem vedoucího ústavu a to
s účinností od 5.9.2011.
V této souvislosti prof. Svítek upozornil na nutnost habilitací mladších kolegů a získání
nových docentů a profesorů v produktivním věku.
Doc. Čarský dále informoval, že nový návrh akreditace bude předložen akreditační komisi
v lednu 2012.
4) Kompetenční směrnice
Prof. Svítek informoval přítomné, že na zasedání kolegia děkana bylo schválena konečná
podoba nové kompetenční směrnice o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích
ústavů ČVUT. Finální podoba tohoto dokumentu je přílohou tohoto zápisu jako příkaz
děkana č. 1/2011.
5) Metodika financování – prezentace Modelu rozdělování finančních prostředků na
ústavy rok 2012 – dr. Schmidt
Dr. Schmidt přednesl pracovní verzi prezentaci Modelu rozdělování finančních prostředků
na ústavy (vypracovanou ve spolupráci s Ing. Šrautem)
Tato prezentace bude zaslána všem vedoucím ústavů.

Dr. Schmidt dále přednesl prezentaci týkající se finančního závěru roku 2011 vč. závazných
termínů.
Závazné termíny:
Faktury – dodány v listopadu budou zapracovány v letošním roce; výjimka na
dohodnutou fakturaci do 10.12.2011
Nebudou přijímány žádné zálohové faktury s okamžitou platností do konce roku
Zahraniční cesty – vyúčtování do konce listopadu
Do 10.12.2011 vyúčtovat a vrátit všechny zálohové prostředky
Kompletní prezentace je přílohou tohoto zápisu.
Dr. Schmidt upozornil členy vedení na technické problémy v ekonomickém systému FD,
které měly za následek opožděné zpracování a zobrazení mzdových údajů v systému PES.
Současně upozornil, že z důvodu nekompatibility nového ekonomického systému
s tiskárnou nelze v současné době zajistit tisk výplatních pásek. Na odstranění tohoto
problému oddělení sítí FD intenzivně pracuje.

6) Příprava dislokace – doc. Jirovský
Doc. Jirovský předal všem přítomným vedoucím ústavů přehled ploch jednotlivých ústavů a
požádal přítomné o kontrolu současného stavu a o zaslání výhledu do roku 2016.
Úkol č. 1/4
Provést finální kontrolu přehledu ploch a zaslat vyplněné vzorové tabulky, týkající se
přehledu ploch jednotlivých ústavů FD (pracovny, kanceláře, seminární místnosti,
laboratoře, sklady a technické místnosti) - výhled do roku 2016. Materiály zaslat k rukám
doc. Jirovského nejpozději do 25.11.2011.
Zodpovídá: všichni vedoucí ústavů

Termín: 25.11.2011

Doc. Jirovský dále informoval přítomné, že podle dohody tajemníků bude budova Horská
účetně převedena na Fakultu dopravní od 1.1.2012 předávacím protokolem.

7) Vyjádření vedení k otázkám AS FD
Proběhla diskuse nad jednotlivými otázkami AS FD:
Problematika pracoviště Děčín
Byly navrženy a kolegiem schváleny změny v systému personálního zařazení
děčínských pracovníků. V ústavu K650 zůstanou zařazeni vedoucí ústavu PhDr. S.
Holíková a G. Černěcký (jen na 50% úvazku), kteří budou zajišťovat výuku na
pracovišti Děčín s využitím dr. Holíkové delegovaných pravomocí od jednotlivých
vedoucích ústavů. Ostatní pedagogičtí pracovníci budou převedeni do příslušných
ústavů podle odbornosti a to včetně jejich mzdových prostředků s tím, že pracovní
smlouvou jim bude stanoveno pracoviště Děčín.

