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ÚVOD
Aktualizovaný dlouhodobý záměr aktualizuje a rozpracovává dílčí strategické kroky pro rok
2016 vyplývající ze schváleného pětiletého Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti ČVUT Fakulty dopravní pro období 2016 2020 (DZ).
V prvním roce následujícího pětiletého období 2016 - 2020 se vedení fakulty soustředí zejména
na analýzu možností a hledání konkrétních východisek, které se stanou základem pro další
případné systémové změny v následujících letech.
Jednotlivé aktualizované záměry jsou rozděleny podle kompetencí jednotlivých proděkanů
ČVUT Fakulty dopravní: pedagogická činnost, věda a výzkum, zahraniční vztahy, vnější vztahy a
rozvoj.
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AKTUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR NA OBDOBÍ 2016
1. Pedagogická činnost


Vypracovat a aplikovat metody hodnocení kvality výkonu činností pedagogických
pracovníků nejen sledováním formálních kritérií (tj. počtu publikací a kvalifikační
struktura akademických pracovníků apod.), ale i přímým sledováním výuky,
hospitacemi, rozhovory s vyučujícími i studenty, ověřováním znalostí, dovedností a
způsobilostí absolventů studijních programů s využitím výsledků SZZ a srovnáváním
kvality kvalifikačních prací.



Revidovat systém hodnocení kvality vzdělávací činnosti ČVUT Fakulty dopravní, který
bude reflektovat výsledky hodnocení kontroly kvality výuky a ve spolupráci
s proděkanem pro vědu a výzkum i hodnocení vědecko-výzkumné činnosti. Do
hodnocení budou zahrnuty i výsledky anonymních anket.



Rozvíjet, rozšiřovat a inovovat kurzy celoživotního vzdělávání a začlenit celoživotní
vzdělávání do systému vnitřního hodnocení pedagogických pracovníků.



Vytvořit podmínky pro navýšení počtu zahraničních studentů, zejména samoplátců,
rozšířením nabídky výuky v anglickém jazyce a rozšířením nabídky joint-degrees
studijních oborů.

Zodpovědný proděkan: doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.

2.

Věda a výzkum



Vytvořit systém průběžné analýzy výkonů ve vědecké činnosti a v rozvoji ČVUT FD.



Vytvořit systém průběžného hodnocení studentů doktorského studia.



Procesně i motivačně podporovat řešení výzkumných projektů s důrazem na spolupráci
v rámci fakulty, jakož i celého ČVUT. Podporovat implementaci manažerských nástrojů
podpory vícesložkového financování součástí fakulty.



Zlepšit administrativní podporu řešitelů projektů financovaných prostřednictvím TAČR,
GAČR a dalších národních a Evropských programů.



Podpořit užší spolupráci s vědeckými osobnostmi jak tuzemskými, tak zahraničními a
zlepšit podmínky získávání špičkových stážistů podílejících se na vědeckých a
výzkumných projektech ČVUT FD.



Prohloubit spolupráci s průmyslem a významnými institucemi pomocí společně
řešených projektů, vzájemnou výměnou odborníků a působením významných odborníků
z praxe na ČVUT FD.

Zodpovědný proděkan: doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
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3.

Zahraniční vztahy



Vypracovat pravidla pro hodnocení akademických pracovníků z hlediska spolupráce se
zahraničními pracovišti.



Zmapovat procesy pro výjezd studentů na krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty
v zahraničí a vypracovat nástroje pro jejich prezentaci akademické obci.



Zmapovat procesy pro výjezd akademických pracovníků na krátkodobé i dlouhodobé
pracovní pobyty v zahraničí a vypracovat nástroje jejich prezentace akademické obci.



Dokončit implementaci webových stránek v anglickém jazyce a průběžně aktualizovat
jejich obsah.



Průběžně připravovat další informační a propagační materiály fakulty v anglickém
jazyce.



Identifikovat možnosti, jak zvýšit počet českých studentů studujících na fakultě
v anglickém jazyce.

Zodpovědný proděkan: doc. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.

4. Vnější vztahy


Marketingové a propagační aktivity cíleně orientovat na zlepšení povědomí
potenciálních studentů o širokém spektru studijních oborů na ČVUT FD.



Marketingové a propagační aktivity cíleně orientovat pro širokou odbornou veřejnost
v různých oblastech dopravních věd, čímž se vytváří lepší podmínky pro spolupráci
s průmyslem, státní správou a veřejnou samosprávou.



Posílit přímé oslovování studentů středních škol - ve spolupráci s rektorátem ČVUT
prezentovat studijní možnosti na ČVUT FD ve vybrané síti odborných středních škol a
gymnázií.



Ve spolupráci s rektorátem ČVUT rozšířit spolupráci s vybranými středními odbornými
školami při přípravě kandidátů studia na technických vysokých školách.



Dokončit implementaci nové verze webových stránek v češtině a ve spolupráci
s proděkanem pro zahraniční styky i v angličtině a průběžně aktualizovat obsah i formu
dalších informačních a propagačních materiálů.



Hledat cesty využití sociálních sítí pro komunikaci zejména směrem k potenciálním
zájemcům o studium, studentům a absolventům fakulty.

Zodpovědný proděkan: Prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.
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5.

Rozvoj



Zajistit v nejkratší možné době studie a je-li reálné i projektové dokumentace pro
jednotlivé dílčí rekonstrukce s cílem vytvoření podmínek pro následnou realizaci a tím i
účelného využití uvolněných prostor budovy Horská A.



Urychlením modernizace nevyhovujících vnitřních prostor objektů Horská a Konviktská
vytvářet podmínky pro následné opuštění objektu Florenc.



Vytvořit a dále rozvíjet koncept využití společných laboratoří ČVUT v Dejvicích
v kontextu případného budoucího přestěhování do nové budovy v Dejvicích.



Rozvíjet vzdělávací centrum Děčín ve spolupráci s FJFI, místní veřejnou samosprávou a
lokálními firmami.

Zodpovědný proděkan: Ing. Petr Kumpošt, PhD.

5

