Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 4
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 23.5.2000
Přítomni:
Doc. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Ing. Z. Votruba, Prof. P. Jirava PhDr. V. Kubišová, Prof. V.
Svoboda, Doc. M. Novák, Doc. Fr. Drastík, Ing. J. KlečákováIng. Z. Čarská, M. Jacura,
Omluveni:
Doc. M. Vlček, Doc. B. Kubát, , Prof. B. Duchoň, Prof. J. Dunovský, Prof. V. Skurovec, Doc. M. Jánešová, , Ing. B.
Hřebejk, Ing. J. Sodomka,

1/ Kontrola zápisu z minulého jednání




bez připomínek
katedry předají seznam návrhů všech projektů pro letošní rok – kdo předkládá, název a komu se předkládá
akademickému senátu fakulty byla nahlášena změna názvu nové katedry, a to Katedra financování a ekonomie
provozu

2/ Zprávy z kolegia a grémia rektora
Ing. Votruba:










projednávané body:
finance a rozpočet – zpráva o hospodaření, rozpis dotace a rozpočet ČVUT na r.2000
Dlouhodobý záměr ČVUT – v návaznosti na něj Dlouhodobý záměr fakulty obsahuje i strukturované studium
strukturované studium – do konce 9/2000 diskuse, do konce 1/2001 příprava studijních plánů strukt. studia,
4/2001 podklady do Bílé knihy, od ak.r. 2001/2002 zavedení strukturovaného studia na ČVUT. V diskusi se
grémium ztotožnilo s předloženým harmonogramem v rámci zavedení na FD.
ubytování v Hlávkově koleji – nebylo naplněno, bude znovu avizováno
situace v předkládání projektů – příprava pracoviště pro přípravu projektů v rámci ČVUT
zvýšení autorského honoráře na 3.000,- Kč za AA
poplatky za studium a úhrady za nadstandardní úkony

Děkan požádal ved. kateder, aby veškeré informace o strukturovaném studiu ze zahraničních škol předávali průběžně
do konce září 2000 proděkanovi pro pedagogickou činnost – formulář bude dán k dispozici vedoucím kateder.

3/ Zprávy proděkanů
Ing. Votruba:





informace z porady proděkanů, která se konala v Herbertově
30.5. v 15.00 hod. se bude konat schůzka vedoucích kateder a dalšího 1 pedagoga z každé katedry k přípravám
strukturovaného studia
přijímací zkoušky – jsou zajištěny, složení komisí dostanou všichni ved. kateder elektronicky a jednotlivým
členům komisí budou rozeslány jmenovací dekrety

Prof. Moos:





prostředky na výzkumné záměry byly rozděleny na jednotlivé katedry – tabulku rozdělení dostali všichni
členové grémia děkana
přednesl návrh na zodpovědného pracovníka za komponentu Vědy a výzkumu – publikace, a to pracovnici
knihovny
Grémium děkana souhlasí, aby za publikační činnost v komponentě VaV zodpovídala pracovnice knihovny p.
Šrůtová.



přijímací řízení doktorského studia – bylo podáno celkem 10 přihlášek, přijímací řízení se koná 2.6.2000 v
Konviktské.

Doc. Jíra:


informace k návrhu na zakoupení 2 dataprojektorů a 1 zpětného projektoru – navrhuje využít investičních
prostředků z výzkumných záměrů
Vyjádření řešitelů VZ: Prof. Jirava a Prof. Moos souhlasí, aby z každého výzkumného záměru byla použita
částka cca 150.000,- Kč.

Prof. Jirava:








k projektu Erasmus Socrates – znovu připomíná, že do 30.9.2000 musí být podepsány bilaterální smlouvy pro
ak. r. 2001/2002
požádal všechny ved. kateder o upřesnění spolupráce FD ČVUT s Magistrátem hl. m. Prahy
slevy jízdenek a letenek pro pedagogy fakulty – na síti (www.gtsint.cz) je k dispozici formulář žádosti o vystavení
karty ISIT/ITIC – vedoucí kateder shromáždí žádosti z kateder a do 30.5. předají p. Bártové k hromadnému
vyřízení
Archimedova cena pro studenty – informace jsou k dispozici na odd. pro vněj. vztahy a zahr. styky
informace o přednášce prof. Vukana R. Vuchice z Pensylvánské univerzity na téma “Intermodální doprava a
příjemná města”, která se koná 29.5. v 10.00 hod. Na Florenci

4/ Dlouhodobý záměr fakulty
Doc. Jíra:


dlouhodobý záměr fakulty byl projednán v AS FD – podle požadavku rektorátu byla provedena změna v
tabulkové části – všichni přítomní dostali k informaci a nebyly připomínky

5/ Příprava přijímacího řízení
Bylo projednáno v bodě 3/.

