Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 2
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 21.3.2000
Přítomni:
Doc. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Ing. Z. Votruba, Prof. P. Jirava, Doc. B. Kubát, Doc. M. Vlček, Prof. B. Duchoň,
PhDr. V. Kubišová, Prof. J. Dunovský, Prof. V. Svoboda, Doc. M. Novák, Doc. Fr. Drastík, Prof. V. Skurovec, Doc.
M. Jánešová, Ing. J. Klečáková, Ing. B. Hřebejk, Ing. Z. Čarská, Ing. J. Sodomka, M. Jacura
Omluveni:
Prof. P. Moos

1/ Kontrola zápisu z minulého jednání





bez připomínek
k úkolu z minulého grémia děkana: ved. kateder předají odd. pro vnější vztahy a zahr. styky plán zahraničních
cest na letošní rok se stanovením priorit a způsobem hrazení - termín prodloužen do 31.3., zodpovídají ved.
kateder
děkan přednesl návrh na odměny studentům za nejlépe zpracované projekty, prezentované na www stránkách
Grémium souhlasí s návrhem na odměnu za nejlépe zpracovaný projekt studentů s tím, že možnost vypsání
interní grantové soutěže bude zvážena až pro příští prezentace studentských projektů.

2/ Osnova dlouhodobého záměru fakulty
Doc. Jíra:


podal vysvětlení k jednotlivým bodům vypracované osnovy dlouhodobého záměru fakulty, kterou dostali
všichni členové grémia

Grémium souhlasí s předloženým návrhem osnovy.
3/ Pedagogické výkony kateder
Ing. Votruba:


podal vysvětlující informaci k předloženému vzorci pro výpočet pedagogických výkonů kateder (změna pedag.
výkonu pro projekt v souvislosti s prodloužením magisterského studia na 5,5 roku bude součástí vyhodnocení)

Doc. Jíra:


upozornil ved. kateder, že finanční prostředky na katedry budou přerozdělovány podle vzorce ČVUT (počet
studentů : výzkum) a podle skutečnosti (nespecifikovaný výzkum, např. publikační činnost kateder v oficiálním
seznamu ČVUT)

Dr. Michálková:


navrhla pro letošní rok použít předložený vzorec pro pedagogické výkony kateder a během roku se k němu
vrátit

Grémium souhlasí s předloženým vzorcem pro výpočet pedagogických výkonů kateder s tím, že na počátku
akademického roku 2000-2001 provedou vedoucí jednotlivých kateder vyhodnocení a výsledky předají sekretariátu
děkana.
Doc. Jíra:


informoval o nutných úsporných opatřeních v souvislosti s návrhem nového mzdového tarifu ČVUT, např.
uzavírání smluv s externími pracovníky (pouze pro výuku projektů) do konce května a s ostatními do konce
června letošního roku.

4/ Úpravy v Bílé knize pro ak. rok 2000 – 2001
Ing. Votruba:



podal vysvětlení k uvádění pracovníků kateder podle typu prac. poměru v BK
připomněl nutnost doplnění anotací předmětů (objektivně orientovaných)

Členové grémia se po diskusi dohodli, že v Bílé knize budou uváděni členové katedry a spolupracovníci podle
upraveného návrhu (viz příloha).


informoval o počtu podaných přihlášek k dnešnímu dni

5/ Příprava výroční zprávy fakulty za rok 1999
Doc. Jíra:


zpráva bude zpracována podle mírně modifikované osnovy výroční zprávy doporučené RČVUT

Dr. Michálková:


podala vysvětlující informace k Rozboru hospodaření fakulty za rok 1999, který bude po doplnění připomínek
grémia dán k projednání Akademickému senátu fakulty a bude součástí výroční zprávy FD.

