Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 2
z kolegia děkana FD konaného dne 18.3.2008
Přítomni:
Prof. P. Moos, Doc. Svítek, Prof. V. Skurovec, Doc. P. Vysoký, Ing. Němec, Ing. D. Schmidt,
Dr. Říha, Ing. Krčál
Omluveni: Prof. J. Jíra, Doc. Hanus, Dr. Kaliková

Program:
1)

Úvod – kontrola zápisu - Prof. Moos

2)

Reakreditace bakalářského studia ( 3-4 leté) - Prof. Moos, Doc. Vysoký

3)

Program ATRAKTIVITA – konference průmyslováků - cena děkana
– Doc. Svítek

4)

Propojení webových stránek, usnadnění přístupu k nabídce fakulty
na webu – Dr. Kaliková, doc. Svítek

5)

Anglická mutace webových stránek fakulty – dostupnost – doc. Svítek

6)

Různé

1/ Úvod – kontrola zápisu
- zápis - bez připomínek
- kontrola úkolů z minulého zasedání kolegia děkana:
- úkol č. 1 – vypracování manuálu správného postupu při zapisování publikací do
systému RIV + aktualizace publikací –
- řešitel : Prof. Jíra
- termín a kontrola plnění: příští grémium děkana
- úkol č. 2 – vypracování SWOT analýzy
- řešitelé: proděkani FD
- termín odevzdání vypracované SWOT analýzy za jednotlivé resorty: 18.4.2008
prof. Moos předal přítomným materiál – vzor s jednotlivými body, které by měla SWOT
analýza obsahovat – tento materiál je přílohou tohoto zápisu

2/ Zprávy z jednání děkanů s rektorem - Prof. Moos

-

v úvodu prof. Moos vyjádřil uznání a poděkování doc. Svítkovi, Dr. Říhovi a Alžbětě
Bártové za brilantně vypracovanou prezentaci Fakulty dopravní, která byla rektorem
ČVUT vyhodnocena jako jedna z nejlepších
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-

byly projednávány následující body:
•

Centrum EXELENCE pro dopravu – Udržitelná doprava
Společný projekt ČVUT, VŠCHT a VŠ zemědělské
do týmu za FD nahlášeni prorektoru Kubovi
pro oblast telematiky – Doc. Svítek
infrastruktury – Doc. Kubát
letecké dopravy – Doc. Hanus

•

rektor informoval o kolektivním vyjednávání vedení ČVUT s odbory – nárůst
platů zaměstnanců

•

v prvních vyjednáváních zástupci odborů požadovali navýšení platů
zaměstnanců o 7%

•

vzhledem k složité situaci financování VŠ – příspěvek finančních prostředků
od státu je – 0,4% oproti minulému období - se jeví požadavek odborů navýšení platů zaměstnanců o 7% jako naprosto nereálný

•

v průběhu dalších jednání došlo ke snížení požadavku ze strany odborů na 5%

•

vzhledem k tíživé finanční situaci na Fakultě dopravní, děkan nenavrhuje
plošné navýšení platů zaměstnanců FD o 5%, které by mohlo být plošně
uskutečněno jen za cenu snížení stávajícího počtu zaměstnanců

•

tato informace bude přednesena na grémiu děkana vedoucím jednotlivých
ústavů, kteří mohou využít možnost individuálního navýšení platů u
vybraných pracovníků s využitím čerpání prostředků z DČ

•

vedení Fakulty dopravní vyjádřilo s následujícím postupem souhlas

•

rektor informoval přítomné děkany o úmyslu založit Fakultu informatiky
děkan FD vyjádřil tomuto návrhu podporu
přítomní proděkani FD návrh podpořili

Úkol: úprava osnov pro splnění požadavků na vyhlášku 50
Řešitelé: Doc. Vysoký, Prof. Votruba , Doc. Brandejský

•

rektor dále informoval o příznivé situaci ve věci zajištění ubytování všech
mimopražských studentů ČVUT (kromě středočeského kraje)
- kapacita 2.000 míst
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•

metodika rozdělování finanční podpory ve specifickém výzkumu

•

Tři pilíře - 1) publikace, citace
2) grantové výkony
3) aplikace ( patenty, licence, užitné vzory, standardy, normativy,
metodiky)

3/ Reakreditace bakalářského studia

-

Prof. Moos poděkoval přítomným za příspěvky, které výrazně napomohly
k vypracování stanoviska za FD, které bylo zasláno dne 7.3.2008 k rukám člena
akreditační komise pana Prof. Uhlíře vč. dopisů SDT a ČD. Tyto materiály byly
zaslány všem členům grémia jako nedílná součást zápisu č. 3 z grémia děkana
dne 4.3.08

4/ Program ATRAKTIVITA – konference průmyslováků – cena děkana

-

Doc. Svítek navrhl uspořádat konferenci „průmyslováků“ s dopravní tématikou

-

Možnost udělení ceny děkana za 1.-5. místo

-

Termín konference: říjen 2008

-

Členové týmu pověřeni přípravou: Doc. Svítek, Dr. Říha, Ing. Bidlová

5/ Propojení webových stránek, usnadnění přístupu k nabídce fakulty
- děkan vyjádřil pochvalu a uznání za současnou úroveň webových stránek fakulty
6/Anglická mutace webových stránek fakulty – dostupnost
-

nutno aktualizovat a rozšířit webové stránky fakulty v anglickém jazyce
ve spolupráci s Ústavem humanitních oborů – možnost překladů příspěvků atd.
vytvořením kvalitních webových stránek v anglickém jazyce – pověřen Dr. Říha

7/ Různé
Prof. Moos
-

argumentační materiál – příspěvek do pilíře „Udržitelná doprava“, česká i anglická
mutace – zaslat prorektoru Kubovi
využít VZ „Inteligentní dopravní systémy“ – řešitelé Prof. Moos, Doc. Svítek,
prof. Vlček, prof. Votruba
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Dr. Říha
-

vychází speciální číslo časopisu TechniCall
články + cd náklad 5000 ks
prezentace FD na FOR ARCH 2008 – stánek ČVUT
tato informace bude přednesena na grémiu děkana vedoucím ústavů, aby mohli
přednést své návrhy možné spolupráce

-

náměty budou součást bodu programu příštího grémia děkana:
: Prezentace FD v expozici ČVUT na FOR ARCH 2008 – Dr. Říha

-

dále budou pokračovat práce na přípravě minutových propagačních šotů FD

Ing. Schmidt
-

rozdal všem přítomným propagační CD FD

-

upozornil, že by měl být kladen větší důraz na propagaci 15.výročí FD

-

vydání Almanachu k této příležitosti – příspěvky budou aktualizovány ve spolupráci
s Doc. Pohlem

-

ve čt 20.3.2008 proběhne schůzka tajemníka a pedagogických managerů jednotlivých
ústavů k této problematice

-

pro potřeby FD byl zakoupen plazmový monitor

-

informoval o probíhajících jednáních ohledně prostor v budově „staré Horské“

-

informoval o návštěvě 50 francouzských studentů dne 20.3.2008

-

informoval o připravovaném projektu „Design v dopravě“
– spolupráce s Doc. Brandejským

Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty

Zapsala: Osifová
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