Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 28
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 18.6.2002
Přítomni:
Prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Doc. B. Kubát, Prof. V. Svoboda,
Prof. J. Kovanda, Prof. Fr. Lehovec, Doc. M. Jánešová, Doc. M. Novák, PhDr. V. Kubišová,
Dr. J. Klečáková, Ing. Z. Čarská, M. Jacura, v zast. Ing. K.Neubergová, Ing. Z. Říha
Omluveni:
Doc. Z. Votruba, Prof. M. Vlček, Prof. J. Jirava, Prof. B. Duchoň, Prof. L. Kulčák,
Doc. Fr. Drastík, Ing. J. Sodomka,

1/ Kontrola zápisu
Prof. Jíra:
- k bodu 9/ Různé
katedry, které nedodržely termín odevzdání rozpisu služeb na katedrách (do 15.6.2002) v době dovolených, odevzdají
tento rozpis do pondělí 24.6.2002 pí Tyllerové.
2/ Zprávy proděkanů
Doc. Kubát:
- zahájení stavebních úprav a rekonstrukcí v budovách Horská a Konviktská.

Prof. Moos:



informoval o průběhu VR FD dne 14.6.2002,
po diskusi zúčastněných členů kolegia děkana byl přijat závěr, týkající se PGS:
student PGS vždy náleží k té katedře, ze které je jeho školitel.

Zajistí: vedoucí kateder
Termín: ihned
3) Akreditace
Prof. Jíra:


informoval o jednání s prof. Liškou VUT Brno členem akreditační komise MŠMT, kterého se zúčastnil s
proděkanem doc. Votrubou.

Na základě připomínek k akreditačním materiálům, vypracovalo vedení fakulty tyto doplňující
informace:






garanty jednotlivých předmětů je nutno v prognóze 5ti let nahradit mladšími věkovými skupinami
vyučujících na FD,
nastínit prognózu vývoje vědecko-pedagogických hodností akademických pracovníků FD v období
nejbližších 5ti let,
materiály předložené k akreditaci, týkající se kombinovaného magisterského studia, musí být doplněny
údaji o konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících. Vedoucí kateder zajistí doplnění materiálu a
opor výuky.

Zajistí: vedoucí kateder
Termín: 21.6.2002


v projednávaném materiálu rovněž chyběly některé údaje o publikační činnosti akademických pracovníků,
zejména ekonomických kateder. Aktuální stav publikační činnosti je dostupný v databázi ČVUT na
adrese: www.fd.cvut.cz (Věda a výzkum-Publikace),

vedoucím kateder se ukládá, aby všichni členové katedry pravidelně doplňovali
databázi publikační činnosti
Zajistí: vedoucí kateder
Termín: trvalý

4/ Rozpočet kateder
JUDr. Michálková:
- předložila grémiu rozdělení neinvestičních prostředků na mzdy a provoz kateder pro rok 2002.
Mzdové prostředky byly rozděleny podle skutečných potřeb navýšené o příspěvek za vědecké a
vědecko-pedagogické hodnosti členů kateder a o příspěvky přiznané a vyplácené mladým
pracovníkům do 35 let přiznané rektorem ČVUT. Předložený materiál projednalo a schválilo
kolegium děkana. Ze strany přítomných k předloženému materiálu nebyly připomínky. Vedoucí
kateder po vyhodnocení stavu mzdových prostředků na katedrách mohou navrhnout vyplácení
pololetních odměn členům katedry a předat do 25.6.2002 tajemnici fakulty. Dále informovala o
současném stavu čerpání veškerých finančních prostředků fakulty ke dni 15.6.2002. Ukazuje se, že
prostředky na granty a výzkumné záměry jsou čerpány pouze na 21%. Přítomní poukázali na
opožděné přidělování finančních prostředků na granty a VZ poskytovatelům.
5/ Výzkumné záměry
Prof. Moss:
- byla podána informace o možnosti přidělení dalších výzkumných záměrů pro následující období.
Pro FD pravděpodobně 2 až 3 záměry. Všichni vedoucí kateder byli vyzváni, aby provedli přípravu
případných žádostí o nové VZ a informovali do konce července proděkana pro vědu a výzkum.

