Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 17
ze zasedání grémia děkana FD, konaného dne 21.12.2004

Přítomni:
prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, prof. P. Moos, Dr. M. Kalika, , doc. Z. Votruba, doc. B.
Kubát, Mgr. Bala, doc. O. Pastor, PhDr. S. Holíková, V. Faltus, Ing. D. Schmidt , Ing. J.
Machytka, Ing. J. First
Omluveni:
prof. J. Kovanda, prof. M. Vlček, prof. B. Duchoň, doc. M. Jánešová, prof. L. Kulčák
1/ Kontrola zápisu
- bez připomínek
- prof. Jíra informoval grémium děkana o personálních změnách – k 31.12.04
rezignoval na funkci vedoucího katedry a člena VR FD prof. L. Kulčák, do doby
výběrového řízení a jmenování nového vedoucího katedry bude pověřen vedením
K621 Ing. J. Machytka
- prof. Jíra informoval o tom, že fakulta nezískala žádný výzkumný záměr (jedná se o
období od r. 2005 na 7 let)
2/ Finanční ukončení roku 2004
Dr. Michálková:
-

informovala o současném stavu investičních i neinvestičních prostředků, popř. jejich
přečerpání nebo nevyčerpání jednotlivými katedrami

Závěr: pokud finanční prostředky určené k čerpání v letošním roce nebyly vyčerpány,
budou podle možnosti buď vráceny zpět nebo budou vykázány jako zisk a budou zdaněny.
-

upozornila na to, že harmonogram uzavírání finančního roku stanovený rektorátem
musí být dodržen

3/ Výzkumné a rozvojové aktivity na r. 2005
Prof. Jíra:
-

informoval o neúspěchu fakulty s podanými návrhy výzkumných záměrů a upozornil na
to, že výzkumné záměry byly schvalovány na 7 let, proto se musí najít náhradní řešení a
využít všechny zdroje k získání finančních prostředků – granty, projekty atd.

-

rozdělení dotace na pedagogickou činnost a na vědeckou činnost - z veškeré činnosti,
není-li stanoveno jinak, bude požadováno 20 % na režii fakulty

-

projektovou koncepci na rok 2005 připraví prof. Moos – proděkan pro VaV

-

v rámci 6. rámcového programu probíhá projekt EURNEX – v rámci 5. WP bude
možné se v příštím roce ucházet o projekty EU – prof. Moos připraví informaci pro
katedry

-

přípravě rozvojových a transformačních projektů v r. 2005 a IGS musí být věnována
velká pozornost všech kateder – zodpovídá Dr. Kalika
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-

informace o nové pracovnici v referátu VaV – místo Ing. Salákové nastupuje od
1.1.2005 p. Jana Štrejnová

4/ Příprava Výroční zprávy za r. 2004
Prof. Jíra:
-

proděkani zpracují za svůj referát zprávu podle stanovené osnovy s tím, že vedoucí
kateder na vyzvání jednotlivých proděkanů dodají potřebné podklady

5/ Různé
Prof. Jíra:
-

dokončení výstavby laboratoří bude prvořadým úkolem na začátku příštího roku, vč.
zahájení řízení o jejich případných akreditacích

Doc. Votruba:
-

upozornil na blížící se termín státních závěrečných zkoušek – věnovat pozornost jejich
přípravě

-

požádal znovu ved. kateder, aby se zamysleli nad projekty v projektově orientované
výuce a nad jejich návazností vzhledem k zahájenému strukturovanému studiu

Prof. Moos:
-

informace k národnímu projektově orientovanému výzkumu zašle všem katedrám

V. Faltus:
-

upozornil na stížnost studentů na málo hodin výuky v silniční dopravě – řeší se ve
spolupráci s FSv

Závěr: všechny připomínky studentů k výuce musí studenti nejdřív projednat s příslušným
vedoucím katedry a dále s proděkanem pro pedagogickou činnost.
Dr. Michálková:
-

výběrové řízení na pedagogy – do 15.1. je termín pro požadavky z kateder

-

všechny objednávky na letošní rok je nutné předat Ing. Hynkové nebo zaslat mailem
během středy 22.12.04

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