Fakulta dopravní ČVUT

Z á p i s č. 07/2008
ze 7. zasedání grémia děkana FD konaného dne 29.9.2008 v Konviktu v zasedací místnosti č.
314

Přítomni:
prof. P. Moos, Ing. Schmidt, prof. J. Jíra, doc. P. Vysoký, prof. Vlček, doc. B. Kubát,
Dr. J. Kaliková, doc. O. Pastor, prof. B. Duchoň, Mgr. V. Bala, doc.T. Brandejský, prof.
Z. Votruba, doc. J. Šachl, Doc. Zelinka, ing. First
Omluveni:
prof. M. Svítek, Jana Košťálová, prof. Skurovec, doc. Jirovský, prof. Kovanda, Ing. V.
Němec, PhDr. S. Holíková, doc. Hanus

Program:
1)

Úvod – kontrola zápisu - (Prof. Moos)

2)

Informace a o přijímacím řízení – (Doc. Vysoký)

3)

Akreditace „ITS“- (doc. Vysoký ,prof. Svítek)
Akreditace „Ph.D. – Letci“ – (doc. Hanus, prof. Jíra)
Příprava akreditace – „Bezpečnost systémů a soustav“
(Předloha pro VR FD ČVUT – doc. Jirovský)

4)

Personální změny – (prof. Moos)

5)

Transformační tým – (prof. Moos – doc. Čarský)

6)

Administrace grantů a projektů – ( prof. Moos – dr.Schmidt)

7)

Různé

1. Úvod, kontrola zápisu
- bez připomínek

2. Personální změny - prof. Moos
- v úvodu prof. Moos informoval přítomné o personálních změnách ve vedení
fakulty, vysoce ocenil dosavadní úspěšnou činnost pana Doc. Petra Vysokého a
poděkoval mu za jeho působení ve funkci proděkana pro pedagogickou činnost FD.
Doc. Vysoký krátce pohovořil o svém působení proděkana, důvodech svého odchodu a
poděkoval všem přítomným za spolupráci.
Prof. Moos současně poděkoval paní Mgr. Věře Bala za její dosavadní vynikající
působení ve funkci zástupce proděkana pro pedagogickou činnost a prof. Votrubovi za
jeho vynikající výsledky ve funkci vedoucího Ústavu řídicí techniky a telematiky.

Nové vedení Fakulty dopravní – s účinností od 1.10.2008
Proděkani nově:
Proděkanem pro pedagogickou činnost jmenován prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
Zástupcem proděkana pro pedagogiku jmenován Doc.Ing.Jiří Čarský,Ph.D.
Proděkanem pro vnější vztahy a zahr. styky jmenován Doc.Ing.Tomáš Zelinka,CSc.
Zástupcem proděkana pro vnější vztahy a zhr. styky – pro vnitřní vztahy a agendy s nimi
spojenými jmenován – Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.
Zástupcem proděkana pro vnější vztahy a zahr. styky pověřeného zahraniční agendou
jmenována Ing. Bc. Dagmar Kočárková
Vedoucí ústavů:
Doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský pověřen vedením Ústavu informatiky a
telekomunikací do doby vyhlášení výsledků výběrového řízení
Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek pověřen vedením Ústavu řídicí techniky a telematiky do
doby vyhlášení výsledků výběrového řízení
Ing. Vladimír Němec, Ph.D. jmenován zástupcem vedoucího Ústavu letecké dopravy
Leona Šrůtová jmenována vedoucí vzdělávacího a informačního oddělení – knihovny
FD
3.Transformační tým – bakalářské studium
V souvislosti s transformací ze 4letého bakalářského studia na 3leté bakalářské studium
byl ustanoven na FD transformační tým v tomto složení:
Doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. -pověřen vedením týmu
Členové týmu: Doc. Ing. Petr Vysoký, CSc.
Ing. Zuzana Bělinová
Ing. Bc. Vladimír Faltus
+ manažeři pro pedagogickou činnost jednotlivých ústavů
Tým byl pověřen následujícími úkoly: a) vypracováním transformačních osnov
b) předměty + anotace (vstupy , výstupy)
Pravidelné kontrolní dny každých 14 dní
1. draft transformačních osnov bude vypracován k 15.12.2008
Dále bude předložen ke schválení grémiu děkana, VR FD, AS FD

Proběhla diskuse v níž zaznělo následující:
Prof. Vlček upozornil na skutečnost, že v zápise ze zasedání akreditační komise, není
zapracována námitka děkana FD prof. Moose a jeho nesouhlasné stanovisko
s přechodem ze 4letého na 3leté bakalářské studium
- preferovat projektově orientovanou výuku
- zavedení rešerší místo bakalářských prací
- standardizace bakalářských prací
- na místo bakalářské práce – „Analytická část projektového záměru“