6/ Přijímací a závěrečné zkoušky
Prof. Jíra:


informoval o počtu přihlášek ke studiu od akademického roku 2002/03 na FD:

počet přihlášek – 1345
dostavilo se v řádném termínu – 893
omluveno na náhradní termín – 133
nedostavilo se – 199
- na katedrách FD je vše zabezpečeno k státním závěrečným zkouškám.

7/ Různé
Prof. Jíra:








informoval o zaslaném dopisu od prorektora V. Stejskala týkající se podpory studentů, kteří žádají o ubytování
na kolejích v letních měsících 2002 a plní si své studijní povinnosti v souladu s akreditovaným programem a
nebo se podílejí na vědecké a výzkumné činnosti katedry či ústavu. Vedení ČVUT rozhodlo jim poskytnout
slevu na prázdninovém kolejném, která bude hrazena z celoškolských prostředků. Na základě tohoto rozhodnutí
bude SÚZ vyžadovat od studentů písemné potvrzení od vedoucích kateder, že splňují výše uvedené požadavky.
Formulář je k dispozici u pí Neničkové,
informace o statutu soutěže Česká hlava, která je vyhlašována realizátorem projektu pro podporu vědecké a
technické inteligence, společností Caneton s r.o.,
slavnostní zasedání Vědecké rady ČVUT u příležitosti oslav 295. výročí založení ČVUT v Praze, konané
20.6.2002 v Betlémské kapli, včetně zajištění parkovacích míst,
připomínky ke Statutu grantové interní agentury je třeba zaslat co nejdříve v písemné formě prof. Moosovi.

Prof. Moos:


oznámení o semináři TRANSFER 2002, který se uskuteční pod názvem ”Cesty k vyšší efektivitě
vysokoškolského studia” v říjnu t.r. v Pardubicích, organizovaném Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity
Pardubice.

JUDr. Michálková:





podána informace o možnosti využití sportovního areálu Kotlářka pro zaměstnance ČVUT,
podána informace o zprovoznění parkoviště v areálu Dejvice za stavební fakultou,
parkoviště bude přístupné s použitím zaměstnanecké karty ČVUT,
katedry byly požádány, aby hromadné nákupy např. kancelářských potřeb uskutečňovaly prostřednictvím
hromadných objednávek na fakturu a nikoliv z drobného vydání kateder.

PhDr. Kubišová:



uhrazení mimořádného stipendia Lukáši Filipovi, grémium děkana odsouhlasilo,
poděkování všem kdo se podíleli na organizaci pořádaného pracovního mezinárodního semináře ”EURONAT
MEETING, který se konal 13.6 až 15.6.2002.

Prof. Kovanda:



29.7.2002 se provede ukázka vyprošťování lidí z havarovaného vozidla,
doporučuje prohlédnout si informační CD ROM ČVUT.

Prof. Lehovec:


upozornil na nový program ”Národně orientovaný výzkum” do něhož je zapojeno i MD ČR. Jsou stanovena
kritéria pro event. podávání žádostí. Budou uveřejněna na síti FD v oddíle H. Eventuální připomínky k
tomuto programu zašlou vedoucí kateder k rukám prof. Lehovce do konce srpna.

Doc. Jánešová:


19.6.2002 zasedá AS ČVUT

Ing. Klečáková:




informovala všechny vedoucí kateder o centrální evidenci všech pracujících osob na ČVUT, která je k dispozici
na adrese: usermap.cvut.cz. Všechny změny týkající se pracovníků kateder je třeba nahlásit Ing. Klečákové,
bude provedena finanční rozvaha zabezpečovacích karet pro studenty.

Doc. Novák:


informoval o novém čísle 3 časopisu NEURAL NETWORK WORLD, kde je uveřejněn článek zesnulého prof.
J. Vlčka.

Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: O. Neničková

