Z á p i s č. 2/2014
z 2. zasedání grémia děkana FD konaného dne 22.4.2014
v zasedací místnosti č. 314
Přítomni:
prof. Svítek, doc. Čarský, doc. Kocourek, doc. Přibyl, prof. Zelinka, prof. Přibyl,
doc. Brandejský, Ing. Feit, doc. Bouchner, doc. Bína, prof. Jíra, doc. Hrubeš,
prof. Jiroušek, doc. Jirovský, Ing. Smíšek, Bc.Hajzler, Dr. Jacura,Dr. Schmidt,
doc. Hanus, Dr. Kaliková,
Dr. Radová
Omluveni: prof. Moos, doc. Šachl, prof. Vlček

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Úvod – kontrola zápisu
Příprava rozpočtu FD pro rok 2014 - Dr. Schmidt
Výsledky studentské ankety- prof. Svítek
Zprávy jednotlivých proděkanů
Různé

1) Úvod – kontrola zápisu
Kontrola zápisu – bez připomínek
V úvodu prof. Svítek přivítal na zasedání prof. Jíru a poděkoval mu jménem celého vedení
za jeho dlouholetou pedagogickou činnost, tvůrčí práci i osobní úsilí při vedení a rozvoji
Ústavu mechaniky a materiálů a popřál prof. Jírovi mnoho pracovních úspěchů a hodně
radosti a pohody v osobním životě. Současně představil grémiu děkana prof. Ing. Ondřeje
Jirouška, Ph.D. nově jmenovaného vedoucího Ústavu mechaniky a materiálů.
Prof. Jira poděkoval přítomným a popřál jim hodně úspěchu v další práci.
Prof. Svítek omluvil prof. Moose ze zasedání grémia děkana, vzhledem k jeho účasti na
zasedání VR ČVUT.
Prof. Svítek vyzval přítomné k uctění památky zesnulého doc. Ing. Ladislava Bíny, CSc.
minutou ticha.
Prof. Svítek informoval přítomné, že do vyhlášení výsledků výběrového řízení byl vedením
Ústavu logistiky a managementu dopravy pověřen prof. Moos.
2) Příprava elektronického oběhu dokumentů a rozpočet 2013 - čerpání
Tajemník informoval přítomné o přípravě rozpočtu FD na rok 2014 a zaslání tabulek výkonů
k vyplnění na jednotlivé ústavy.

3) Výsledky studentské ankety
Prof. Svítek informoval přítomné o výsledcích studentské ankety, jenž jsou umístěny na web
stránkách FD. Prof. Svítek ocenil rychlou reakci a vydání stanoviska prof. Přibyla
k výsledkům studentské ankety.
Úkol č. 1/2014
Děkan uložil vedoucím ústavů zaslat písemné stanovisko ke studentské anketě.
Prof. Svítek současně pozval vedoucí ústavů na diskusi s děkanem a organizátory studentské
ankety, která se uskuteční dne 20.5.2014 od 14 hod. (místnost bude dodatečně upřesněna )
Doc. Čarský v této souvislosti sdělil, že již projednal vyřešení nejvíce kritizovaného
problému v rámci studentské ankety, kterým je výuka předmětů 611 PT až 611 SIS na
Pracovišti Děčín.