4. Informace o příjímacím řízení -Doc.Vysoký
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5. Akreditace „ITS“ – prof. Svítek
Tento bod byl z důvodu nemoci prof. Svítka odložen
Akreditace „Ph.D-Letci“ – doc. Hanus, prof. Jíra
- akreditační komise rozhodla o prodloužení platnosti akreditace do IV/2009
- v průběhu měsíce listopadu 2008 zaslat žádost o reakreditaci na akreditační
komisi
- žádost o reakreditaci bude projednávána na zasedání VR FD dne 31.10.2008
Příprava akreditace Bezpečnost systému a soustav - doc. Jirovský
- doc. Jirovský předal všem přítomným závěrečnou zprávu interního projektu FD
„Bezpečnostní inženýrství“
- nově navržený název oboru „Bezpečnost systémů a soustav“ – bude
projednáno na VR FD 31.10.2008

6. Administrace grantů a projektů - prof. Moos , Dr. Schmidt
- Dr. Schmidt tlumočil upozornění pí Frebortové (vedoucí ekonomického úseku) na
nerovnoměrné čerpání finančních prostředků z projektů a grantů. Vedoucí projektů
byly požádáni o čerpání prostředků během měsíce října.
- termín účetní uzávěrky pro řešitele projektů 11/08

-

-

-

prof. Moos informoval o výsledcích auditu projektu EURNEX, kde bylo
zjištěno nesprávné čerpání finančních prostředků v rámci tohoto projektu.
Vzniklý rozdíl bude uhrazen z DČ Fakulty dopravní.
Prof. Moos informoval o možnosti přijmutí do pracovního poměru pan Ing.
Jiřího Nálevku jako poradce pro právní problematiku FD (0,5 úvazku – 16911,
0,5 úvazku K 16117) případný nástup od 1.10.08- dále v řešení
Kolegium vyjádřilo k přijmutí Ing. Nálevky souhlas

7. Různé
Prof. Moos
- upozornil jménem pana rektora členy fakulty na skutečnost, že řada autorů stále
neuvádí oficiální jméno ČVUT na svých publikacích a dalších dílech. Tyto pak nejsou
započítány v různých mezinárodních hodnoceních a nelze je dohledat v mezinárodních
databázích pod jménem ČVUT. Děkan FD apeloval na přítomné, aby toto tlumočili na
svých pracovištích. (viz dopis prof. Havlíčka, jenž je nedílnou součástí zápisu -příloha
č. 1)

Dr. Schmidt
- Směrnice požadovaná ze závěrů interního auditu nebyla dosud vydána z důvodu
neexistence modulu FISU ( žádost o objednávku).
Doc. Šachl
- informoval přítomné o úspěšném zapojení Ústavu soudního znalectví v dopravě do

projektu MD „Nová komunikační strategie Ministerstva doprava v oblasti bezpečnosti
silničního provozu“
Prof. Jíra
- informoval o přípravě akreditace nového oboru „Průmyslový design“

Mgr. Bala
-

požádala vedení FD, aby při transformaci bakalářského studijného programu
bylo pamatováno na humanitní předměty
nabízet odděleně od ostatních předmětů do zvláštní nabídky

Doc. Vysoký
- upozornil přítomné, že od 2.9.2008 platí nový studijní a zkušební řád + nová
klasifikační stupnice (A-B-C-D-E-F) viz. příloha zápisu- č. 2
Prof. Vlček
-

krátce pohovořil o novém projektu „Sedm statečných z ČVUT“ viz webové
stránky www.sedmstatecnych.cz

Prof. Votruba se v závěru rozloučil se členy grémia děkana a poděkoval všem
přítomným za vynikající spolupráci v době jeho působení ve funkci vedoucího Ústavu
řídicí techniky a telematiky.

Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: Osifová

CESKÉ VYSoKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
prof. Ing. Václav Havlícek, CSc.
rektor

V Praze, dne 18.9.2008
Cj.: 901- 166/2008

Vážený pane dekane,
dovoluji si Vás upozornit, že rada autoru stále neuvádí oficiální jméno CVUT
na svých publikacích a dalších dílech. Tyto nám pak nejsou zapocítány v ruzných
mezinárodních hodnoceních a nelze je dohledat v mezinárodních databázích pod
jménem CVUT.
Žádám Vás proto o zduraznení clenum Vaší fakulty nutnost clánky rádne
oznacovat Czech Technical University in Prague v mezinárodních publikacích.

S pozdravem

Vážený pan
Prof. Ing. Petr Moos, CSc.
dekan
Fakulta dopravní
Ceské vysoké ucení technické v Praze

tel.: (+420) 224 353 488, e-mail: havlicek@cvut.cz

CESKÉ VYSoKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
prof. Ing. Václav Havlícek, CSc.
rektor

V Praze den 23. zárí 2008
C.j.: 0314/08/51921

Dekani fakult
a reditelé soucástí CVUT

Vážený pane dekane, rediteli,
MŠMT zaregistrovalo zmenu SZR CVUT týkající se klasifikacní
stupnice. Známky podle této stupnice (A-B-C-D-E-F) se poprvé uplatní ve
zkouškovém období akademického roku 2008/09. Do KOSu se zavede známka
písmenem, do studijního prukazu písmenem + slovním hodnocením. Dojde též
ke zmene v Dodatku diplomu kde budou obe stupnice uvedeny. Studijní prumer
se bude pocítat z obou stupnic podle skutecného hodnocení.
Prosím informujte pedagogy na svých pracovištích

S pozdravem
tr
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tel.: (+420) 224353488, e-mail: havlicek@cvut.cz

o techto zmenách.

