Z á p i s č. 1/2012
z 1. zasedání grémia děkana FD konaného dne 17. 4. 2012 v Konviktu
v zasedací místnosti č. 314
Přítomni:
prof. Svítek, Dr. Schmidt, doc. Jirovský, prof. Zelinka, prof. Jíra, prof. Vlček, Ing. Feit,
doc. Čarský, Dr. Bouchner, doc. Šachl, doc. Brandejský, doc. Hanus, Dr. Hrubeš,
Dr. Mocková, Dr. Holíková, Dr. Jacura, Bc. Hajzler
Omluveni:, prof. Přibyl, prof. Pastor, Ing. Kaliková
Program
1)

Úvod – kontrola zápisu

2)

Zprávy tajemníka FD - rozpočet FD rok 2012– Dr. Schmidt

3)

Zprávy jednotlivých proděkanů

4)

Různé

1) Úvod – kontrola zápisu - prof. Svítek
Bez připomínek
V úvodu zasedání grémia děkana se prof. Svítek omluvil přítomným za delší časovou
prodlevu v konání grémia děkana z důvodu jeho nemoci.
2) Zprávy tajemníka FD - rozpočet rok 2012
Tajemník přednesl přítomným tyto materiály:
Přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek 2011 ČVUT FD
Tabulky meziroční bilance činností a přidělených prostředků na rok 2012
Výkaz čerpání mzdových prostředků ústavy v roce 2011
Předpokládaný plán na rok 2012
Návrh rozdělení mzdových prostředků pro ústavy na rok 2012
Kritéria hodnocení VVČ na FD ČVUT
Tyto materiály jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu.
K „Návrhu rozdělení mzdových prostředků pro ústavy na rok 2012“ tajemník rozešle dne
19.4.2012 (rozesláno dne 24.4.2012) všem pedagogickým manažerům jednotlivých ústavů
tabulky výkonů k provedení kontroly údajů vč. podkladů pro jejich výpočet.
Tyto údaje budou zaslány zpět tajemníkovi do 26.4.2012. ( po dohodě upraveno na
4.5.2012).
Ing. Radek Holý z Výpočetního a informačního centra ČVUT přednesl prezentaci ohledně
využívání Portálu ekonomických služeb ČVUT (PES), přes který bude realizován
elektronický oběh dokumentů na ČVUT.
Prof. Svítek poděkoval Ing. Holému za jeho prezentaci.

3)

Zprávy jednotlivých proděkanů

Doc. Čarský – proděkan pro pedagogickou činnost
Doc. Čarský informoval členy grémia o úspěšném získání akreditace oboru Logistika,
technologie a management dopravy (LO ) - do roku 2016.
Prof. Svítek poděkoval doc. Čarskému a jeho týmu jmenovitě prof. Zelinkovi a prof.
Pastorovi za úspěšné získání akreditace oboru LO.
Doc. Čarský dále informoval přítomné o stavu přihlášených studentů do přijímacího řízení
2012.
Magisterské studium – - 17/% oproti minulému roku
Bakalářské studium –

+15 % oproti minulému roku

Kombinované studium - + 9 % oproti minulému roku
Studium Děčín – pokles o 23%
Doc. Čarský dále informoval o schválení nového časového plánu pro akademický rok
2012/2013.
V této souvislosti děkan poděkoval všem přítomným za zdárný průběh přechodu z 4letého
na 3letý bakalářský program.

Prof. Jíra – proděkan pro vědu a výzkum
Prof. Jíra informoval členy Grémia o doporučeních jednání Akreditační rady ČR konané dne
3. dubna k auditu doktorského studia na Fakultě dopravní ČVUT. Seznámil Grémium
s opatřeními, které byly na základě těchto doporučení, přijaty v Kolegiu děkana dne 10.4.
(viz příloha 1). Zároveň seznámil členy Grémia s plánem habilitačních řízení a jmenovacích
profesorských řízení na léta 2012 až 2014 (viz příloha 2), který byl přijat pro zlepšení
věkové struktury školitelů. Upozornil opět Grémium na požadavky VR ČVUT pro zdárný
průběh projednání habilitací ve VR ČVUT (viz příloha 3).
Školitelé musí požadovat na doktorandech: (i) znalost Studijního zkušebního řádu pro
studenty ČVUT v Praze – část čtvrtá: Studium v doktorských studijních programech
(neznalost předpisů neomlouvá), (ii) plnění Individuálního studijního plánu doktoranda,
zejména plnění publikační činnosti. Protože AK požaduje výrazné zlepšení efektivity
doktorského studia na FD, budou doktorandi, kteří neplní své povinnosti bez řádné omluvy,
z doktorského studia vyloučeni.
Fakulta dopravní musí předložit do 31.12.2013 zprávu o zabezpečení doktorského studia ve
smyslu připomínek AK ČR. Proto je nutné, aby s návrhem opatření byli seznámeni všichni
akademičtí pracovníci na ústavech, zejména školitelé a byla ihned zahájena jejich realizace.
Odpovídají: vedoucí ústavů a školitelé
Termín: okamžitá realizace
Prof. Jíra dále upozornil na málo využívanou možnost publikování v časopisu Neural
Network World (impaktní faktor 0,475), jenž Fakulta dopravní vydává spolu s Ústavem
informatiky AV ČR.

