České vysoké učení technické v Praze

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

Zápis 17. zasedání AS - FD konaného dne 4.3. 1998
Přítomni:
za zaměstnaneckou část: Mgr.V. Dunovská, PhDr. S. Holíková, pí B. Hráčková, Doc. M. Jánešová, Doc. R. Pohl, Ing.
J. Sodomka, In. B. Šálek, PhDr. J. Štikarová, RNDr. J. Taufer, Ing. Z. Votruba

za studentskou část:
P. Hofhansl, M. Kalivoda, M. Popelík, J. Vítek, V. Buldra, Z. Hoffmannová

Omluveni:
Ing. Z. Čarská, Doc. J. Nagy, Dr. M. Svítek

Hosté:
RNDr. M. Vlček, DrSc., JUDr. L. Michálková, Doc. F. Drastík, CSc.

PROGRAM:

1. kontrola zápisu minulého zasedání
2. schválení Doc. Ing. Františka Drastíka, CSc. proděkanem pro pedagogickou činnost
3. projednání a případné schválení zprávy o hospodaření naší fakulty za rok 1997
4. změny ve “Studijním a zkušebním řádu FD ČVUT”
5. prováděcí předpis pro řízení k obhajobě dizertační práce
6. různé

ad 1 - Zápis 16. zasedání byl jednomyslně schválen

ad 2 - Předseda AS FD přečetl žádost děkana fakulty o schválení nového proděkana pro pedagogickou
činnost Doc. Ing. F. Drastíka, CSc. Jeho kandidaturu zdůvodnil děkan, předseda AS tuto kandidaturu
podpořil.

Toto hlasování muselo být provedeno tajně. Pro provedení této tajné volby, byla zvolena volební komise ve složení:

PhDr. J. Štikarová
Z. Hoffmannová
M. Popelík

Odevzdáno bylo 15 platných hlasovacích lístků z toho 14 pro, 1 proti.

Tím byl Doc. Ing. František Drastík, CSc. schválen akademickým senátem FD jako proděkan pro
pedagogickou činnost.

- Předseda senátu AS FD dále přečetl “Žádost o schválení návrhu disciplinární komise pro pracoviště v
Děčíně” v tomto složení:

předseda komise: - Doc. Ing. Václav Skurovec, CSc.

členové komise: - Doc. Ing. Petr Jirava, CSc.
- PhDr. Stanislava Holíková
- Vladimír Buldra

před hlasováním Dr. S. Holíková seznámila stručně přítomné z důvodem o zřízení disciplinární komise.

V uvedeném složení bylo disciplinární komise jednomyslně schválena.

ad 3) - Dr. Michálková AS FD velice podrobně seznámila s jednotlivými tabulkami o hospodaření fakulty
za rok 1997 dle rozboru, který byl v dostatečném předstihu e-mailem rozeslán všem senátorům. Tento
návrh před zasedáním byl řádně projednán ekonomickou komisí AS FD, která se s tajemnicí fakulty Dr.
Michálkovou dvakrát sešla. Hospodářská komise konstatovala, že Dr. Michálková všem požadavkům na
formu zprávy vyhověla a doporučila AS FD, aby tuto zprávu schválil.

Akademický senát “Zprávu o hospodaření naší fakulty za rok 1997” jednomyslně schválil.

ad 4) - děkan fakulty RNDr. M. Vlček ze své předchozí funkce jako proděkan pro pedagogickou činnost
zdůvodnil změny ve “Studijním a zkušebním řádu FD ČVUT”.

Předseda AS FD ocenil dokonalé formální zpracování předkládaných změn.
Předseda legislativní komise Ing. J. Sodomka, CSc. doporučil senátu návrh na změny schválit.

Akademický senát schválil předložené změny ve “Studijním a zkušebním řádu FD ČVUT”.

ad 5) - Předseda legislativní komise Ing. J. Sodomka, CSc. doporučil ke schválení prováděcí předpis pro
řízení k obhajobě disertační práce. Tento prováděcí předpis je nezbytnou součástí studijních předpisů pro
postgraduální studium.

Akademický senát jednomyslně schválil navržený prováděcí předpis pro řízení k obhajobě disertační práce.
ad 6) - předseda AS FD informoval o webovských stránkách naší fakulty, vyslovil poděkování Ing. Z.
Čarské za zpracování materiálů, které se týkají našeho senátu. Tyto materiály budou obsahovat veškeré
legislativní dokumenty fakulty a zápisy všech zasedání.

Děkan RNDr. M. Vlček informoval senát o zasedání kolegia rektora, na kterém se projednával rozpočet školy na příští
rok. Konstatoval, že fakulta v příštím roce bude v obtížné finanční situaci a to z těchto hlavních důvodů:

- ČVUT jako celek obdrželo zhruba o 10% méně prostředků než loni

- vzhledem k naplněnému stavu studentů v příštím roce, nebude platit zvýšený koeficient, který naší fakultě byl
přidělen jako startovné

- hodnocení pedagogických výkonů naší fakulty je srovnatelné s ostatními fakultami ČVUT
avšak hodnocení vědecké činnosti naší fakulty je žalostně nízké. Je to způsobeno také tím, že stále příliš mnoho
pedagogů je zde zaměstnáno na částečný úvazek.

Děkan dále prohlásil, že cestu z tohoto finančního propadu vidí v systematickém postupu pracovníků fakulty při
získávání externích grantů a projektů a při organizaci celoživotního vzdělávání.

V souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 1998 byla domluvena schůzka ekonomické komise a našich senátorů v AS
ČVUT u Dr. Michálkové v pondělí 9.3.1998 v 9.00 hod.

Příští řádné zasedání AS FD se bude konat ve středu
1.4.1998 ve 14.00 hod.

Zapsala a zpracovala: Olga Neničková

V Praze dne 5.3.1998 RNDr. Jiří Taufer, CSc.
předseda AS FD

