Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 14
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 21.9.2004
Přítomni:
prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, , Dr. M. Kalika, doc. Z. Votruba, doc. B. Kubát, prof. B.
Duchoň, Mgr. V. Bala, Doc. M. Jánešová, V. Faltus, Ing. D. Kočárková, Ing. J. First, Doc. J.
Taufer, Ing. J. Machytka, Ing. D. Schmidt, Ing. J. Čarský
Omluveni:
prof. P. Moos, prof. J. Kovanda, prof. M. Vlček, prof. L. Kulčák, PhDr. S. Holíková, doc. J.
Sodomka, Dr. J. Klečáková

1/ Kontrola zápisu
- úkol č. 12/3 – trvá
- prof. Jíra přivítal nové členy grémia děkana – nově jmenované vedoucí kateder K613,
K615 a K617
- prof. Jíra informoval o jednání kolegia a grémia rektora dne 20.9.2004
- zvýšení kvality výuky a kvality státních závěrečných zkoušek
- náhradní ubytování studentů – převážně hotelového typu, fakulty by hradily rozdíl mezi
výší dotovaného kolejného a tržní cenou formou mimořádného stipendia ze stipendijního
fondu – FD nemá žádný takový požadavek ze strany studentů, proto nebude zajišťovat
náhradní ubytování studentů
- evaluace ČVUT – hlavní návštěva evaluační komise EUA se koná ve dnech 11. –
13.10.2004 a za fakultu dopravní se zúčastní:
11.10. v 16.45-18.00 hod.
- 2 studenti – zajistí doc. Votruba
12.10. ve 14.45-16.15 hod
- prof. Vlček, doc. Nováková, Mgr. Bala + 1 prac. za
sociální vědy, doc. Pastor
13.10. 11.00-12.30 hod
- děkan + proděkani + předs. AS

2/ Zprávy proděkanů
doc. Votruba:
-

29.9.2004 se koná v 9.00 hod. imatrikulace nových studentů a ve 12.00 a ve 14.00 hod. se
konají promoce; účast pedagogů v talárech je zajištěna

prof. Jíra:
-

30.9.2004 se koná v Betlémské kapli zahájení akademického roku 2004/2005 na
vysokých školách za účasti premiéra, místopředsedy vlády a ministryně školství - za FD
zastoupí děkana fakulty Dr. Kalika

Dr. Kalika:
- informoval o vyhlášení strukturálních fondů EU – informace na stránkách www.prahaměsto.cz

-

-

informace k transformačním a rozvojovým programům – fakulta je podán projekt
v celoživotním vzdělávání, dále je fakulta zastoupena pokračujícími projekty a společným
projektem s BIC
informoval o plánovaných stavebních a rekonstrukčních akcích v letošním roce –
rekonstrukce elektroinstalace v Horské je posunuta na zimní semestr
seznámil grémium s návrhem na prostorové rozdělení kateder v Horské včetně učeben –
bude projednáno s katedrami umístěnými v Horské

VaV:
- EURNEX – prof. Jíra informoval o práci na evropském projektu EURNEX: European
Rail Research Network of Excellence, kde je koordinátorem prof. Moos a nositelem FD
ČVUT. Je vytvořeno pracoviště pro řízení EURNEX, které se skládá z: 1 asistentky pro
operativní činnost, Ing. Malinovského, Ing. Jacury a z dalších odpovědných pracovníků
pro jednotlivé úkoly (work package – WP) – doc. Jírová (WP 2.5), Mgr. Bala apod. Dále
se budou připravovat konkrétní výzkumné úkoly pro katedry FD (např. K612 – železniční
provoz, K621 a K614 – zabezpečovací a spojové systémy).
Vzhledem k závažnosti úkolu bude grémium pravidelně informováno. Všichni vedoucí
kateder musí být nápomocni prof. Moosovi a odpovědným pracovníkům úkolů EURNEX.
Zajištění této akce má prioritu v rámci FD, neboť se jedná o nejvýznamnější akci v rámci
6.RP, která je ČR přidělena.
-

připravuje se závěrečné hodnocení výzkumných záměrů – katedry připraví podklady pro
toto hodnocení pro řešitele jednotlivých výzkumných záměrů, na jejichž řešení se podílely