Prof. Zelinka – proděkan pro pracoviště Děčín
Prof. Zelinka informoval, že v důsledku získání akreditace oboru Logistika, technologie a
management dopravy LO bude nutné v následujícím období dořešit personální zajištění
výuky, které zohlední současný stav financování z veřejných zdrojů v kompetenci ústavů
K 613 a K617.
Závěry práce komise pod vedením doc. Čarského byly akceptovány jako základy pro
jednání vedoucích obou zainteresovaných ústavů.
Prof. Zelinka dále informoval o dvou projektech, které jsou orientovány na rozvoj pracoviště
Děčín jak v oblasti marketingové tak výukové. Jednání o podmínkách o započetí obou
projektů jsou ve finálním stádiu.

Prof. Vlček – proděkan pro zahraniční styky
Prof. Vlček informoval přítomné o návštěvě nositele Nobelovy ceny za fyziku pana prof.
Sheldona Glashow dne 10.5.2012 na ČVUT. Více informací o programu najdete na
http://glashow.cvut.cz.
Prof. Vlček dále informoval o připravované návštěvě pana Chelsea C. White z Georgia
Institute of Technology na Fakultě dopravní.(životopis pana Whita je přílohou tohoto zápisu).
Předpokládaný termín návštěvy je 14.-18.5.2012.
V této souvislosti budou osloveny pracoviště ústavů K 616, K612 a K620.
Prof. Vlček informoval dále o nabídce spolupráce mezi ČVUT FD a DB Schenker, s.r.o.
Prof. Vlček informoval přítomné, že požádal prof. Zelinku a prof. Pastora o vypracování
stanoviska k tomuto návrhu.
Doc. Jirovský – proděkan pro rozvoj a výstavbu
Doc. Jirovský informoval přítomné o stavu rekonstrukce budovy Horská A. Děkan fakulty
informoval o výsledku jednání s děkanem Fakulty strojní prof. Hrdličkou o představách
strojní fakulty týkajících se využití prostor v budově Horská A. Prof. Hrdlička informoval
prof. Svítka o záměru Fakulty strojní opustit prostory v budově Horská a do budoucna
využívat pro své potřeby prostory v budově na Praze 6 a Praze 2 na Karlově nám. Tím by
získala Fakulta dopravní celý komplex Horská pro své užívání.
Dále Doc. Jirovský informoval vedení o připravované úvodní návštěvě laboratoří JRC
související se zahájením spolupráce s Evropskou výzkumnou agenturou JRC v Ispře (Itálie).

4) Různé
Prof. Svítek s potěšením uvítal grafické zlepšení webových stránek fakulty.
Prof. Svítek informoval přítomné o přípravě Výroční zprávy Fakulty dopravní za rok
2011(finální podoba bude zaslána členům kolegia do e-mailu), prof. Svítek dále informoval
o připravované schůzce vedení FD ohledně strategického záměru FD, která se uskuteční dne
9.5.2012.

Doc. Hanus informoval vedení o úspěšném zapojení ČVUT FD Ústavu letecké dopravy ve
společenství technických univerzit EU s výukou a výzkumem v oblasti leteckého a
kosmického inženýrství Pegasus Network.
Prof. Jíra v této souvislosti upozornil na nezbytnosti personálního zajištění akreditačních
podmínek všech forem vzdělávání na Fakultě dopravní zajišťovaných ústavem K 621.

Dr. Holíková informovala o úspěšnosti při získání podpory vzdělání třetího věku v Děčíně.
V této souvislosti prof. Svítek poděkoval Dr. Mockové za významnou podporu v procesu
výběru kandidátu pro plnění této formy vzdělávání.

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
děkan fakulty

Zapsala: Osifová

