Z á p i s č. 3/2012
ze 3. zasedání grémia děkana FD konaného dne 20. 11. 2012 v Konviktu
v zasedací místnosti č. 314
Přítomni:
prof. Svítek, doc. Jirovský, prof. Zelinka, prof. Jíra, prof. Vlček, Ing. Feit, prof. Přibyl,
Doc. Bouchner, doc. Šachl, Dr. Němec, Doc. Hrubeš, Ing. Kaliková, Dr. Mičunek, prof.
Dvořák, doc. Čarský, doc. Brandejský, prof. Pastor, Dr. Holíková, Dr. Mocková, Bc. Šatra,
Dr. Schmidt
Omluveni: doc. Hanus
Program:
1)

Úvod – kontrola zápisu

2)

Generel FD - doc. Jirovský

3)

Zprávy jednotlivých proděkanů

4)

Účetní závěr roku 2012 a příprava rozpočtu FD na rok 2013
– Dr. Schmidt

5)

Různé

1) Úvod – kontrola zápisu - prof. Svítek
Kontrola zápisu - bez připomínek
V úvodu zasedání prof. Svítek sdělil členům grémia děkana, že byl schválen nový Statut a
Organizační řád ČVUT FD, který nabývá účinnosti od 1.1.2013. Nové znění Statutu a
Organizačního řádu, je umístěno na webových stránkách fakulty.
2) Generel ČVUT FD
Doc. Jirovský informoval členy grémia, že byly zapracovány všechny připomínky kolegia a
generel ČVUT FD byl předán na Rektorát.
Doc. Jirovský dále informoval o stávajícím stavu rozvojových projektů řešených na FD a o
rozvojových projektech na rok 2013.

3) Zprávy jednotlivých proděkanů

Doc. Čarský – proděkan pro pedagogickou činnost
Doc. Čarský informoval členy grémia o úspěchu studentek FD:
Markéty Vavrové, jenž získala cenu Friedricha Lista, kterou každoročně
uděluje European Platform Transport Sciences za vynikající diplomovou a
disertační práci.
Nely Kolesarové, jenž se umístila na 1. místě soutěže Absolventská práce
Ústeckého kraje 2012

Doc. Čarský informoval členy grémia, že na zasedání VR FD dne 7.12.2012 budou
schvalování členové komisí pro státní závěrečné zkoušky, jejichž akademická hodnost je
nižší než doc. nebo prof. Současně požádal přítomné o zaslání seznamů navrhovaných členů
komisí pro SZZ na referát VaV do 29.11.2012.
Doc. Čarský dále informoval, že dne 14.11.2012 byly na zasedání AS FD schváleny
podmínky pro příjímací řízení pro příští akademický rok 2013/2014.
Změny:
- Různá kritéria aritmetického průměru pro přijetí bez přijímacích zkoušek do
navazujícího magisterského studia, který byl dosažen během bakalářského studia se
standardní dobou studia 3 nebo 4 roky
- Minimální počet přijatých studentů do oborů v navazujícím magisterském studiu
( mimo obory IS a TR) – 15 studentů na obor
- Nově budou i uchazeči o navazující magisterský obor IS s výukou v anglickém
jazyce, kteří studovali bakalářské studium v českém jazyce, konat přijímací
zkoušky
Děkan poděkoval doc. Čarskému za velmi úspěšný průběh přijímacího řízení.

Prof. Jíra – proděkan pro vědu a výzkum
Paní doc. Lejčková požádala jménem pana prorektora Petráčka o vyřízení poděkování
pracovníkům ČVUT FD za vzornou přípravu prezentace na „Den vědy“.
Vzhledem k tomu, že stále probíhá audit AK ČR doktorského studia na ČVUT FD, který
bude ukončen kontrolní zprávou v roce 2013 vyžádanou AK ČR, je nutno na všech ústavech
provádět pravidelnou kontrolu doktorského studia včetně práce školitelů. Při tom je nutno se
řídit připomínkami kontrolní komise AK ČR, o kterých byly členové kolegia i grémia
informováni v 1. polovině roku 2012 (např. dodržovat počet doktorandů na školitele, plnění
individuálního studijního plánu doktoranda-zkoušky, publikace a termín SDZ). Přehled o
počtu studentů v doktorských studijních oborech a přehled o neplnění termínu SDZ jsou
přiloženy. Všechny nedostatky je nutno urychleně řešit, zodpovídají vedoucí ústavů a
školitelé.
Prof. Jíra důrazně vyzval vedoucí ústavů k vytváření podmínek pro habilitační řízení pro
pracovníky, kteří byli jmenovitě uvedeni ve zprávě k připomínkám AK ČR. Zejména se to
týká doktorských studijních oborů: „Technologie a management v dopravě a
telekomunikacích“ a „Provoz a řízení letecké dopravy“. V těchto oborech může dojít při
neplnění připomínek AK ČR ke ztrátě akreditace. Při habilitačních řízeních je nutno se řídit
body Doporučení pro habilitace (viz příloha).
Byl schválen harmonogram SGS, který byl zaslán na všechny ústavy FD. Při vyřazení členů
stávajících řešitelských týmů nebo jakýchkoli změn v projektech je možno se obrátit přímo
na paní Ing. Balatkovou.

