Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 21
ze zasedání grémia děkana FD, konaného dne 16.6.2005

Přítomni:
prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, prof. P. Moos, doc. Z. Votruba, Dr. M. Kalika, prof. V.
Skurovec, prof. M. Vlček, prof. B. Duchoň, Mgr. Bala, doc. O. Pastor, Mgr. P. Bíla, PhDr. S.
Holíková, P. Bartoň, Dr. J. Kaliková, Ing. J. First, Ing. D. Kočárková
Omluveni:
Ing. D. Schmidt, doc. B. Kubát, prof. J. Kovanda, doc. J. Sodomka,
1/ Kontrola zápisu
-

bez připomínek

2/ Financování výzkumu
Prof. Jíra:
-

do 30. června musí být zpracována zpráva o průběhu řešení VZ 024 a VZ 025
- všechny katedry dostaly tabulku rozdělení finančních prostředků na jednotlivých
výzkumných záměrech pro rok 2005 s tím, že katedry, které pracují na výzkumných
záměrech, nahlásí příslušnému řešiteli jméno pracovníka, zodpovědného za
hospodaření s finančními prostředky a za zpracování dílčí zprávy o průběhu řešení
příslušného výzkumného záměru

-

návrhy na odměny z kateder mohou být podávány do 25.6.2005

3/ Příprava reakreditace Mgr studií
Doc. Votruba:
-

nejzazší termín podání je do 15.8.2006

-

zpracování materiálů pro reakreditaci zajistí Dr. Kaliková, které všichni vedoucí
kateder sdělí do 25.6.2005 jméno kontaktní osoby, s kterou bude na přípravě těchto
materiálů spolupracovat

-

materiál pro reakreditaci bude připraven do konce letošního roku tak, aby bylo možné
podat žádost a reakeditaci Akreditační komisi začátkem příštího roku

4/ Příprava státních závěrečných zkoušek
Doc. Votruba:
-

komise ke státním závěrečným zkouškám jsou sestaveny s tím, že návrhy nových
členů komisí, kteří podléhají schválení ve VR fakulty budou vědecké radě předloženy
na zasedání dne 17.6.2005
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5/ Zajištění investičních akcí fakulty
Dr. Kalika:
- pracoviště v Děčíně – probíhá sbírání podkladů pro anylýzu k využití možnosti převzít
objekt Sýpky
-

trafostanice v Konviktské – věcné břemeno bylo již projednáno ve Správní radě ČVUT.
Kontrola této akce bude provedena na příštím grémiu děkana

-

rekonstrukce el.rozvodů v Horské – do 30. června se musí vyklidit kanceláře v Horské.
Vyklizení vnitřků nábytku kateder zajistí sami katedry, vyklizení zbytku (tj. nábytek)
zajistí správce budovy.
Zodpovídá: p. Sikorová
- pracovníci kateder z Horské budou mít v době rekonstrukce k dispozici počítačové
učebny v Konviktské, a to č. 107 a) a c), č. 108 (K615) a č. 110 – přesný rozpis bude
upřesněn s katedrami
- po jednání s firmou, která bude provádět rekonstrukci, bude svolána schůzka
proděkana pro rozvoj s vedoucími kateder v Horské, na které se dohodnou potřebné
organizační podrobnosti
- rekonstrukce el. rozvodů proběhne současně i v bytech, které jsou v objektu
v pronájmu
Přípravou organizačních prací a hlavním dohledem nad rekonstrukcí el. rozvodů
v Horské je pověřen proděkan pro rozvoj Dr. Kalika.

