Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 2
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 25.3.2003
Přítomni:
Prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Doc. Z. Votruba, Prof. J. Kovanda, Ing. M. Kalika, PhD., Prof. M.
Vlček, Doc. B. Kubát, PhDr. V. Kubišová, Prof. V. Svoboda, Prof. V. Skurovec, Prof. L. Kulčák, PhDr. S. Holíková,
Doc. Fr. Drastík, Ing. J. Klečáková, PhD., M. Jacura, PhD., Mgr. V. Bala, Ing. Z. Říha, Doc. R. Pohl
Omluveni:
Prof. B. Duchoň, Doc. M. Jánešová

1/ Kontrola zápisu
Prof. Jíra :


úkol č. 1/31 – zkoordinovat obsah předmětů podpůrných podle potřeby předmětů oborových, odstranit
opakovanou výuku stejné látky v několika předmětech a včasné vyučování látky pro potřeby výuky dalších
navazujících předmětů
Termín: do konce března 2003
Odpovídají: vedoucí kateder



úkol č. 4/32 - doplnění webových stránek katedrami
Termín: úkol trvá do konce dubna 2003
Odpovídají: vedoucí kateder
- Dr. Klečáková: K613 dodala všechny podklady, K611, K620 a K621 do dnešního dne nedodaly nic



Prof. Jíra informoval o udělení medaile MŠMT in memoriam panu prof. Ing. Dr. Jaroslavovi Vlčkovi, DrSc. na
návrh fakulty



Cena prof. Vlčka - prof. Moos do příštího grémia připraví návrh na komisi pro udělení Ceny Prof. Ing. Dr.
Jaroslava Vlčka, DrSc.

2/ Zprávy proděkanů
Doc. Votruba:


představil Mgr. Bala, zástupkyni proděkana pro pedagogickou činnost, která bude nápomocna při zavádění
strukturovaného studia



informoval o počtu přijatých přihlášek na fakultu pro školní rok 2003/2004 - cca 1300 přihlášek vč. Děčína



k výběrovému řízení do projektů apeloval na ved. kateder, aby věnovali pozornost tomuto řízení vč. struktuře
projektů



Prof. Jíra vyzval katedry, aby se snažily snížit počty projektů a věnovaly pozornost výběru témat

Prof. Moos:


12.6.2003 se koná přijímací řízení do doktorandského studia



úkol č. 1/2 - předat referátu vědy a výzkumu tématické okruhy disertačních prací, jméno školitele a max. možný
počet přijatých studentů
Termín: do konce 7.4.2003
Odpovídají: vedoucí kateder



upozornil na to, že na síti je možné využívat nabídky projektů ČVUT, MŠMT, MDS ČR atd.

Prof. Kovanda:


informace - sítě EXCELLENCE - fakulta je zapojena ve třech programech



apeluje na katedry, aby zhodnotily své kontakty se zahraničními univerzitami formou bilaterálních smluv
(SOCRATES ERASMUS)



úkol č. 2/2 - dodat odd. vnějších vztahů aktuelní seznam českých organizací, s kterými fakulta (katedry)
spolupracují, popř. s nimiž by mohly být uzavřeny smlouvy o spolupráci
Termín: do konce dubna 2003
Odpovídají: vedoucí kateder

Dr. Kalika:


informace k FR VŠ - 3 projekty ve sk. A - jeden je ještě nevyčerpaný (1 návrh Doc. Novákové a 1 návrh Dr.
Klečákové jsou připraveny)



informace k rekonstrukcím v objektech Horská a Konviktská v r. 2003



úkol č. 3/2 - připravit informaci o dokončení rekonstrukčních prací v Horské i v Konviktské
Termín: do příštího grémia děkana
Odpovídá: Dr. Kalika



úkol č. 4/2 - předat proděkanovi pro rozvoj rozmístění zaměstnanců a doktorandů v místnostech kateder vč.
výhledového požadavku a typu pracovního poměru
Termín: do 11.4.2003
Odpovídají: vedoucí kateder

Prof. Jíra:


upozornil na platnost Směrnice děkana č. 3/2003 - o působnosti proděkanů a delegaci pravomocí

3/ Oslavy 10. výročí FD ČVUT
Doc. Kubát:


koncert organizovaný fakultou v rámci oslav se koná 15.4.2003 v 19.30 hod. v Betlémské kapli, vstupenky
budou distribuovány pro studenty ve studijním odd., pro zaměstnance u p. Bártové



případné návrhy kateder na pozvání čestných hostů předat doc. Kubátovi

Doc. Pohl:


informoval o obsahu a uspořádání Almanachu FD ČVUT, který bude vydán v rámci oslav fakulty



přednesl návrh na vydání pamětního listu, který by byl vydán v říjnu 2003 k výročí zahájení výuky na FD
ČVUT a na vydání pamětního razítka