Režie u projektů SGS byla stanovena na 20% z celkových neinvestičních nákladů na
projekt.
GAČR zaslala vyrozumění o vyřazení navrhovaných projektů na rok 2013.
TAČR připravuje další výzvy (např. Omega 2013), nutno sledovat.
Stížnost na vyřazování norem a dalších podobných výstupů z RIVu byla prostřednictvím
Rektorátu ČVUT zaslána na MŠMT. Připravuje se tabulka s posledními údaji v RIVu.
Došlo k navýšení objemů rozvojových projektů (např. přístrojový projekt).
Připravuje se novelizace Statutu emeritního profesora a Studijního a zkušebního řádu pro
studenty ČVUT v Praze.

4) Účetní závěr roku 2012 a příprava rozpočtu FD na rok 2013 – dr. Schmidt
Tajemník fakulty informoval přítomné, že byly rozeslány data účetních uzávěrek
jednotlivých činností, které v letošním roce bude velice obtížné dodržet, neboť u některých
projektů teprve nyní probíhá výběrové řízení na splnění čerpání všech položek.
Rozpočet na rok 2013 pro určení orientačních rozpočtů jednotlivých ústavů byly rozeslány
tabulky pro vyplnění manažery pedagogiky a projektů za jednotlivé ústavy s termínem
odevzdání 19.12.2012. (termín byl oproti původnímu návrhu posunut, vzhledem ke
zdravotnímu stavu tajemníka)
Do konce kalendářního roku 2012 na základě těchto údajů bude sestaven prvotní návrh
rozpočtu ústavů pro rok 2013. K současnému datu nezačala ani ČVUT projednávat
metodiku rozpočtu pro rok 2013, neboť není zřejmé přidělení rozpočtů ani od státu.
Předpokládá se, že metodika ČVUT se bude blížit algoritmům z minulých let. Na základě
toho je možné orientačně očekávat prostředky pro FD.
Dr. Mocková požádala tajemníka o včasnější schválení rozpočtu FD pro rok 2013 oproti
předchozím období.

5) Různé
Prof. Jíra
Byla diskutována otázka rozšíření doktorských studijních oborů v anglické verzi.
Prof. Svítek informoval o záměru připravit „double-degree“ doktorský program
s partnerskými americkými univerzitami (FIU, UTEP).
Dr. Mocková informovala vedení o připravovaném výjezdním zasedání AS FD dne 6.7.12.2012 v Děčíne.
Prof. Zelinka informoval o připravovaném průzkumu mezi studenty I. ročníku s cílem
identifikace důvodů zvýšeného zájmu o studium na FD, zejména pak v Děčíně. Průzkum se
uskuteční elektronickou formou pravděpodobně začátkem roku 2013.

Byly vypracovány podklady pro Rektorát ČVUT, jenž připravuje specifikaci požadavků na
další programové období operačních programů. Celková výše požadavků dosáhla hodnoty 1
mld. s tím, že 600 mil. z této částky jsou požadavky na dva velké projekty FD.
Prof. Zelinka informoval o vyhraném výběrovém řízení MD ČR na odborné vzdělávání
pracovníků ministerstva. Kurzy úspěšně proběhly ve spolupráci pracovníků ústavů
612,613,617 a byly velmi pozitivně hodnoceny. Aktivity tohoto typu lze požadovat za
základ připraveného konceptu Dopravní akademie FD.
V rámci připrav oslav k 20 výročí založení Fakulty dopravní byl ustanoven organizační
výbor ve složení: prof. Svítek, prof. Zelinka, Doc. Kubát, Ing. Skolilová, Ing. Sliacký a Ing.
Smíšek. Tato skupina se v první fázi zabývá nejen obsahem, ale především způsoby
financování jednotlivých akcí.
Bc. Šatra tlumočil žádost Dr. Kumpošta na vedoucí ústavů a pedagogické manažery, aby
nahlásili v dostatečném časovém předstihu požadavky na tvorbu rozvrhu.
Uzávěrka II. kola rozvrhu – 31.1.2013

Vánoční zasedání grémia děkana se uskuteční dne 18.12.2012 od 14 hod.

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
děkan fakulty

Zapsala: Osifová

