Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 13
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 27.3.2001
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. Svoboda, Doc. Fr. Drastík, Doc. M. Novák, Prof. Fr.
Lehovec, Doc. M. Jánešová, , Ing. J. Sodomka, M. Jacura, Ing. J. Klečáková, Doc. O. Pastor, Ing. D. Šiktancová
Omluveni:
Prof. V. Skurovec, Ing. Z. Čarská

1/ Kontrola zápisu z minulého jednání


k bodu 5/ - ved. kateder měli do 10.3.2001 předat proděkanovi pro zahraniční styky plánované zahraniční cesty
pro rok 2001; katedry, které tak neučinily, dodají ihned



úkol 7/4 - FR VŠ – byl vyhlášen, termín pro předání návrhů projektů proděkanovi pro rozvoj je 9.4.2001
úkol 9/1 – splněn



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 – splněn
úkol 13/1 - aktualizace dlouhodobého rozvoje FD – připomínky k předloženému materiálu předat sekr. děkana
Termín: do 3.4.2001
Odpovídají: ved. kateder



úkol 13/2 – připomínky k návrhu nového Organizačního řádu FD předat sekr. děkana
Termín: do 10.4.2001
Odpovídají: ved. kateder

2/ Výroční zpráva fakulty


všichni členové grémia děkana dostali v předstihu k připomínkám návrh Výroční zprávy fakulty (připomínky se
týkaly hlavně zredukování výsledků studentské ankety)

Grémium děkana souhlasí s předložením Výroční zprávy FD ČVUT Akademickému senátu FD po včlenění připomínek
z grémia děkana.

3/ Organizační změny
Doc. Jíra:




informoval o stavu příprav zřízení Technologického institutu v Děčíně jako součásti Ústavu bakalářských studií
v Děčíně v rámci celoživotního vzdělávání
návrh na organizační změny K614, K630 a K631 a vytvoření nového pracoviště K620 a reorganizaci K614

4/ Čerpání dotace v roce 2000
Dr. Michálková:


podala vysvětlující informace k rozpisu čerpání dotace v roce 2000

Grémium děkana pověřilo děkana fakulty, aby nadále jednal s panem rektorem o vyrovnání schodku rozpočtu fakulty
způsobeného nezaviněným odpočtem studentů – nárůstem do akreditovaného stavu a žádá pana prorektora prof.
Vlčka, aby v tomto duchu jednal na vedení ČVUT.

5/ Zprávy proděkanů
Prof. Jirava:


informace o vydání informační brožury ČVUT – fakulta má ke zpracování tohoto materiálu připomínky



upozornil na informaci, zaslanou elektronicky všem ved. kateder, týkající se nabídky anglických kurzů, které
pořádá FEL ČVUT



informace o spolku absolventů ČVUT – České technice – bude zasláno na vědomí všem katedrám



návrh smlouvy s Moskevským energetickým institutem – předal K611 a K614

Doc. Votruba:


strukturované studium – informace o současném stavu příprav – anotace předmětů jsou předány ze všech
kateder – 1. etapa bakalářského studia je hotová, pokračuje příprava 2. etapy



informace o zavedení programu KOS na studijním oddělení – vyžaduje aktivní vstupy studentů i kateder
Děkan fakulty ukládá všem ved. kateder zajistit, aby sekretářky jednotlivých katedry se seznámily a
naučily pracovat s programem KOS.



požádal o posílení počítačového vybavení studijního oddělení



ke spolupráci s ČD s.o. – v současnosti je několik nabídek na témata diplomových prací



informoval o výsledku podání investičních záměrů na MŠMT – projekt 333328 “Obnova přístrojového a
strojového vybavení VŠ” - projekty “Laboratoř pro projektování s podporou CAD aplikací” a “Laboratoř
ekologie dopravy” byly postoupeny MŠMT k dalšímu řízení a projekt “Metrologická laboratoř” byl zařazen
jako doplňkový

Doc. Kubát:


úkol 13/1 - MŠMT vyhlásilo rozvojové programy pro rok 2001 s termínem předložení projektů MŠMT do
15.4.2001; materiál dostali všichni ved. kateder;

- upozornil na to, že finanční příspěvek fakulty je nutno konzultovat s Dr. Michálkovou
Zodpovídají: ved. kateder
Termín: předání návrhů projektů proděkanovi pro rozvoj je 9.4.2001

6/ Různé
Doc. Jíra:


oznámil vedoucím kateder, že zástupci vedoucích kateder budou ustanoveni až po proběhlém výběrovém řízení
na vedoucí kateder. Do té doby budou vedoucí kateder pověřovat svým zastupováním na jednáních pracovníky
svých kateder dle svého rozhodnutí.

Doc. Votruba:


požadavek katedry – pro spolupráci se Škodou bude katedra potřebovat zajistit příchod dat zvenku – bude
řešeno ve spolupráci s ved. odd. počítač. techniky a síťových služeb Ing. Klečákovou

M. Jacura:


připomínky ke KOSu předal Doc. Votrubovi – budou řešeny ve spolupráci s proděkanem pro pedagogickou
činnost a se studij. odd. (např. včasné zapisování známek vyučujícími do KOSu)

Prof. Duchoň:


informoval o úspěšném průběhu konference Doprava v období globalizace, kterou organizovala K613 Na
Florenci 19.3.2001

Doc. Novák:


upozornil na nové číslo časopisu Neural Network World



informoval o návštěvě a přednášce prof. Erola Gelenbe z University of Central Florida na fakultě

Doc. Jíra:


informace o všech konferencích, které jsou pořádány fakultou, musí být zveřejněny na webovských stránkách
fakulty
Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

