České vysoké učení technické v Praze

FAKULTA DOPRAVNÍ
Akademický senát FD ČVUT, Konviktská 20, PRAHA 1

Zápis ze 13. zasedání AS - FD konaného dne 1. 10. 1997
Přítomni:
za zaměstnaneckou část: pí. B. Hráčková, PhDr. J. Štikarová, Dr. M. Svítek, Ing. B. Šálek, Doc. R. Pohl, RNDr. J.
Taufer, Ing. Z. Votruba, Ing. J. Sodomka
za studentskou část: Z. Hoffmannová, P. Hofhansl, M. Kalivoda, M. Popelík, J. Vítek

Omluveni:
Ing. Z. Čarská, PhDr. S. Holíková, Doc. J. Nagy, V. Buldra, Mgr. Věnceslava Dunovská

Hosté:
Prof. Ing. Petr Moos, CSc., Doc. Ing. Josef Jíra, Prof. Ing. Jiří Dunovský

PROGRAM:

1. úvodní slovo pana děkana k zahájení školního roku
2. kontrola zápisu minulého zasedání
3. schválení návrhu na uzavření pracovního poměru s vyučujícími staršími 65 let
4. vyhlášení doplňkových voleb do AS FD a volba volební komise
5. zpráva legislativní komise o volebním a jednacím řádu AS FD
6. změna doby konání pravidelných zasedání AS FD
7. projednání změny názvu katedry K616 z dosavadního názvu “Katedra dopravních technologií” na nový název
“Katedra dopravní techniky”
8. zpráva proděkana pro výstavbu a rozvoj Doc. J. Jíry o výstavbě fakulty a o stěhování některých kateder
9. informace na vědomí AS FD
- úprava rozpočtu - 2. snížení
- výpůjční řád knihovny FD
- o práci ekonomické komise a o metodě rozdělování finančních prostředků na jednotlivé katedry
- o lustracích
10. různé
1. V úvodu vystoupil děkan fakulty a připomněl nám, že od letošního školního roku má DF již všechny ročníky
a první studenti ukončí své studium. Je nutné provést důkladnou inventuru pedagogických činností a
vyučovaných předmětů, stabilizaci fakulty /získání nových prostor v Horské ulici a na Florenci a personální
stabilizaci/, provést změny na katedrách a přetransformovat je na ústavy, vybudovat oddělení pro specifické
předměty a připravit se na možné legislativní změny v případě schválení vysokoškolského zákona . Do

