Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 10
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 16.3.2004
Přítomni:
Prof. J. Jíra, PhD., Doc. Z. Votruba, Prof. M. Vlček, Doc. B. Kubát, Prof. B. Duchoň, PhDr. V.
Kubišová, Prof. V. Svoboda, Prof. V. Skurovec, Prof. L. Kulčák, PhDr. S. Holíková, Doc. M.
Jánešová, Dr. J. Klečáková, Ing. M. Jacura, Ing. M. Schmidt, doc. O. Pastor, Ing. M. Schmidt,
Ing. D. Kočárková, Ing. L. Hynková
Omluveni:
JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Prof. J. Kovanda, Dr. M. Kalika

1/ Kontrola zápisu
-

k bodu 8/ - Dr. Klečáková – INFO CD FD – bude upraveno do jednotné formy a doplněno
katedrami o angl. anotace

-

bez připomínek

2/ Návrh základní koncepce oboru ME
Prof. Jíra:
- poděkoval pracovníkům K611 za pečlivé vypracování návrhu koncepce oboru ME
v připomínkovém řízení
-

po připomínkách a námětech ze strany pracovníků fakulty bude předložen k projednání
v AS FD dne 21.4.2004 návrh na vznik 2 kateder – 1 katedra ekonomická - katedra
ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací a 1 katedra provozní - katedra
řízení dopravních procesů a logistiky

Doc. Votruba:
- k reakreditaci oboru ME:
- celofakultní předměty budou zachovány (částečně lze upravit katalogové listy) s tím,
že u oborových předmětů může dojít k menším změnám (max. u 20% názvů
předmětů) – týká se jen strukturovaného studia; u programů, které končí, bude výuka
nezměněna
Prof. Jíra:
- harmonogram:
-

návrh nových kateder bude zpracován do poloviny dubna a bude předložen
k projednání v AS FD na zasedání dne 21.4.04

-

výběrové řízení na obsazení míst vedoucích kateder bude vypsáno tak, aby mohly být
nové katedry vč. personálního obsazení vedoucích kateder uvedeny v Bílé knize se
zahájením činnosti kateder v červnu 2004; nově jmenovaní ved. kateder připraví
v rámci reorganizace personální zajištění kateder a koncepci příslušné katedry
s přihlédnutím k připravované reakreditaci oboru ME

3/ Současné výzkumné záměry
Prof. Jíra:
-

informoval o tom, že byly již potvrzeny finanční prostředky přidělené
výzkumným záměrů na letošní rok

jednotlivým

-

upozornil na závěrečné hodnocení výzkumných záměrů, které proběhne koncem letošního
roku – věnovat pozornost závěrům hodnocení VZ za rok 2003, např. posílit publikaci
výsledků na prestižním mezinárodním fóru, publikační výstupy více orientovat na
mezinárodní odbornou veřejnost atd.

Ing. Hynková:
-

fakulta už má investice na VZ pro r. 2004 v plné výši – mohou už být čerpány,
neinvestiční prostředky má fakulta na 1. čtvrtletí

4/ Příprava rozpočtu na r. 2004
Prof. Jíra:
-

dotace ještě nebyla rozdělena, k 1.3.04 musí být podle kolektivní smlouvy navýšeny
mzdy o 3,6 %, musí být provedeny platové úpravy pracovníků v dělnických profesích

-

mzdové prostředky budou zálohově rozděleny katedrám (cca 43,5 mil. Kč) – celková výše
bude upravena po přidělení dotace- ved. kateder musí s těmito částkami hospodařit s tím,
že tyto prostředky na konci roku již nebudou posíleny; případné překročení mzdových
prostředků bude řešeno v rámci rozpočtu jednotlivých kateder

-

vedoucím kateder se ukládá, aby si vedli přehled o čerpání investičních i neinvestičních
prostředků sami (FIS) – ekonomické oddělení bude každý měsíc katedrám podávat
přehled formou tabulek

5/ Rozšíření Ph.D. oborů DS, ME a AI
Prof. Jíra:
-

přípravou rozšíření akreditace DS v angl. jazyce byli pověřeni proděkan pro VaV a
proděkan pro zahraniční styky

-

požádal vedoucí kateder o pomoc při přípravě materiálů pro rozšíření akreditace, pokud se
na ně příslušní proděkani obrátí

-

bude provedena kontrola studia v DS s tím, aby neúspěšným studentům bylo studium
ukončeno

6/ Výroční zpráva za r. 2003
Prof. Jíra:
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-

požádal ved. kateder, aby věnovali pozornost přípravě výroční zprávy fakulty – případně
doplnili podklady za katedry tak, aby mohla být předložena do 21.4.04 k projednání v AS
FD

7/ Různé
Prof. Jíra:
-

informoval o dopise pana rektora, kterým požádal fakulty o návrhy odborníků z podniků
sdružených v rámci Svazu průmyslu a dopravy a Svazu podnikatelů ve stavebnictví, kteří
by mohli krátkodobě působit na katedrách a ústavech ČVUT a o návrhy pracovníků
fakulty, kteří by absolvovali 6.měsíční stáž v některém z těchto podniků. Kolegium děkana
došlo k závěru, že v současné době naopak usilujeme o posílení pedagogického sboru naší
fakulty významnými externími odborníky, kteří by nám pomohli při rozvíjení nově
zavedeného strukturovaného studia, a proto fakulta nemůže vyslat žádného pracovníka na
stáž – grémium děkana souhlasí

-

nanotechnologie – žádost prof. Boudy z FEL o ustanovení zástupce fakulty pro spolupráci
a informování fakulty – zajistí doc. Votruba

-

návrh z řad zaměstnanců a studentů fakulty na uspořádání plesu fakulty – grémium děkana
souhlasí s tím, že finanční stránka bude projednána ve spolupráci s AS FD

Prof. Svoboda:
-

informoval o přípravách konference Věda o dopravě, která se bude konat v říjnu 2004 –
informace jsou na webových stránkách fakulty

Prof. Kulčák:
-

návrh na uzavření bilaterální smlouvy a univerzitou v Žilině – katedrou letectví – grémium
souhlasí

Doc. Jánešová:
-

zasedání AS FD se koná 17.3.04 – pozvánka je na fakultním boardu

Doc. Votruba:
-

informace o podaných přihláškách na studium – v současné době cca o 50 podaných
přihlášek víc než v r. 2003

-

problémy se zapisováním do KOS u končících studijních programů – projednávat se
studijním odd.

-

zahájení akademického roku 2004/2005 se koná ve čtvrtek 30.9.04

-

projekty – byly rozeslány na katedry, které musí připravit postery na prezentaci projektů

-

k přijímacímu řízení studentů do magisterského studia – v komisi musí být zástupce všech
oborů, proto bude mít počet členů 4 místo 3
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-

uznávání předmětů – znovu bylo zdůrazněno, že katedry mohou uznávat pouze předměty
klasifikované jedničkou nebo dvojkou, ostatní žádosti budou projednávány individuelně
proděkanem pro pedag. činnost

Ing. Schmidt:
-

informace o jednání komise pro jednotný přístupový systém, kterého se zúčastnil s Dr.
Kalikou – fakulta nesouhlasí se závěry této komise

Doc. Kubát:
-

FR VŠ – informoval o nové počítačové učebně cizích jazyků – navrhuje využít i našimi
studenty – informace pro studenty bude na Informačním foru fakulty

Prof. Jíra:
-

informace o finanční spoluúčasti studentů při využívání Betlémské kaple při promocích –
grémium nesouhlasí – bude projednáváno v AS FD

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