Z á p i s č. 2/2015
z 2. zasedání grémia děkana FD konaného dne 31.3.2015
v zasedací místnosti č. 314
Přítomni:
prof. Svítek, doc. Kocourek, prof. Zelinka, doc. Čarský, prof. Vlček, Ing. Holý,
doc. Brandejský, Ing. Feit, prof. Přibyl, doc. Bouchner, prof. Jiroušek, doc. Hrubeš,
Dr. Němec, doc. Schmidt, doc. Mičunek, Ing.Hajzler, Dr. Horák, Dr. Jacura, Dr. Kaliková,
JUDr. Macková, doc. Jirovský
Omluveni: prof. Moos, doc. Přibyl, doc. Szabo, Ing. Smíšek
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Úvod – kontrola zápisu
Elektronizace oběhu dokumentů – Ing. Holý
Vědecká a výzkumná činnost FD – doc. Kocourek
Zprávy jednotlivých proděkanů
Různé

1)Úvod – kontrola zápisu
Kontrola zápisu – bez připomínek
V úvodu zasedání prof. Svítek informoval přítomné o dokončení Výroční zprávy FD za rok
2014. Tato finální verze bude členům grémia elektronicky zaslána po skončení dnešního
jednání. Prof. Svítek požádal přítomné o zaslání případných připomínek do 10.4.2015.
Zpráva bude následně předložena na zasedání AS FD dne 22.4.2015. Tohoto zasedání se
zúčastní jako host rektor ČVUT prof. Konvalinka.
2) Elektronizace oběhu dokumentů
Prof. Svítek přivítal jako hosta grémia děkana Ing. Radka Holého z Výpočetního a
informačního centra ČVUT. Ing. Holý přednesl členům grémia prezentaci elektronického
oběhu dokumentů na ČVUT. Proběhla diskuse nad přednesenou prezentaci. Ing. Holý uvedl,
že předpokládaný termín zavedení elektronizace pro celé ČVUT je duben 2015. Děkan
doporučil zahájit elektronický oběh dokumentů na FD evidencí docházky – čerpání
dovolené, cestovní příkazy budou nasazeny na podzim 2015.
3) Vědecká a výzkumná činnost FD – doc. Kocourek
Doc. Kocourek přednesl prezentaci „Vědecko-výzkumná činnost FD“ prezentace je přílohou
tohoto zápisu.
Po skončení prezentace byla zahájena diskuse.
Dále byla diskutována problematika hodnocení SGS projektů v rámci FD. Zde prof. Svítek
uvedl, že hlavní důraz by měl být kladen na výsledky a úspěšnost jednotlivých projektů.
Závěrem grémia je doporučeni proděkanovi pro vědeckou a výzkumnou činnost doc. Ing.
Josefovi Kocourkovi, Ph.D. zpracovat do října t.r. koncept hodnotících kritérií pro doktorské
studium.
V průběhu měsíce října bude následně vypracován koncept nové směrnice děkana ve věci
doktorského studia.

4) Zprávy jednotlivých proděkanů
Prof. Zelinka – proděkan pro strategii a vnější vztahy
Prof. Zelinka krátce pohovořil o připravovaném dokumentu „Strategie rozvoje ČVUT FD“
Doc. Čarský – proděkan pro pedagogickou činnost
Doc. Čarský vytkl vedoucím ústavů, že do dnešního dne neobdržel vyjádření ohledně
možností zajištění výuky studentů z Indie. Z diskuse vyplynulo následující možné zajištění:
K617 – 1 skupina
K618 – max. 2 skupiny
K620 - 1 až 2 skupiny
K621- 6 kruhů
5) Různé
Dr. Jacura informoval přítomné o připravované konferenci PhD studentů a mladých vědců
ČVUT FD „YTEC 2015“ dne 30.9.2015 –viz příloha. Dr. Jacura požádal o pomoc při
hledání sponzorů této akce.
Dr. Horák informoval o přípravě Smart Cities Symposium Prague 2015 (viz přiložená
pozvánka.
Doc. Schmidt informoval, že budou na jednotlivé ústavy rozeslány rozpočtové tabulky.
Doc. Schmidt dále informoval o havárii kanalizace v budově Konviktská a její nutné opravy.
Předpokládaná délka opravy se očekává nejméně do konce září. Tajemník požádal Dr.
Kumpošta o vypracování krizového plánu výuky z důvodu možného uzavření budovy
Konviktu v době oprav pro studenty a veřejnost.
Doc. Jirovský informoval o PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVĚ k návrhu výdajů státního rozpočtu
České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2016 s výhledem na léta
2017 a 2018 viz materiál v příloze.

zapsala: Osifová
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
děkan fakulty