4) Zprávy jednotlivých proděkanů
Doc. Čarský – proděkan pro pedagogickou činnost
Doc. Čarský informoval, že žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského
oboru PL bude akreditační komise projednávat až na svém červnovém zasedání (16.18.6.2014) neboť pro její dubnové zasedání nebyla splněna podmínka časového předstihu
odevzdání podkladů minimálně jeden měsíc před zasedáním, kterou nebylo reálné ze strany
fakulty dodržet.
Doc. Čarský informoval o základních statistických údajích k přijímacímu řízení pro
akademický rok 2014/2015 pro bakalářské studium:
Celkový počet podaných přihlášek: 917 (z toho do Prahy 804 a do Děčína 113)
Pokles počtu podaných přihlášek oproti loňskému roku celkově o 18% (z toho v Praze
pokles pouze o 6%)
Doc. Čarský informoval o základních statistických údajích k přijímacímu řízení pro
akademický rok 2014/2015 pro navazující magisterské studium:
Celkový počet podaných přihlášek: 310
Doc. Čarský pochválil odd. počítačové techniky a síťových služeb za realizaci a spuštění
internetových stránek o studentských projektech v anglickém jazyce. (Dr. Krčál)
Doc. Čarský předal přítomným Časový plán akademického roku 2014-2015 pro ČVUT
v Praze Fakultu dopravní.
Doc. Čarský informoval o konání jubilejního 25 ročníku mezinárodního studentského
dopravně inženýrského projektového semináře MEPS 2014, který v tomto roce pořádá
Fakulta dopravní a který se bude konat od 1.6.2014 do 6.6.2014 v Táboře za účasti rektora
ČVUT a děkana FD. Kromě pravidelných účastníků (BUTE – Maďarsko a TU Wien) byli
na základě úspěšného mezinárodního workshopu pozváni jako hosté pozorovatelé zástupci
State University - Education-Science-Production Complex ve městě Orjol (ruská Federace).

Doc. Čarský požádal vedoucí odd. počítačové techniky a síťových služeb o podporu a
spolupráci při přípravě a vytvoření internetové aplikace na schvalování uznávání předmětů
(v časové fázi před výjezdem ze strany vedoucích ústavů a po příjezdu pouze pro potřeby
studijního odd.) pro studenty vyjíždějící ke studiu na zahraničních vysokých školách v rámci
programu ERASMUS nebo bilaterálních mezinárodních dohod.

Doc. Kocourek- proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost
Doc. Kocourek informoval o přípravě nové směrnice děkana ve věci podmínek doktorského
studia. Doc. Kocourek upozornil na možnost sankcí, pokud nebudou dodrženy termíny
rozprav. Každý student doktorského studia musí vykonat rozpravu nejpozději do konce
druhého roku studia. Pokud nebude rozprava vykonána, student nebude zapsán do dalšího
ročníku doktorského studia.
Prof. Zelinka – proděkan pro strategii a vnější vztahy
Prof. Zelinka informoval vedení o ustanovení pracovní skupiny, složené z proděkanů a
jejich zástupců a pracovníků odd. počítačové techniky a síťových služeb. Tato pracovní
skupina bude řešit další rozvoj web stránek FD. Skupina připraví koncepční rozvojový
dokument a stanoví priority jednotlivých implementačních kroků.
Doc.. Přibyl – proděkan pro zahraniční styky
Doc Přibyl pozval přítomné na seminář TENTATIVE AGENDA FOR WORKSHOP
“Traffic management and road safety issues in European cities”, který se uskuteční dne
23.4.2014 na ČVUT FD v budově Konviktu.
Doc. Přibyl dále informoval o možnosti spolupráce s univerzitou v Kazachstánu.

4) Různé
Dr. Jacura pozval všechny přítomné na zasedání AS FD, které se uskuteční dne 21.5.2014
od 15,30 v zasedací místnosti Na Florenci 25 a jehož hlavním bodem bude rozvoj a
výstavby FD.
Dr. Jacura dále tlumočil požadavek AS FD, aby byly zapracovány připomínky a úpravy do
Výroční zprávy FD za rok 2013, jenž byla předložena ke schválení na zasedání AS FD dne
9.4.2014. Dr. Jacura požádal vedení fakulty, aby do budoucna byla věnována větší pozornost
při přípravě výroční zprávy jak po stránce obsahové tak zapracování korektur.
Doc. Hanus informoval o udělení osvědčení ČVUT FD jako organizaci pro výcvik dle části
ORA od Úřadu pro civilní letectví ČR ze dne 8.4.2014.
Termíny příštího zasedání grémia děkana: 13.5.2014 a 27.5.2014 vždy ve 14 hod.

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
děkan fakulty
Zapsala: Osifová

