Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 12
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 27.2.2001
Přítomni:
Doc. 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. Dunovský, Prof. V. Skurovec, Doc. Fr. Drastík, Doc. M. Novák, Prof.
Fr. Lehovec, Doc. M. Jánešová, Ing. J. Klečáková, Ing. D. Šiktancová
Omluveni:
Prof. V. Svoboda, Ing. Z. Čarská, Ing. J. Sodomka, M. Jacura

1/ Kontrola zápisu z minulého jednání


bez připomínek



úkol 7/4 - FR VŠ – je nutné na katedrách věnovat větší pozornost přípravě projektů FR VŠ v předstihu,
v březnu 2001 bude vyhlášení a termín pro podání bude cca do měsíce od vyhlášení



úkol 9/1 – vedoucí kateder zajistí podle “Základní směrnice pro realizaci strukturovaného studia na ČVUT”
návrh povinných předmětů a povinně volitelných předmětů a zpracování anotací (strukturované dle jednotlivých
přednášek v rámci 14 týdnů na 1 semestr) těchto předmětů pro BCP a MSP
Termín prodloužen: ze 26.1.2001 do 28. 2.
Odpovídá: doc. Votruba + vedoucí kateder



úkol 9/3 – Doc. Votruba zodpovídá za pokračování řešení vědeckých cílů projektu Posílení výzkumu na
vysokých školách č. 96038 a převedení příslušných finančních prostředků do výzkumného záměru č. 024.
Termín: průběžně



úkol 10/1 – předat zprávy ze zahraničních cest odd. zahr. styků
Termín do konce ledna nebyl splněn, prof. Jirava urgoval předání formulářů
k uskutečněným zahr. cestám u příslušných vedoucích kateder
Termín: prodloužen do 10.3.2001

Zodpovídají: ved. kateder



úkol 10/2 – splněn
návrhy do oborových a podoborových komisí GA ČR - na vyplněných formulářích předat do 28.2.2001 do
10.00 hod. sekr. děkana

2/ Koncepce rozvoje fakulty

Doc. Jíra:
- budou vytvořeny dvě nové katedry:


katedra informatiky a telekomunikací



katedra řídící techniky a telematiky
místo pracovišť: katedra automatizace v dopravě a telekomunikacích K614, sam. laboratoř spolehlivosti
systémů K630, sam. laboratoř aplikované informatiky K631

Návrh na toto organizační opatření se bude projednávat na příštím grémiu děkana.


v souvislosti se sníženou výší dotace na letošní rok je třeba zavést na fakultě úsporná opatření

3/ Aktuální otázky ČVUT
Doc. Jíra:


termíny stanovené rektorem k přípravě návrhu na rozpis dotací a rozpočtu na rok 2001 jsou:



předložení návrhu rozpočtu fakult a součástí ČVUT k projednání s Vedením ČVUT a zástupců AS ČVUT – do
29.3.2001



předložení konečného návrhu rozpisu dotací, rozpisu výnosů z DČ a kapitálových výnosů spolu s rozpočtem
ČVUT a dílčími rozpočty fakult a součástí ČVUT – do 16.4.2001



rozdělení přidělené předpokládané dotace fakulty bude předloženo AS FD ČVUT k projednání 28.3.2001



návrh organizačního uspořádání rektorátu – připomínky z fakult budou projednány



výzkumná centra – informace o současném stavu příprav



informace k akreditaci a reakreditaci fakult

4/ Strukturované studium
Doc. Votruba:


upozornil na termín předání anotací povinných předmětů a povinně volitelných předmětů podle “Základní
směrnice pro realizaci strukturovaného studia na ČVUT” do 28.2., požádal ved. kateder o dodržení tohoto
termínu

5/ Zprávy proděkanů
Prof. Jirava:


písemně požádal ved. kateder o doplnění údajů o zahraničních stycích kateder do 2.3.2001



plán zahraničních cest bude vypracován do konce března podle klíče, schváleného pro rok 2000 , a to:
1. cesty zajišťující základní činnosti fakulty jako celku
2. cesty v rámci přípravy účasti FD na evropských programech

3. cesty mladých asistentů na aktivní účast na konferencích a seminářích, studentů hromadné účasti
4. cesty na aktivní účast na konferencích při výrazném financování i z jiných zdrojů
5. z celkové částky FD – přijetí zahr. hostů a cesty na státnice, obhajoby apod. na jiných VŠ v zahr.
Prof. Moos:


požádal ved. kateder o předání přehledu spolupráce se zahraničními universitami (mimo VZ) do odd. VaV



oznámil zahájení habilitačního řízení RNDr. Jany Novovičové, CSc. z K611

Doc. Votruba:


požádal ved. kateder, aby katedry věnovaly pozornost elektronickým sdělením proděkana pro pedagogickou
činnost a studijního odd. – týká se i informací na nástěnkách

6/ Různé
Doc. Jíra:


VA Brno, Fakulta vojenskotechnická zaslala nabídku aktivní účasti na 3. mezinárodní konferenci o spolehlivosti
ve strojírenství, elektrotechnice, stavebnictví a ve vojenské technice, která se koná 18. – 19.9.2001 – k dispozici
v sekr. děkana



požádal všechny ved. kateder, aby byli nápomocni při zpracování Výroční zprávy fakulty za rok 2000



informace o dopise GA ČR všem nositelům grantů – kopie bude předána všem ved. kateder



projekty ve studijních oborech budou koncentrovány na řešení rozhodujících problémů v oblasti dopravy a
spojů; přijímání studentů do stávajících projektů v ak. roce 2001/2002 bude utlumeno a studenti budou přijímáni
do nových, komplexně pojatých projektů; projekty musí být zajišťovány přednostně z řad pracovníků fakulty.
Za návrhy na nové projekty v širším pojetí nebo sdružování stávajících projektů zodpovídají ved.
kateder .

Této problematice bude věnováno některé z příštích grémií děkana.
Dr. Michálková:


informace - nová telefon. ústředna v Horské ještě nebyla Telecomem připojena



požádala všechny členy grémia, aby na svých pracovištích zajistili používání žádanek na opravy, které požadují
od údržby v jednotlivých objektech fakulty

Ing. Šiktancová:


informovala o nutnosti zahájení příprav konference pořádané FD v pravidelném 2letém cyklu s mezinárodní
účastí “Věda o dopravě”, která se má konat v listopadu 2001 a jejímž garantem je prof. Ing. Vladimír Svoboda,
CSc. – grémium souhlasí

Prof. Moos:


prezentace fakulty na podzimním studentském veletrhu – informace jsou k dispozici v odd. VaV

Ing. Klečáková:





požádala ved. kateder a tajemníka fakulty, aby byl umožněn přístup studentům do kanceláří – jedná se o
pasportizaci prostor fakulty
požádala ved. kateder, aby poslali správci sítě do týdne mailem informaci o monitorech, které jsou na katedrách
používány

Doc. Drastík:


poděkoval pracovníkům odd. počítačové techniky a síťových služeb za zprovoznění sítě v Děčíně

Prof. Vlček:


doporučil, aby předmět Měření byl v základním bloku studia všech oborů

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

