Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Zápis
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 21.12.99
Přítomni:
Prof. P. Moos, JUDr. L. Michálková, Doc. M. Vlček, Doc. J. Jíra, Doc. F. Drastík, Prof. V. Skurovec, Prof. P. Jirava,
Prof. B. Duchoň, Prof. J. Dunovský, Prof. V. Svoboda, Doc. M. Novák, Ing. Z. Votruba, Prof. F. Lehovec, Ing. J.
Klečáková, Ing. B. Hřebejk
Omluveni:
Doc. M. Jánešová, PhDr. V. Kubišová, Ing. Z. Čarská
1. Kontrola zápisu
 Doc. Vlček: doplnit do zápisu, že student naší fakulty Ing. Prchal obdržel cenu Prof. Babušky
2. Návrh na vznik Ústavu pro dopravní telematiku
Prof. Moos:
 podal informaci k předloženému písemnému návrhu na vznik Ústavu pro dopravní telematiku,
doporučil tento materiál schválit a na místo ved. ústavu doporučil Ing. M. Svítka
Po diskusi k předloženým materiálům bylo dohodnuto, že místo Statutu ústavu bude Zřizovací listina, další
připomínky (např. vyladění materiálu po právní stránce) budou projednány na příštím grémiu děkana. Po
schválení AS FD je třeba provést příslušné úpravy Statutu a Organizačního řádu fakulty.
Grémium děkana souhlasí se vznikem Ústavu pro dopravní telematiku.
3. K závěrům jednání s nastupujícím rektorem ČVUT Prof. Ing. Jiřím Witzanym, DrSc.
Prof. Moos:
 nově nastupující rektor Prof. Witzany vyjádřil ochotu podpořit naši fakultu a vyzval senátory a vedení
fakulty, aby navrhli zástupce fakulty do vedení ČVUT
Akademický senát FD vyjádřil podporu odstupujícímu děkanovi Prof. Moosovi.
Po projednání návrhu AS FD na grémiu děkana grémium podpořilo návrh senátu.
4. Informace z grémia ved. prac. ČVUT
Prof. Moos:
 oponentury výzkumných záměrů na fakultách
 informace k interní grantové soutěži
 výkaz o vysokých školách - oficielní čísla počtu studentů
Doc. Vlček:
 k oponenturám VZ
- 20.1.2000 proběhnou oponentury VZ na naší fakultě
 příprava probíhá, zprávy zašlou řešitelé oponentům (viz předložený písemný harmonogram)
 připomíná povinnost všech řešitelů i dalších spolupracujících na VZ zúčastnit se Workshopu 2000 přihlášky do 31.12.99 (příspěvky na Workshop musí být označeny jakého VZ se týkají)
 6.1.2000 v 9.30 hod. se koná schůzka všech řešitelů VZ a tajemnice fakulty v kanceláři děkana
5. Výroční zprávy

Prof. Moos:
 ved. kateder ihned dodají do sekr. děkana podklady pro výroční zprávu fakulty za jednotlivé katedry
6. Různé
Doc. Vlček:
- rozdal všem pokyny pro účast na Workshop 2000 - uzávěrka přihlášek do 31.12.99!!!
- fakulta odevzdala 14 návrhů interních grantů
Doc. Drastík:
 informace o uzavření prodejny skript v termínu 15.12.99 - 31.12.99
 ediční plán byl schválen - smlouvy je potřeba uzavřít do února 2000
Prof. Skurovec:
 informoval o závěrečných bakalářských zkouškách v Děčíně, které proběhly v prosinci
Doc. Jíra:
 upozornil na nutnost kontroly publ. činnosti na katedrách při zadávání do komponenty Věda a výzkum
Prof. Moos:
 informoval o dopisu presidenta AV ČR Zahradníka - výzva ke spolupráci s Chorvatskem - mezinárodní
vědecké sympozium věnované otázkám dopravních spojů v listopadu 2000 v Záhřebu. K jednání v této
věci jsou pověřeni Prof. Skurovec a Prof. Jirava. Prof. Lehovec informoval grémium, že byl zplnomocněn
děkanem FSv ČVUT k projednání společného postupu FSv a FD. Dopis připraví Prof. Skurovec.
 upozornil na to, že je třeba doplnit do Bílé knihy pracovníky kateder podle požadavku
vedoucích kateder
Doc. Novák:
 informoval o oponentuře 250, která proběhla 17.12.99.
Děkan vyslovil poděkování proděkanovi pro VaV, řešitelům i oponentům za úspěšně provedenou oponenturu.
Prof. Lehovec:
 navrhuje vybavit fakultu digitální mapou
Grémium souhlasí, garantem bude odd. výpočetní techniky.
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

