Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 16
ze zasedání grémia děkana FD, konaného dne 30.11.2004

Přítomni:
Prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, , Dr. M. Kalika, , prof. J. Kovanda, doc. Z. Votruba, Prof.
M. Vlček, doc. B. Kubát, prof. B. Duchoň, Mgr. Bala, Doc. O. Pastor, PhDr. S. Holíková, V.
Faltus, Ing. D. Schmidt , Ing. J. Machytka
Omluveni:
Prof. P. Moos, Doc. M. Jánešová, prof. L. Kulčák
1/ Kontrola zápisu
- bez připomínek
2/ Informační systém na FD – rozšíření
Ing. Schmidt:
- informoval o informačním systému fakulty – boardu a o možnostech jeho využití
pedagogickými i administrativními pracovníky fakulty, vč. názorného předvedení
práce v tomto systému
Prof. Jíra:
- oddělení počítačové techniky a síťových služeb připraví informační semináře, na
kterých budou s prací v tomto systému seznámeni pracovníci všech kateder a oddělení
- poděkoval celému oddělení počítač. tech. a síť. služeb za práci, kterou na tomto úseku
činnosti vykonali
3/ Návrhy na IGS ČVUT
Dr. Kalika:
- hodnocení interních grantů za rok 2004 – Workshop 2005 proběhne na FSv s tím, že
každý řešitel musí být přihlášen do 15.12.04 (veškeré informace jsou na stránkách
ČVUT – referát VaV
- IGS na r. 2005 – všechny informace jsou na www.igs.cvut.cz; 31.12.2004 je uzavření
vyplňování přihlášek na webových stránkách ČVUT v 16:00 hod., 14.1.2005 je
uzávěrka příjmu grantových přihlášek (předaných hromadně se seznamem přihlášek za
celou fakultu)
Prof. Jíra:
- všichni vedoucí kateder vyzvou doktorandy k účasti v IGS (zejména v Prezentačních
projekty)
Dr. Kalika:
- k transformačním a rozvojovým projektům – podávání návrhů na r. 2005 – termín do
14.1-2005 (3 paré)
- FR VŠ závěrečná oponentní řízení proběhnou cca poslední týden v únoru
Úkol č. 1/16: vedoucí kateder zajistí a budou sledovat:
1. Zprávy a přihlášky IGS
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2. Oponentní řízení transformačních a rozvojových projektů
3. Oponentní řízení FR VŠ
4/ Hospodaření fakulty
Prof. Jíra:
- od příštího roku se připravují opatření k zamezení nárůstu nečekaných výdajů, např.
stálé zvyšování náhrad za dovolenou vlivem aktivit mimo HČ fakulty
Dr. Michálková:
- všichni členové grémia dostali tabulky čerpání finančních prostředků kateder
k 30.11.2004
- objednávky a nákupy musí být ukončeny k 1.12.04, po zjištění přesného zůstatku
finančních prostředků budou katedry vyzvány k dočerpání případných zůstatků
- upozornila katedry, že fakulta nemá v rezervě mzdové prostředky, katedry si musí své
požadavky pokrýt ze svých prostředků – pro příští rok budou dohodnuta procenta
z doplňkové činnosti z projektů nebo grantů, která si každá katedra ponechá v rezervě
na náhrady za dovolenou
- od ledna 2005 bude zahájen nový systém spisové služby, k 1.12.04 nastupuje do
podatelny nová pracovnice
5/ Příprava VR FD
Prof. Moos:
- VR FD se koná 3.12.04 v 9.00 hod. Na Florenci, na programu je mj. profesorská
přednáška Doc. Votruby, doplnění komisí ke státním závěrečným zkouškám atd.
6/ Úkoly z grémia rektora
Prof. Jíra:
- informoval o schválení ve VR ČVUT transformace ÚBMI na Fakultu
biomedicínského inženýrství a akreditace nového celoškolského magisterského
studijního programu „Podnikání a procesní inženýrství v průmyslu“ s tím, že nový
magisterský studijní program byl zpracován ve spolupráci s VŠE
- zdůraznil, že fakulta podává málo návrhů na ocenění pracovníků a studentů jak uvnitř
ČVUT tak i na jiná ocenění (např. Cena Siemens)
- informoval o změně ve vedení SÚZ; v současné době fakulta řeší se SÚZ problém
kolejí v Děčíně – zatím není dořešeno financování menz a kolejí na ČVUT
7/ Zprávy proděkanů
Doc. Votruba:
-

k 31.10.2004 měla fakulta podle údajů v matrice celkem 1928 studentů

-

informace z jednání u prorektora pro pedagogickou činnost: připravuje se anketa
studentů, ve které budou studenti hodnotit úroveň přednášejících - anketa bude
probíhat příští rok

-

ke všem úhradám za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony se musí
účtovat 19 % DPH
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-

dodatek k diplomu - v rámci tzv. Boloňského procesu by měly vysoké školy
poskytovat každému absolventu bezplatně dodatek k diplomu – fakulta nemá dostatek
potřebných informací, proto bude dále řešeno s prorektorem pro pedagogickou činnost

Prof. Kovanda:
- informoval o členství ČVUT ve sdružení TIME
- sdružení CESAER – ČVUT je ve správní radě tohoto sdružení
- vyzval ved. kateder, aby katedry sledovaly rektorátní www stránky, kde jsou umístěny
informace o různých programech s termíny podání přihlášek (např. SOCRATES)
- informoval o setkání studentů se zástupci švédské obchodní komory
Dr. Michálková:
- od 1.1.2005 nastupuje do referátu vědy a výzkumu místo Ing. Salákové nová pracovnice
Prof. Jíra:
-

od 8.12.04 bude uzavřena zasedací místnost Na Florenci z důvodu výměny krytiny

-

rekonstrukce el. instalace v Horské – informace o dopisu Ing. Kubantovi s tím, že
fakulta žádá dodržení stanoveného harmonogramu a dále, aby členy hodnotící komise
byli dva zástupci naší fakulty, a to pro oblast výstavby pan proděkan Ing. Marek
Kalika, Ph.D. a pro oblast ekonomickou paní tajemnice fakulty JUDr. Luďka
Michálková

8/ Různé
Dr. Michálková:
-

požádala ved. kateder, aby katedry věnovaly pozornost probíhajícím inventurám na
katedrách

Dr. Holíková:
-

SZZ bakalářského kombinovaného studia – požádala o prodloužení termínu o týden
vzhledem k sestavení komise z pracovníků, kteří jsou členy komisí SZZ v Praze –
schváleno

Prof. Vlček:
-

doporučil, aby se při přijímacím řízení do navazujícího Mgr. studia věnovala zvýšená
pozornost výběru studentů – k této problematice proběhne diskuse na dalších jednáních
grémia

-

k návrhům nových výzkumných záměrů – je třeba vyřešit uzavření pracovních smluv
s doktorandy, kteří by měly případně na těchto výzkumných záměrech pracovat – bylo
dohodnuto profinancování 1. čtvrtletí 2005
Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. v.r.
děkan fakulty

Zapsala: H. Tyllerová
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