Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 5
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 20.6.2000
Přítomni:
Doc. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Ing. Z. Votruba, Prof. P. Jirava, Doc. B. Kubát, Doc. M. Vlček, PhDr. V. Kubišová,
Prof. J. Dunovský, Prof. V. Skurovec, Doc. M. Novák, Ing. B. Hřebejk, Doc. M. Jánešová, Ing. J. Klečáková, Ing. Z.
Čarská, Ing. J. Sodomka, Doc. V. Seifertová, Ing. V. Novotný
Omluveni:
Prof. P. Moos, Prof. B. Duchoň, Prof. V. Svoboda, Doc. Fr. Drastík, M. Jacura

1/ Kontrola zápisu z minulého jednání










bez připomínek
úkol č. 4/1 – trvá – katedry předají seznam návrhů všech projektů podávaných v letošním roce. Termín: do
23.6.2000 – ved. kateder
úkol č. 4/2 - trvá – informace o strukturovaném studiu ze zahraničních škol. Termín: do konce září 2000 –
všichni členové grémia děkana
Doc. Jíra informoval o souhlasu pana rektora s návrhem fakulty na přidělení mimořádných finančních
prostředků z fondu rektora pracovníkům fakulty do 35ti let
termín odevzdání dipl. prací týkajících se SZZ v lednu 2001 byl upraven vyhláškou děkana č. 1/2000
podávání přihlášek ved. kateder do výběrového řízení pro zimní semestr 2000/2001 bylo dnešním dnem
uzavřeno

2/ Strukturované studium – harmonogram
Doc. Jíra:


všichni dostali písemný harmonogram k zavedení strukturovaného studia na ČVUT. K této problematice
proběhla první schůzka zástupců kateder, na které byly dohodnuty první kroky v přípravě zavedení tohoto typu
studia na fakultě.

3/ Přijímací řízení
Ing. Votruba:














v řádném studiu bylo podáno 1020 přihlášek, přijímacího řízení se zúčastnilo 640 studentů
více než 90 bodů získalo 20 studentů
více než 80 bodů získalo 80 studentů
více než 70 bodů získalo 190 studentů
více než 60 bodů získalo 325 studentů
více než 50 bodů získalo 423 studentů
v kombinovaném studiu bylo podáno 170 přihlášek, přijímacího řízení se zúčastnilo 101 studentů
více než 90 bodů získal 1 student
více než 80 bodů získalo 6 studentů
více než 70 bodů získalo 19 studentů
více než 60 bodů získalo 29 studentů
více než 50 bodů získalo 49 studentů
hlavní přijímací komise zasedá ve čtvrtek 22.6. v 10.00 hod.



přestupy z ostatních fakult – po diskusi bylo navrženo zpřísnit podmínky pro přestup na naší fakultu
Grémium děkana odsouhlasilo návrh neuznávat při přestupu studentů jiných fakult na fakultu dopravní zkoušky
z předmětů klasifikovaných známkou 3.

4/ Nová tarifní tabulka
Dr. Michálková:




tabulku mzdových tarifů dostali všichni přítomní s tím, že v poslední verzi je provedena malá úprava vzhledem
k navýšení minimální mzdy, tabulka bude 21.6. projednávána na AS ČVUT
informace k doplňkové činnosti – kalkulace doplňkové činnosti musí být prováděna na celém ČVUT stejně
(zakalkulovat odpisy) – v této souvislosti upozornila na Směrnici kvestora ČVUT č. 24/1999 – dodatek č. 3

5/ Statut interní grantové soutěže
Doc. Jíra:




návrh statutu dostali všichni přítomní, s tím, že mezi připomínky k tomuto návrhu bude požadavek fakulty, aby
administrativa nevyřazovala podané přihlášky z důvodu zařazení pod špatnou kategorii
připomínky zásadního charakteru je ještě možné předat sekr. děkana do 21.6.2000

6/ Grantové soutěže
Doc. Jíra:




znovu upozornil na úkol všech vedoucích kateder předat seznam návrhů všech projektů pro letošní rok – kdo
předkládá, název a komu se předkládá
bude vypracována zpráva o úspěšnosti FD v grantových soutěžích za poslední 4 roky