Ekonomická analýza nákladů na 1m2 výukových prostor a 1m2 kanceláří
v jednotlivých budovách
Bude vypracována nová dislokace prostor FD
Optimalizace počtu oborů
Vedení FD nehodlá zvyšovat počty oborů
Financování ústavů
Byla odsouhlasena metodika rozdělení finančních prostředků na ústavy pro rok
2012
Propagace FD před veřejností
Předpokládá se dílčí profesionalizace těchto aktivit - tj. bude zaměstnán minimálně
jeden pracovník na určitý úvazek a vytvoří se marketingové buňky na jednotlivých
ústavech a některých částech děkanátu (tj. pověření vybraných pracovníků
jednotlivých ústavů), kteří takto vytvoří celofakultní marketingový team. Očekává
se, že tento zvýšený důraz na marketing pomůže zastavit nepříznivý trend zájmu o
studium na FD.
Zajištění výuky ústavy – analýza personálního stavu na ústavech vč.
předpokládaného vývoje
Prof. Svítek přednesl svoji analýzu personálního stavu ústavů a analýzu vědeckých
výsledků ústavů.
Tato analýza je přílohou tohoto zápisu

8) Zprávy jednotlivých proděkanů
Prof. Jíra – proděkan pro vědu a výzkum
Požádal vedoucí ústavů, aby tlumočili poděkování všem pracovníkům, kteří se
podíleli na vypracování dokumentů pro audit doktorských studijních oborů, které
požadovala Akreditační komise.
Upozornil vedoucí ústavů, že dne 14. 11. 2011 byla vyhlášena soutěž na podávání
projektů v rámci SGS. Příslušné formuláře v elektronické formě jsou na www
stránkách ČVUT a jsou tam také termíny podávání.
Zároveň je třeba zajistit u probíhajících projektů SGS finanční čerpání do konce
listopadu a také dle harmonogramu vypracování závěrečných a dílčích zpráv za
projekt. U pokračujících projektů lze převést 5% prostředků do FUUP.
Časopis ČVUT Acta Polytechnica byl zařazen do SCOPUSu a bude ohodnocen IF.
Proto je třeba, aby ak. pracovníci FD zvýšili počet publikací v uvedeném vědeckém
časopise.
Rada primátora Prahy jednala s výzkumnou a průmyslovou sférou a s UK, ČVUT,
VŠCHT o budoucí podpoře výzkumu v Praze.
Požádal vedoucí ústavu, aby věnovali zvýšenou pozornost výběru a přípravě
mladších pracovníků k habilitačním řízením vzhledem k připravované novele VŠ
zákona.
Vzhledem k auditu doktorského studia požádal vedoucí ústavu, aby zkontrolovali na
svých ústavech podávaná témata na doktorské disertační práce. Z návrhu by mělo být
zřejmé, že se jedná o aktuální vědecké téma ve srovnání se stavem doma i ve světě,
vědecká metoda řešení a předpokládané výstupy s časovým plánem. Je však třeba,
aby dohlédli na to, že takto musí vždy postupovat budoucí školitelé, kteří vypisují
tato témata.

Prof. Vlček – proděkan pro zahraniční styky
Prof. Vlček informoval přítomné o podepsání Student exchange agreement mezi The
University of Adelaide a ČVUT
Prof. Zelinka – proděkan pro pracoviště Děčín
Byly navrženy a kolegiem schváleny změny v systému personálního zařazení děčínských
pracovníků. V ústavu K650 zůstanou zařazeni vedoucí ústavu PhDr. S. Holíková a G.
Černěcký (jen na 50% úvazku), kteří budou zajišťovat výuku na pracovišti Děčín s využitím
dr. Holíkové delegovaných pravomocí od jednotlivých vedoucích ústavů. Ostatní
pedagogičtí pracovníci budou převedeni do příslušných ústavů podle odbornosti a to včetně
jejich mzdových prostředků s tím, že pracovní smlouvou jim bude stanoveno pracoviště
Děčín. Tyto změny budou implementovány k 1. 1. 2012.

4)

Různé

Dr. Kaliková požádala vedení FD o vyjádření se k možnosti založení facebooku FD.
Vedení FD tuto aktivitu podpořilo.

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
děkan fakulty

Zapsala: Osifová

