Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 24
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 26.2.2002
Přítomni:
Prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Doc. Z. Votruba, Prof. P. Jirava, Doc. B. Kubát, Prof. M. Vlček,
Prof. B. Duchoň, PhDr. V. Kubišová, Prof. J. Kovanda, Prof. V. Svoboda, Prof. L. Kulčák, Doc. M. Novák, Doc. M.
Jánešová, Dr. J. Klečáková, M. Jacura, PhDr. S. Holíková
Omluveni:
Prof. V. Skurovec, Doc. Fr. Drastík, Prof. Fr. Lehovec, Ing. J. Sodomka, Ing. Z. Čarská

1/ Kontrola zápisu


bez připomínek

2/ Zprávy proděkanů
Prof. Moos:


úkol č. 24/1 – nahlásit eventuelní změny ve složení komisí pro státní doktorské zkoušky
Termín: do 19.3.12002
Odpovídají: vedoucí kateder




připomenul možnost využívat pomoci rektorátu při podávání grantů a jiných projektů z oblasti vědy a výzkumu
informace – společně s dalšími organizacemi se připravuje založení konzultačního oddělení (v rámci
odborového hnutí pracovníků v dopravě) pro řešení různých aktivit v oblasti dopravy

Doc. Votruba:


při vysílání studentů na zahraniční stáže je třeba dbát na splnění všech studijních povinností před odjezdem
studentů
- cena za kurz se řídí smluvními aspekty

Prof. Jirava:


úkol č. 24/2 - příprava CD ROM o ČVUT v anglickém jazyce – katedry předají podklady prof. Jiravovi
Termín: do 28.2.2002
Odpovídají: ved. kateder



seznámil členy grémia děkana s přehledem akcí ČVUT, pořádaných při příležitosti 295. výročí ČVUT
- Dr. Michálková prozkoumá možnosti dodání upomínkových předmětů vyrobených k příležitosti

založení ČVUT na fakultu

Doc. Kubát:


úkol č. 24/3 – navrhnout členy do hodnotitelských komisí FR VŠ a nahlásit doc. Kubátovi
Termín: do 8.3.2002
Odpovídají: ved. kateder



úkol č. 24/4 - příprava dlouhodobého záměru: veškeré podklady vč. připravovaných aktivit a projektů většího
rozsahu ať už z jakýchkoliv finančních zdrojů nahlásit doc. Kubátovi
Termín: do 15.3.2002
Odpovídají: ved. kateder





informace – v letních měsících bude probíhat rekonstrukce v budově v Horské ul. a bude nutné na 14 dní zcela
vypnout el. energii. Katedry, které sídlí v této budově, budou včas o termínu výluky informovány
k dotaci MŠMT na havárie: byla doporučena rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel v Horské ul. a
fasáda v Konviktské ul.

3/ Kontrola reakreditace a akreditace fakulty
Doc. Votruba:


práce na přípravě materiálů byly ukončeny a jsou k dispozici v písemné formě, elektronická forma se
kompletuje

4/ Výroční zpráva fakulty
Prof. Jíra:


seznámil členy grémia děkana s pracovní verzí výroční zprávy fakulty za rok 2001, kterou je třeba doplnit o:
1. Semináře a konference pořádané fakultou

Odpovídá: prof. Jirava
Termín: do 15.3.2002
2. Dohody o spolupráci s organizacemi vně fakulty.

Odpovídá: ved. kateder (pracovišť)
Termín: do 15.3.2002
Všechny katedry (pracoviště) budou předávat veškeré smlouvy o spolupráci v kopii odd. vnějších styků –
p. Bártové
3. Přehled o hospodaření FD vč. doplňkové činnosti předat sekr. děkana

Odpovídá: Dr. Michálková

Termín: do 15.3.2002
4. Přehled o ocenění pracovníků FD (vyznamenání a ocenění i mimo FD a ČVUT) – předat sekr. děkana
Odpovídají: ved. kateder
Termín: do 15.3.2002

5/ Příprava rozdělení dotace
Prof. Jíra:




informoval o stavu příprav při rozdělení dotace FD na rok 2002. Jakmile bude schváleno rozdělení dotace v AS
ČVUT, provede se rozdělení na FD do kateder
informoval o návrhu RČVUT na úpravu mzdového předpisu ČVUT. Připravuje se navýšení mzdových tarifů od
8% do 11% od 1.7.2002, podle toho, jaká varianta bude schválena AS ČVUT.

6/ Kvalita pedagogické činnosti


materiál RČVUT ze dne 7.1.2002 byl dán k dispozici všem členům grémia děkana
Grémium děkana bere předložený materiál na vědomí bez připomínek s tím, že takto obsažný materiál je
přínosný a měl by být použit při přípravě strukturovaného studia.

7/ Různé
Prof. Jíra:





informoval o tom, že vyslovil písemně podporu VIC ČVUT k provozu superpočítače
informace z jednání VR ČVUT, které se konalo 12.2.02 – byl projednán návrh na přidělení osobních příplatků
významným vědeckým pracovníkům a vědeckým týmům z fondu rektora
od 1.3.2002 je zřízena Katedra letecké dopravy (číslo K621). Na místo vedoucího katedry bude vypsáno
výběrové řízení, prozatím byl pověřen vedením katedry prof. Kulčák

Dr. Michálková:


upozornila na to, že v současné době se opět podávají žádosti o ubytování v Hlávkově koleji. Zajistí: studijní
oddělení a Ing. Saláková, odd. VaV

Prof. Jirava:


RČVUT provedl hodnocení zahraničních studentů - informace o výsledcích hodnocení jsou k dispozici u prof.
Jiravy

Prof. Moos:


připomínka k rozdělení dotace: navrhuje sledovat priority fakulty ve smyslu investování finančních prostředků.
Proto by se měly zpracovat projekty (každá katedra, pracoviště, laboratoř) a projednat je a schválit např. v
kolegiu děkana či v oborových radách a pak podle nich vkládat finanční prostředky do těchto projektů

Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. v.r.
děkan fakulty

Zapsala: H. Tyllerová