7/ CRE Hodnocení
Doc. Jíra:





všichni dostali v elektronické podobě materiály “Zpráva o následné návštěvě na České technické univerzitě v
Praze” a “European Policy Statement (EPS)” k seznámení a k připomínkám – termín do 26.6.2000
připravuje se anketa studentů fakulty v elektronické podobě – proděkan pro pedagogickou činnost
všem byl zaslán pro informaci materiál “PROGRAM EU ERASMUS na ČVUT”, v této souvislosti byli všichni
znovu upozorněni na termín pro podání návrhů na uzavření bilaterálních dohod, a to do 30.9.2000 (termín
předání návrhů rektorátu je do 20.10.2000)

8/ Různé
Doc. Jíra:


informoval o návrhu na udělení zlaté Felberovy medaile prof. Ing. Petru Moosovi, CSc. za jeho přínos k
založení fakulty, jejímž děkanem byl od založení dvě funkční období a za zásluhy o vznik katedry automatizace
v dopravě a telekomunikacích
Grémium souhlasí s podáním návrhu na ocenění prof. Moose zlatou Felberovou medailí.



všem vedoucím kateder a laboratoří byla předána tabulka pro vypracování přehledu pedagogických výkonů na
katedrách a v laboratořích (jedná se o zimní semestr 2000/2001), tabulku vyhotoví Ing. Klečáková do 23.6.2000
v Excelu a dá na síť na H:/sablony s tím, že vedoucí kateder ji vyplní a zašlou sekretariátu děkana – termín: do

konce června 2000
Dr. Michálková:






informace o vydaných Opatřeních rektora, týkajících se BOZP, PO a civilní ochrany
informace o Příkazu rektora č. 8/2000 – o poplatcích spojených se studiem a Příkazu rektora č. 9/2000 – o
úhradách za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony. V návaznosti na tyto příkazy vydal děkan
fakulty Pokyny děkana č. 6/2000 a 7/2000, které dostali všichni členové grémia
byla vydána informace o činnosti emeritního profesora na ČVUT – k dispozici u tajemníka fakulty
upozornila všechny vedoucí kateder na povinnost včas odevzdávat dovolenky za příslušné katedry

Ing. Votruba:


upozornil na termín státních závěrečných zkoušek, které se konají ve dnech 23. – 26.6.2000

Ing. Novotný:
- informoval o návrhu smlouvy mezi FD a TU Žilina – Fakultou řízení a informatiky a na základě tohoto návrhu je
navrženo řešení společného výzkumného úkolu

Doc. Novák:


informoval o schůzce u prorektora prof. Stejskala ve věci magisterského kurzu “Performance and reliability of
man-system interaction”, které se zúčastnil s prorektorem Doc. Vlčkem. V návaznosti na tuto schůzku byla
podána k prorektorovi prof. Stejskalovi žádost o souhlas se zahájením tohoto kurzu v zimním semestru
2000/2001

Doc. Jíra:


informoval o nabídce Nadace Václava Havla a Michala Kováče ocenění osobnosti, která se zasloužila o rozvoj
česko-slovenských vztahů – za fakultu navrhuje Doc. Jánešovou

Grémium souhlasí s navržením Doc. Jánešové na ocenění Nadací Václava Havla a Michala Kováče.

Prof. Moos:


informoval dopisem vedoucí kateder o základním předpisu pro doktorské studium – Zásady studia v doktorském
studijním programu na ČVUT, který je k dispozici pedagogickým pracovníkům i studentům na adrese:
web.cvut.cz/ Věda a výzkum/ Postgraduální vzdělávání – studium v doktorských studijních programech/ Zásady
studia.
- zároveň byli vedoucí kateder požádání o každoroční hodnocení doktorandů katedry (formulář
hodnocení je k dispozici na fakultní síti: H./Katedry / Záměry / Studijní / DShodnoc.) - termín: 7.
července 2000 na ref. VaV

Doc. Jíra:


všichni ved. kateder a laboratoří nahlásí do sekretariátu děkana služby na katedrách a laboratořích v době
prázdnin – termín: do konce června
Doc. Ing. Josef Jíra, v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