Prof. Jíra:


úkol č. 5/2 - připravit předběžný rozpočet na Almanach FD ČVUT
Termín: do 8.4.2003
Odpovídá: Doc. Pohl



úkol č. 6/2 - předat Doc. Pohlovi seznam lidí, kteří se podíleli na založení a vývoji kateder do současnosti
Termín: do konce dubna 2003
Odpovídají: vedoucí kateder



obrázky do Almanachu a pro studentskou přípravu oslav je možné získat v knihovně (fotografie z oslav 5.
výročí fakulty, z promocí a inaugurací a slavnostních VR)



doc. Pohl pošle katedrám do konce týdne vzor, jak mají vypadat krátké životopisy lidí, kteří budou uvedeni v
Almanachu

M. Jacura:


všichni členové grémia dostali program studentských oslav výročí fakulty



požádal o pomoc fakulty při organizování studentských aktivit v rámci oslav - postery, finanční pomoc; studenti
připraví stručnou představu této pomoci

Prof. Jíra:


informoval o současném stavu příprav konference, která se bude konat 26. a 27.5.2003



bylo podáno cca 65 přihlášek na konferenci, z toho požadavek na ubytování cca pro 20 účastníků



k aktivní účasti na konferenci se přihlásilo 50 účastníků, přednost bude dána hostům, ostatní mohou prezentovat
své příspěvky v době konání konference na posterech, všechny příspěvky budou ve Sborníku konference



bude rozesíláno 2. oznámení o konání konference



26.5. se uskuteční v BK slavnostní zasedání VR a AS FD a 27.5. večer se koná setkání s občerstvením v
Masarykově koleji

4/ Výroční zpráva fakulty
Prof. Jíra:


návrh výroční zprávy je umístěn na síti na H:/ s tím, že připomínky nebo doplnění z kateder je možné předat
sekr. děkana do 4.4.2003; po konečné úpravě bude Výroční zprava fakulty za r. 2002 předložena AS FD

5/ Výzkumné záměry

Dr. Michálková:


upozornila na Pokyn děkana č. 3/2003, jehož přílohou je formulář Dohoda o převodu finančních prostředků
určených na výzkumné záměry mezi jednotlivými nákladovými středisky (katedrami, odděleními)fakulty
dopravní, s termínem do 10.4.2003



investiční prostředky VZ se nedělí na katedry, nakládá s nimi řešitel ze 2/3, u 1/3 je rozhodnutí o použití inv.
prostředků v pravomoci ved. fakulty

6/ Konference Rozvoj ČVUT
Dr. Klečáková:




konference Rozvoj ČVUT se koná ve dnech 22. a 23.9.2003, veškeré informace jsou na webových stránkách
fakulty vč. termínů pro podání přihlášek a příspěvků na konferenci
požádala ved. katedry, aby upozornili pracovníky katedry a studenty na konání této konference

7/ Různé
Prof. Jíra:


upozornil na stížnost studentů, že nemají k dispozici všechny programy, zakoupené fakultou



úkol č. 7/2 - předat Dr. Klečákové seznam softwarového vybavení + anotaci softwaru se jménem pracovníka,
který má toto vybavení na katedře na starosti
Termín: do 15.4.2003
Odpovídají: vedoucí kateder
Závěr: jedna přednáška na konci 2. ročníku bude věnována softwarovému vybavení fakulty.



nová VR FD ČVUT byla schválena na zasedání AS FD dne 19.3.2003



informace o pokračující akreditaci fakulty po zaplacení poplatku na rok 2003

Dr. Michálková:


upozornila na nové Pokyny a Směrnice děkana, které byly zaslány všem ved. kateder, kteří by měli s těmito
předpisy seznámit všechny pracovníky kateder



ve dnech 22. - 28.4.2003 nebude fungovat na fakultě ekonomické odd. z důvodu instalace rozsáhlého upgrade
FISu na ČVUT

Dr. Holíková:


požádala o vyjasnění zařazení pedagogů z pracoviště v Děčíně - buď metodické nebo faktické vedení kateder
Závěr: bude vyjasněno v průběhu měsíce duben.

Prof. Vlček:


informoval o návštěvě z Univerzity v Singapuru a o jejich nabídce spolupráce (financování společných projektů
atd.) - materiál bude k dispozici na fakultních webových stránkách
Závěr: návrhy ke spolupráci s Univerzitou v Singapuru se mohou předávat prof. Kovandovi, do příštího grémia
děkana ved. kateder připraví stanovisko kateder k této spolupráci.

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

