Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 3
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 29.4.2003
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, Prof. B. Duchoň, PhDr. V. Kubišová, Prof. V.
Svoboda, PhDr. S. Holíková, Doc. M. Jánešová, Ing. J. Klečáková, PhD., M. Jacura, Ing. J.
Machytka
Omluveni:
Prof. L. Kulčák, Prof. V. Skurovec
1/ Kontrola zápisu
-

úkol č. 4/32 - doplnění webových stránek katedrami
Termín: termín prodloužen do 15.5.2003
Odpovídají: ved. kateder
- K611 a K621 doplní konzultační hodiny – ihned!

-

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: ved. kateder

-

úkol č. 3/2 – připravit informaci o dokončení rekonstrukčních prací v Horské i
v Konviktské
- připravuje se rekonstrukce elektr. rozvodů v Konviktské v červenci a srpnu,
harmonogram bude v předstihu upřesněn
Termín: do 20.5. harmonogram prací na rekonstrukci el.rozvodů
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: prodloužen do 20.5.2003
Odpovídají: ved. kateder

-

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

-

úkol č. 7/2 – předat Dr. Klečákové seznam softwarového vybavení + anotaci softwaru se
jménem pracovníka, který má toto vybavení na katedře na starosti
Termín: termín prodloužen do 20.5.2003 – poslat i zápornou odpověď
Odpovídají: ved. kateder

2/ Zprávy proděkanů
Prof. Moos:
- informace k přijímacímu řízení DS – upozornil ved. kateder na nutnost doplnit témata
disertačních prací
-

-

úkol č. 1/3 –v přihlášce k rigorózní zkoušce vyplňovat předměty, z kterých se zkouška
skládá
Termín: v souvislosti s rigoróz. zkouškou
Odpovídají: vedoucí kateder
odpovědnost za organizační přípravu státních doktorských zkoušek je na vedoucích
kateder

Doc. Votruba:
- přijímací řízení pro ak. rok 2003/2004 se koná ve dnech 9. – 16.6. – všechny katedry byly
informovány a obeslány s žádostí o zajištění 2 pracovníků katedry; 19.6. se sejde
hodnotící komise
-

k úkolu 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 – je ve stadiu řešení
v oborech, výsledek oznámit doc. Votrubovi

-

výběrové řízení do projektů – od příštího akademického roku bude provedena změna
pravidel podle doporučení grémia děkana

-

SOCRATES – doporučuje, aby zahr. studentům, kteří požádají o zapsání předmětů na naší
fakultě a studují v rámci ČVUT, bylo vyhověno

-

informoval o možnostech přijímacího řízení ke studiu v magisterském strukturovaném
studiu na naší fakultě – grémium souhlasí s přípravou koncepce tohoto přijímacího řízení

Dr. Kalika:
-

informace o IGS – fakulta uspěla 7 projekty – 4 zaměstnanecké a 3 doktorandské

Prof. Kovanda:
-

akce Prospectus – upozornil na změnu termínu - podklady do 30.6.03

-

vysílání studentů na zahraniční stáže a uznávání studijních plánů – doporučeno rámcové
uznávání předmětů a konzultace s pedagogickým proděkanem

-

spolupráce s Univerzitou v Singapuru – veškerá aktivita fakult v této věci musí být
prostřednictvím rektorátu

-

do 30.4. musí být ukončený plán skript pro 1. pololetí 2004

-

k informování o fakultních akcích je možné využívat časopis ČVUT Pražská technika
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3/ 10. výročí FD ČVUT (oslavy, konference)
Prof. Jíra:
- celkem bylo podáno 87 přihlášek, z toho 37 pracovníků fakulty, 7 zahraničních hostů
(zajistí proděkan pro zahr. styky)
- vložné – za prac. fakulty 1.500,- Kč zaplatí příslušná katedra, doktorand uhradí 450,- Kč,
cizí účastník 1.900,- Kč
- vedoucí kateder dodají ihned seznamy pracovníků katedry, kteří se zúčastní konference,
Ing. Hynkové; pokud nedodají tento seznam, bude zaplaceno vložné pouze za jednoho
z kolektivu autorů
- sborník – bylo přihlášeno 66 příspěvků, cca 30 příspěvků bude presentováno na posterech,
přednost v přednesení příspěvku bude dána cizím účastníkům konference
- reklamy uveřejněné ve sborníku – prof. Moos domluví s KPM Consult reklamu vč.
sponzorování a reklamu s ELTODEM
- Gerstnerova medaile – po projednání ve vedení fakulty a ve VR FD byli schváleni tito
pracovníci:
interní: prof. Vlček, prof. Lehovec, Ing. Sodomka, prof. Novák, prof. Duchoň, doc.
Jánešová
externí: prof. Šertler, doc. Sellner, prof. Přenosil, doc. Vojkovský
- návrhy budou předloženy k projednání AS FD na jeho zasedání 7.5.03
- 26.5. se uskuteční ve 14.30 hod. slavnostní zasedání VR a AS FD v Betlémské kapli
- 27.5. bude v Masarykově koleji slavnostní večer
- ve dnech 26. a 27.5. bude na fakultě zrušena výuka
- Almanach – doc. Pohl nepředložil rozpočet, pokud nebude možnost uhradit náklady
spojené s vydáním Almanachu ze sponzorského daru, nebude se Almanach v rámci oslav
vydávat
M. Jacura:
- informoval o přípravě studentských aktivit v rámci fakultních oslav
4/ Hospodaření fakulty v r. 2002
Dr. Michálková:
- všichni dostali písemný materiál, ke kterému podala podrobné informace
Grémium s předloženým materiálem souhlasí, bude předložen ke schválení AS FD.
5/ Rozdělení financí na r. 2003
Dr. Michálková:
- všichni dostali návrh rozdělení neinvestičních prostředků v r. 2003, struktura rozdělení je
stejná, jako v roce 2002
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- úkol č. 2/3 – Dr. Kalika sestaví komisi z pracovníků kateder, která posoudí požadavky
kateder na nákupy uskutečněné z investičních prostředků. Vedoucí kateder zašlou dr.
Kalikovi seznam požadavků.
Termín: do 20.5.03 zaslat seznam požadavků kateder
Odpovídají: vedoucí kateder
6/ Příprava přijímacího řízení
- viz bod 2/
7/ Různé
Prof. Jíra:
- VR FD schválila Výroční zprávu fakulty za r. 2002
- úkol č. 3/3 - písemné požadavky na výběrové řízení na místa pedagogů z kateder – osnovu
rozešle všem katedrám Dr. Michálková
Termín: do 20.5.03
Odpovídají: vedoucí kateder
Dr. Michálková:
- všem pracovníkům byla zaslána informace o smlouvě ČVUT s CESNET, týkající se
zvýhodněných telefon. hovorů pro celé ČVUT – požádala o využívání těchto výhod
v rámci úspor finančních prostředků
Doc. Jánešová:
- 7.5.03 ve 14.00 hod. se kona zasedání AS FD
M. Jacura:
- jménem studentů požádal o to, aby rozvrh byl zveřejněn alespoň týden před zahájením
semestru
Grémium s tímto požadavkem souhlasí – zajistí studijní oddělení.
Dr. Holíková:
- připomíná problém v zajištění výuky v Děčíně
Metodické řízení vyučujících na pracovišti v Děčíně mají příslušné katedry na fakultě v Praze.

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