3/ Zahájení ak. roku 2004/2005 a příprava zimního semestru 2004/2005
doc. Votruba:
- informoval o zkušenostech se zaváděním nového strukturovaného studijního programu a
dobíhajících studijních programech s tím, že u nových strukturovaných programů by měl
být kladen důraz na samostatnou práci studentů
prof. Jíra:
- poplatky za nedodržení standardní doby studia – u 1., 2. a 6. ročníků tyto poplatky
nebudou prominuty, u ostatních budou pečlivě zvažovány důvody pro prominutí (tyto
poplatky se zahrnují do stipendijního fondu)
4/ Učební rozvrh
Ing. Čarský:
- upozornil ved. kateder, aby se při formulování požadavků kateder na rozvrh snažili mj. co
nejméně omezovat časové možnosti u externistů
- 23.9.04 ráno bude rozvrh v elektronické podobě dán ke konečnému schválení všem
katedrám
- vzhledem ke stavebním úpravám v letošním ak. roce nebudou učebny FD v Horské dány
Masarykově ústavu k dispozici
prof. Jíra:
- bude vydán příkaz děkana – rozvrh je daný, žádné přesuny a úpravy ze stran vyučujících
nebudou akceptovány, pouze vzhledem ke stavebním úpravám v Horské ul. budou
realizovány přesuny výuky do Konviktské ul. a do objektu Na Florenci
- upozornil na to, že studenti v 1. a 2. ročníku doktorského studij. progr. musí učit, proto
katedry by měly využívat externisty k výuce v omezené míře. Vedoucí kateder musí
zajistit, aby výuka probíhala podle stanoveného a schváleného rozvrhu
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-

všechny zdůvodněné změny výuky musí být předem schváleny Ing. Čarským rozvrhářem a paní Beránkovou – ved. technickoprovoz. odd.

5/ Uzávěrka přij. řízení a příprava přij. podmínek pro ak. r. 2005/2006
doc. Votruba:
- všichni členové grémia dostali přehled výsledků přijímacího řízení (bez výsledků
odvolání po náhradním termínu)
-

striktně je oddělena obhajoba diplomů od státních závěrečných zkoušek a kontrola úrovně
výuky probíhá průběžně

6/ Hospodaření fakulty
Dr. Michálková:
- rozpočet za I. pol. letošního roku byl na ČVUT splněn tak, jak byl plánován
- znovu upozornila katedry na nutnost stejnoměrného čerpání rozpočtu
7/ Koncepce pracoviště v Děčíně
prof. Jíra:
- upozornil na příkaz rektora ČVUT č. 15/2004 – k reorganizaci a základním principům
hospodaření SÚZ, podle kterého kolej v Děčíně zůstane i nadále ve správě SÚZ
8/ Různé
prof. Jíra:
- informoval o návrhu na zřízení interního zúčtovacího centra na ČVUT s tím, že na fakultě
nikdo nebyl dotazován a fakulta o tyto služby nemá zájem
Dr. Michálková:
- výběrové řízení na pedagogy – požadavky z kateder na tento ak. rok předají ved. kateder
do 30.9.2004 tajemnici fakulty (musí obsahovat i informaci který předmět má být
zajištěn)
Ing. Machytka:
- všem členům grémia děkana předal personální zabezpečení činnosti KLD
Mgr. Bala:
- požádala o posílení K615 počítači – bude projednáno s proděkanem Dr. Kalikou
doc. Jánešová:
- 20.10.04 ve 14.00 hod. se bude konat zasedání AS FD – materiály musí být do 13.10. na
fakultní síti

Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová
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