budoucnosti se uvažuje o zavedení nové formy studia - dálkového studia se zaměřením na infrastrukturu a
místní rozvoj, regulaci činností v infrastruktuře a podnikání v oblasti dopravy.
Akademický senát souhlasí, aby proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky Prof. Ing. F.
Lehovec, CSc. pověřil prací týkající se zahraničních styků proděkana pro pracoviště Děčín Doc. Ing. V.
Skurovce, CSc. AS souhlasí s touto změnou jednomyslně, pro hlasovalo 13 členů.
- Velmi nás potěšila zpráva o reprezentaci naší fakulty ve správní radě Českých drah
panem děkanem. Spolupracovat na zákonu o ČD bude JUDr. Z. Vaníček.
2. Zápis 12. zasedání byl schválen jednomyslně 13 hlasy.
3. Děkan požádal AS o schválení návrhu na prodloužení pracovního poměru ve školním roce 1997/98 s
vyučujícími staršími 65 let. Jedná se o tyto pracovníky:
- Prof. Ing. Dr. Jaroslav Vlček, DrSc. - K614
- Prof. Ing. Miroslav Steiner, CSc. - K611
- Prof. Lubomír Sodomka, CSc. - K615 - pracoviště Děčín
- Doc. Ing. Karel Kavina, CSc. - K613
- Doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc. - K612
- Doc. RNDr. Josef Nagy, CSc. - K611
- Ing. Ivan Senjuk - pracoviště Děčín
- Ing. Jaromír Kunst - K613
- Zdeněk Matouch - pracoviště Děčín, dohoda o pracovní činnosti
- Prof. PhDr. Roman Bek - K611
Zdůraznil, že vzhledem k potřebám výuky /s přihlédnutím k zásluhám jmenovaných/, je jejich podíl na jejím
zajištění nezbytný.
Návrh na prodloužení pracovního poměrus výše jmenovanými byl schválen.
Pro 12 hlasů, zdržel se 1 hlas.
4. Byly vyhlášeny doplňující volby za Doc. M. Hobzu, který se vzdal členství v AS FD protože nemůže být
současně členem AS a Vědecké rady.
Pro provedení voleb byla zvolena volební komise ve složení RNDr. J. Taufer, CSc., Ing. J. Sodomka, M.
Kalivoda, pro hlasovalo 11 členů, 2 se zdrželi hlasování.
Akademický senát vyzývá řádné členy Akademické obce, aby své návrhy na kandidáty předali do 18.
října předsedovi AS J. Tauferovi. Návrhy je nutné opatřit písemným souhlasem kandidáta.
Volby se budou konat ve dnech 22. - 23. října 1996 v kanceláři pí. Čebišové /místnost č. 201/ v době od
10.00 do 12.00 a od 13.00 do 14.00.
Senát schvaluje, aby byli upřednostněni kandidáti z katedry K613 z důvodu paritního zastoupení.
ad 5 - Podle zprávy legislativní komise nebyly do určeného termínu podány žádné námitky k pracovní
verzi Volebního a jednacího řádu AS FD. Dojde pouze ke změně počtu studentů a to až po schválení
nového vysokoškolského zákona.
ad 6 - AS FD se po diskusi hlasováním usnesl na posunutí doby pravidelného zasedání z 10.00 na 14.00
vždy první středu v měsíci. Pro hlasovalo 11 členů, proti 1 a 1 se zdržel hlasování.
ad 7 - Projednání změny názvu katedry K 616 z dosavadního názvu “Katedra dopravních technologií” na
nový název “Katedra dopravní techniky” bylo odsunuto na další zasedání AS FD s tím, že tato změna
bude nejdříve projednána na Vědecké radě a také se všemi členy katedry. Pro odsunutí hlasovalo 12
členů, jeden se zdržel.
ad 8 - Proděkan pro výstavbu a rozvoj Doc. J. Jíra informoval AS FD o výstavbě fakulty a o stěhování
některých kateder do budovy v Horské ulici, kterou má již téměř celou FD pod svou správou. Vyučující
tam získají místnost č. 312, která jim bude sloužit jako sborovna. Budova na Florenci, kterou nutně
potřebujeme z důvodu nedostatku velkých poslucháren, bude k dispozici nejdříve v únoru 1998.

K přestěhování katedry humanitních věd dojde v poslední dekádě října, uvolní se tím v budově v
Konviktské ulici místnosti pro zbylé katedry.
ad 9 - AS FD vzal na vědomí předloženou úpravu rozpočtu - 2. snížení.
ad 10 - Člen AS FD za studentskou část M. Kalivoda informoval o stavu kopírky umístěné v knihovně.
Akademický senát se spolu s děkanem shodl na tom, že ztráta 9,54 % za období 16.1. - 25.9.1997 je
akceptovatelná.
AS vzal na vědomí informaci od vedoucí studijního oddělení B. Hráčkové, že ve školním roce 1997-98
bylo na FD přijato 361 studentů a zapsáno jich bylo 237.
Byla vyslovena pochvala pí B. Hráčkové za vzornou práci na studijním oddělení.

Příští řádné zasedání AS FD se bude konat ve středu 5.11.1997 ve 14.00 hodin.

Zpracovali:
Zdeňka Hoffmannová
Martin Popelík

V Praze dne 29.10. 1997
RNDr. Jiří Taufer ,CSc.
předseda AS FD

