Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 17
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 29.6.2001
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. Dunovský, Prof. V. Svoboda, Prof. V. Skurovec, Prof. L. Kulčák, Doc.
Fr. Drastík, Doc. M. Jánešová, Doc. M. Novák
Omluveni:
Prof. Fr. Lehovec, Ing. J. Sodomka, M. Jacura, Ing. J. Klečáková, Ing. Z. Čarská
1/ Kontrola zápisu z minulého jednání





zápis bez připomínek
úkol 15/2 - splněn
úkol 15/3 - splněn
úkol 16/1 - vedoucí kateder připraví bilaterální smlouvy v rámci projektu ERASMUS SOCRATES
Termín: do 15.9.2001
Zodpovídají: ved. kateder



úkol 16/2 – katedry, které nesplnily, tak učiní ihned

2/ Zprávy proděkanů
Prof. Jirava:


materiály pro výrobu CD ROM ČVUT – katedry, které nedodaly podkladové materiály, tak učiní ihned

Doc. Kubát:






investiční záměr MŠMT na výstavbu výtahu a rekonstrukci sociálního zařízení v objektu v Konviktské a v
Horské – fakulta vypisuje výběrové řízení
investiční záměr na strojní vybavení – multimediální laboratoř (ing. Klečáková) a laboratoř ekologie dopravy
(K612) – fakulta vypisuje výběrové řízení
redislokace v Horské – byla provedena s tím, že žádné volné prostory fakulta nemá a nemůže dát k dispozici
ČVUT (může být provedena pouze výměna místností)

Prof. Moos:





vyslovil výhrady ke spolupráci s odd. rektorátu vytvořeným pro pomoc fakultám s přípravou grantů
výzkumné záměry – je třeba průběžně připravovat materiály k oponentním řízením, hlavně věnovat pozornost
publikační činnosti
vyzval ved. kateder a školitele, aby se snažili vést doktorandy k závěrečné doktorské práci (upozornit studenty
na nutnost publikovat, což je jedním z hodnotících hledisek studenta); v této souvislosti upozornil doc. Novák
na možnost využití časopisu Neural Network World

Doc. Votruba:


přijímací zkoušky – poděkoval všem, kteří se na přijímacích zkouškách podíleli, zejména pracovníkům K611; k

práci komisí – napříště je třeba, aby ved. kateder zajistili účast všech členů komisí tak, jak byli jmenováni


výsledky přijímacích zkoušek (náhradní termín přijímacích zkoušek je 11.9.2001):
počet přihlášek

přijato

magisterské studium - prezenční

1249

354

- kombinované

122

50

- navazující

13

bakalářské studium - prezenční

95

41

- kombinované

51

40



státní závěrečné zkoušky proběhly v týdnu 25. – 29. 6.2001, všichni studenti prospěli
Upozornil ved. kateder, že komise musí odpovídat § 53 zák. č. 111/1998 Sb.



akreditace



profesionální pilot - materiály k akreditaci byly předány RČVUT
strukturované studium






bakalář - k dnešnímu dni je připraven, vč. bakaláře leteckého
magistr - struktura je jasná, pracuje se na katalogových listech; pro příští ak. rok budou určovány volitelné
předměty po dohodě s ved. kateder

Závěr: - do konce prázdnin připravit magisterské strukturované studium k akreditaci
- dát do konečné podoby katalogové listy i pro magisterské studium
- garantem předmětů musí být pracovník katedry v hlavním pracovním poměru
- z ekonomických důvodů může počet volitelných předmětů převyšovat o 10 – 20 %
poptávku

Prof. Jíra:


informoval o dopisu Ing. Beneše z MŠMT k názvům studijních programů z hlediska KKOV – s děkanem DF JP
v Pardubicích prof. Lánským se dohodli na názvu kmenového oboru Technika e technologie v dopravě a
spojích, jednotného pro všechny typy studia – bakalářské, magisterské a doktorské

3/ Kontrola hospodaření fakulty za I. pol. 2001
Dr. Michálková:


všichni členové grémia dostali tabulku čerpání finančních prostředků za leden – květen 2001 podle nákladových
středisek



upozornila na nutnost průběžného a rovnoměrného čerpání finančních prostředků kateder, a to i čerpání z
výzkumných záměrů

Prof. Jíra:
Děkan fakulty ukládá vedoucím kateder, aby přes prázdniny dali do pořádku rovnoměrné čerpání finančních
prostředků kateder.



od 1. července budou upraveny mzdy všech zaměstnanců cca o 8% základního platu. Toto zvýšení bylo
umožněno zvláštním příspěvkem pana rektora naší fakultě.

Dr. Michálková:


upozornila všechny ved. kateder na včasné předávání dovolenek v době prázdnin na osobní oddělení

4/ Strukturované studium – příprava magisterského stud. programu
viz bod 2/
5/ Dislokace v Horské, stavební úpravy v r. 2001
viz bod 2/
6/ Organizační opatření po dobu prázdnin



všechny katedry předaly sekr. děkana rozpis služeb na katedrách v době prázdnin
byly stanoveny služby vedení fakulty v době prázdnin

7/ Různé
Prof. Svoboda:


informoval o stavu příprav vědecké konference FD, která se koná ve dnech 6. – 7. listopadu 2001 ”Věda o
dopravě” – přihlášeno 60 účastníků s cca 30 příspěvky, 4.7. bude proveden výběr referátů, které budou
předneseny a které se zbývajícími příspěvky budou uveřejněny ve sborníku

Prof. Dunovský:


elektromobil – Národní technické muzeum je ochotno elektromobil uskladnit ve svých prostorách, požádal o
finanční pomoc fakulty na opravu motoru

Děkan fakulty rozhodl o finanční pomoci na opravu elektromobilu ve výši 15.000,- Kč.
Prof. Vlček:
- dotaz na pojištění studentů, kteří se zúčastňují experimentálních pokusů – Dr. Michálková vysvětlila, že fakulta má
pojištěny všechny studenty v rámci výuky

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