-

výměna oken v Horské – výměna oken v Horské proběhne po ukončení rekonstrukce el.
rozvodů

-

rekonstrukce kotelny v Horské - v současné době probíhá výběrové řízení na RČVUT

6/ Přijímací zkoušky do doktorského studia
Prof. Jíra:
-

poděkoval za přípravu písemných testů k přijímacímu řízení do doktorského studia, a to
Mgr. Bala, Doc. Nagy a Doc. Taufrovi

-

přijímacího řízení se účastnilo 23 uchazečů, přijato bylo 7 ( nedostatečné výsledky
hlavně z matematiky)

-

bude provedena kontrola počtu studentů doktorského studia na školitele (nejvýše 5 vč.
kombinovaného studia)

7/ Různé
Prof. Moos:
-

informace z porady proděkanů pro VaV:
- k výročí 300 let ČVUT – připravuje se konání konferencí – fakulta navrhla ve
spolupráci s firmou Siemens zorganizovat konferenci „Od koňky k vysokorychlostním
dopravním systémům“. Každá katedra navrhne zástupce do organizačního výboru
- projekt na dodatečnou podporu doktorandů – informaci zašle odd. VaV všem
katedrám
- 6. rámcový program – do 21.9.05 je možnost přihlásit se ještě do projektu v rámci
tohoto programu – proděkan pro VaV osloví katedry, kterých se týká
- informace k přípravě dalších návrhů výzkumných záměrů zahajovaných v r. 2007
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- informace o přípravě 7. rámcového programu – možnost zapojení fakulty do
projektu, který se připravuje v součinnosti tří měst – Praha, Berlín, Vídeň
- informace o možnostech dalších aktivit fakulty v rámci sítě Excellence – všechny
katedry dostaly písemně, zváží možnosti využití
- informoval o přípravě založení evropské dopravní univerzity
Doc. Votruba:
- informace o 7. rámcovém programu jsou dispozici na vebu
-

doporučil zvážit další rozšíření akreditace studijních programů v angl. jazyce

-

přijímací řízení – poděkoval všem, kteří se zúčastnili práce komisí přij. řízení a
informoval o výsledku zasedání hlavní přijímací komise – je přílohou tohoto zápisu

Prof. Jíra:
- poděkoval všem pracovníkům, kteří věnovali práci na organizaci, zajištění i hladkého
průběhu přijímacího řízení
Mgr. Bíla:
- upozornil na potřebu věnovat pozornost i na dodržování slavnostního rázu přijímacího
řízení,
Prof. Jíra:
- při příštích přijímacích zkouškách budou uchazeči dopředu upozorněni i na požadovaný
společenský oděv, totéž bude požadováno i při zkouškách, zvláště státních a
doktorských
Prof. Surovec:
- upozornil, že při zahraničních cestách je třeba upřesnit výši požadované zálohy
-

při výjezdech studentů do zahraničí je možnost získat příspěvek na tuto cestu z fondu
rektorátu ČVUT – fakulta dosud nevyužívala

Dr. Kalika:
- byly vyhlášeny rozvojové programy na r. 2006
-

upozornil, že na vebu ČVUT na odboru VaV jsou informace jak o 7. rámcovém
programu, tak i o dalších mezinárodních projektech

Prof. Jíra:
- všichni členové grémia dostali návrh na zřízení samostatné laboratoře „Zkušební
laboratoř FD ČVUT“. Zřízení laboratoře bylo schváleno AS FD a vedením laboratoře
byl pověřen Ing. Vít Fábera.
-

informoval o návrhu na zřízení Ústavu soudního inženýrství v dopravě při K618 – bude
předloženo k projednání ve VR FD dne 17.6.2005

Dr. Michálková:
- bude vypsáno výběrové řízení na příští semestr, do 15.8.2005 předají katedry své
návrhy Dr. Michálkové
-

informace k akci GAUDEAMUS – fakulta se nezúčastní stánkem, přispěje částkou
50.000,- Kč
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-

informace ze zasedání Hanzlovy nadace – z FD opět nikdo nevyužil možnost požádat o
finanční příspěvek (např. na diplomovou práci), do budoucna každá fakulta přispěje do
této nadace dohodnutou finanční částkou z výnosu doplňkové činnosti

-

při udělování mimořádných stipendií budou návrhy parafovány proděkanem pro VaV
nebo proděkanem pro pedagogickou činnost

Prof. Vlček:
- vyzval vedoucí kateder ke zvýšení aktivity studentů na katedrách při výjezdech na
zahraniční stáže

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