6/ Informace o rozdělení dotace
Dr. Michálková:


rozdělení dotace na fakultě bylo schváleno AS FD, rozdělení na jednotlivé katedry bude hotové do týdne června

7/ Návrhy na příděl mimořádných finančních prostředků
Doc. Jíra:


vědecké týmy:



Ing. Klečáková a kol. – schváleno VR FD
Prof. Brož a kol. – schváleno VR FD





 Ing. Sodomka a kol. – souhlas přítomných členů VR, ostatní budou dotázáni korespondenčně
významní vědečtí prac.:
 Prof. Svoboda
 Doc. Kovanda
prac. do 35 let: navrženo celkem 11 pracovníků

Grémium souhlasí s předloženými návrhy na příděl mimořádných finančních prostředků z fondu rektora ČVUT.

8/ Různé
Doc. Jíra:


informoval o členství Prof. Svobody ve Výkonné skupině komise pro institucionalizaci vědy a vývoje při Radě
vlády pro vědu a výzkum

Ing. Votruba:


informoval o přípravách státních závěrečných zkoušek a o složení komisí

Dr. Michálková:


k SZZ – posunutí termínu pro odevzdání diplomových prací pro studenty, kteří se přihlásili k SZZ a obhajobám
dipl. prací v lednu 2001

Termín je prodloužen do 30. listopadu 2000 – bude upraveno vyhláškou děkana.








všem ved. kateder předala materiál “Čerpání VZ do konce dubna”, všechny katedry budou takovýto přehled
dostávat pravidelně
upozornila na povinnost ved. kateder zajistit plánování dovolené pracovníků všech kateder v termínu a
vyčerpávajícím způsobem
výběrové řízení pro pedagogy kateder bude ukončeno 10.7. (pro zimní semestr 2000/2001), do konce května
předají ved. kateder své požadavky na výběrové řízení Dr. Michálkové
Výroční zpráva ČVUT za rok 1999 je k dispozici v knihovně a u tajemníka fakulty

Dr. Kubišová:


požádala o vyřešení kopírky v Horské (i pro studenty)
K tomu vysvětlení Ing. Klečákové – řeší se v souvislosti s kartami do počítačových učeben.

Prof. Svoboda:


dotaz k požadavku na předání dlouhodobě zapůjčených knih sloužících k výuce (jedná se i o knihy zakoupené
ze sponzorských darů kateder) zpět knihovně
Dr. Michálková: dělá se soupis všech publikací v knihovně – další dlouhodobější výpůjčky se budou řešit.

Doc. Drastík:



informace o úspěšné propagaci pracoviště v Děčíně
informace o presentaci fakulty v souvislosti s konferencí v Děčíně (solární automobil)

Doc. Jíra:


31.5. bude slavnostní předávání budovy “KOKOS” v Děčíně do správy FJFI ČVUT – za fakultu se zúčastní
proděkan Doc. Kubát a tajemnice fakulty Dr. Michálková

Doc. Novák:



informace k návrhu na uspořádání kurzu “Performance and reliability of man-system interaction” – je připraven
v české i anglické verzi k inzerování
Doc. Jíra: je nutné dohodnout finanční otázky s tajemnicí fakulty a konsultovat typ studia s prorektorem ČVUT
prof. V. Stejskalem
Prof. Jirava: zajistit informaci o nabídce kurzu v Prospectu CTU



návrh na uspořádání 2. pracovního semináře o mikrospánku s mezinárodní účastí, který se koná 25. července, na
pracovišti fakulty v Děčíně – grémium děkana souhlasí
Doc. Ing. Josef Jíra, v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