Grémium souhlasí.
6/ Příprava Vědecké rady
Doc. Jíra:




byly rozeslány jmenovací dekrety a pozvánky na první zasedání VR v novém složení
jednání VR FD ČVUT se koná 31.3.2000 v 9.00 hod. na Florenci
účast všech členů VR nutná (habilitace)

7/ Různé
Prof. Jirava:



program Leonardo da Vinci – upozornil na termín odevzdání příští týden
24.3. navštíví fakultu doktor Poulton z North East Walse Institution – možnost spolupráce s Ústavem pro
bakalářská studia v Děčíně

Ing. Votruba:






upozornil na nutnost věnovat pozornost materiálům, které studijní odd. rozesílá elektronickou poštou
apeluje na všechny katedry, aby zkoušející odevzdávali včas hlášení o zkouškách
všichni členové grémia dostali 2 návrhy časového harmonogramu ak. roku 2000-2001 – případné připomínky
předat proděkanovi pro pedag. činnost
informace o přípravách studia sériového bakaláře

Doc. Kubát:




výběrové řízení FR VŠ pro rok 2001 – informace byly zaslány na všechny katedry, termín odevzdání návrhů je
10.4.2000 na odd. vědy a výzkumu nebo prod. pro rozvoj
návrhy na členy oborových komisí FR VŠ – návrhy z kateder je možné ještě předat Doc. Kubátovi do 22.3.

Dr. Michálková:


informovala o setkání tajemníků fakult ČVUT s rektorem, z kterého mj. vyplynula žádost p. rektora, aby
jednotlivé fakulty sdělily, jaká úsporná opatření budou na fakultě zavedena. K tomuto požadavku bude vydán
pokyn děkana fakulty, který se bude týkat provozu počítačových učeben, provozní doby v objektech fakulty,
pravidel pro poskytování cestovních náhrad atd.

Doc. Jíra:


informoval o zájmu, který projevila Československá obchodní banka o naše absolventy a o nabídce další
spolupráce

Dr. Michálková:




seznámila přítomné s příkazem rektora č. 3/2000 – delegování pravomoci podepisovat darovací smlouvy na
děkana
upozornila na to, že smlouvy se zaměstnanci musí být podepisovány včas, nelze je sepisovat zpětně (fakulta by
se vystavovala finančním postihům pro neplnění ohlašovací povinnosti příslušným organizacím).
Zajistí: ved. kateder, termín: od 1.4.2000

Dr. Kubišová:



požádala o předávání 1 výtisku vydávaných skript na K615
informovala o tom, že 7 studentů fakulty získalo Cambridžský certifikát a požádala o proplacení vložného těmto
úspěšným studentům.
Grémium souhlasí, postup při finanční účasti fakulty u dalších úspěšných studentů bude projednán na dalším
grémiu děkana.

Prof. Dunovský:


informoval o možnosti účastnit se se solárním automobilem výstavy “100 let automobilů v ČR”, která se koná v
Brně – grémium souhlasí

Doc. Jánešová:







informace z AS ČVUT:
informace o návrhu úpravy mzdových tarifů - vedení ČVUT svolá k problematice kulatý stůl a připraví
definitivní znění návrhu tak, aby mohlo být projednáno na dubnové schůzi senátu
rektor seznámil senát s motivy, které jej vedly k zadání auditu na SUZ ČVUT a informoval o záměru rozšířit
audit i na další součásti ČVUT
jednání Akademického senátu FD se bude konat v řádném termínu dne 3.4.2000

Ing. Klečáková:


v AS FD byl schválený provozní řád počítačových učeben Na Florenci (na web stránkách)

Doc. Vlček:


katedra matematiky spolupracuje na přípravách reformy maturitní zkoušky z matematiky – informace jsou k

dispozici na katedře
Doc. Jíra:


na žádost Mgr. Roupce, nám. ministra školství, mládeže a tělovýchovy,byl pověřen Doc. Nagy z K611 jako
zástupce akademické obce naší fakulty k jednání v souvislosti s přípravami reformy maturitní zkoušky
Doc. Ing. Josef Jíra, v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

