Zápis 4. zasedání AS – FD, konaného dne 5.5.2004
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Doc. M. Jánešová, Doc. D. Nováková, Doc. M. Micka, Doc. J. Sodomka, PhDr. S. Holíková,
RNDr. M. Hykšová, RNDr. Z. Malá, Ing. J. Klečáková, Ing. D. Kočárková,
Mgr. J. Černíková,
za studentskou část:
Ing. M. Jacura, J. Civínová, V. Faltus, L. Měchurová, I. Smejkalová,
Omluveni:
Doc. RNDr. O. Navrátil, RNDr. O. Vraštilová,
Nepřítomni:
Ing. D. Bárta, L. Filip
Hosté:
Prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
p. Hráčková

- děkan fakulty
- vedoucí studijního oddělení

Program:
1.

Kontrola zápisu z minulého zasedání

2.

Reorganizace kateder oboru ME

Prof. Jíra

3.. Výroční zpráva fakulty za r. 2003

Prof. Jíra

4.

Návrh pohyblivé částky x,- Kč pro výpočet stipendií

p. Hráčková

5.

Různé

(Materiály na jednání byly senátorům v předstihu ukládány na Informačním fóru FD ČVUT).
Předsedkyně AS FD doc. M. Jánešová zahájila 4. zasedání AS FD, přivítala přítomné
hosty a seznámila členy AS FD s programem.
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání byl jednomyslně schválen.
2. Reorganizace kateder oboru ME
Děkan fakulty prof. J. Jíra předložil ke schválení reorganizaci kateder oboru ME, jejímž
cílem je provést základní rozdělení oborových kateder z hlediska odpovědnosti za předměty

a projekty nově zavedeného strukturovaného studia a z hlediska koncentrace výukových a
vědeckých pracovních kapacit.
AS FD „Reorganizaci kateder oboru ME“ po diskusi jednomyslně schválil s tím, že budou
zapracovány některé připomínky.
3. Výroční zpráva FD za rok 2003
Děkan fakulty prof. J. Jíra stručně shrnul obsah Výroční zprávy FD za rok 2003. Po delší
diskusi bylo AS FD doporučeno zprávu FD za rok 2003 upravit a doplnit.
AS FD „Výroční zprávu za rok 2003“ jednomyslně schválil s podmínkou úprav zprávy na
základě připomínek z diskuse.
4. Návrh pohyblivé částky x,- Kč pro výpočet stipendií
Vedoucí studijního oddělení pí Hráčková seznámila přítomné senátory s „Návrhem
pohyblivé částky x,- pro výpočet stipendií“. AS FD byla navržena ke schválení částka x,- ve
výši 300,- až 500,- Kč na měsíce únor až září 2004, která by byla za únor až duben 2004
vyplácena studentům zpětně. Pí Hračková všechny dotazy senátorů zodpověděla.
AS FD „Návrh pohyblivé částky x“ pro výpočet stipendií, tak, jak byl předložen,
jednomyslně schválil.
5. Různé
Doc. M.Jánešová:
-

informovala o akci „Daruj krev na ČVUT“, zaměřený na popularizaci krevního
dárcovství mezi mladými lidmi,

Prof. J.Jíra:
-

ředitel SÚZu Ing. R. Menšík zaslal děkanům fakult návrh ceníku pro Betlémskou kapli
a sportoviště ČVUT a další materiály (vnitroorganizační dohoda, smlouva o nájmu
atd),

AS FD jednomyslně vyjádřil podporu panu děkanovi, který s těmito návrhy zásadně
nesouhlasí a doporučil mu tlumočit tento názor na kolegiu rektora.
-

informoval, že 13.5.2004 se sejde pracovní komise v Konviktské ulici, která bude
spolupracovat s řídící komisí ČVUT na přípravě samoevaluační zprávy ČVUT,
poděkoval RNDr. M. Hykšové za dobrou přípravu a organizaci reprezentačního plesu
FD,
k dispozici jsou volné vstupenky na 10. mezinárodní silniční veletrh, konaný 18. až
20. května 2004 v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha, které si je možno
vyzvednout na studijním oddělení v Konviktské ulici,
apeloval na zvýšenou bezpečnost při předcházení požárům (viz požár v budově v
Horské ulici).

RNDr. M. Hykšová:
-

poděkovala všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě a průběhu reprezentačního
plesu FD.

Ing. D. Kočárková:
-

informovala o konání přednášky ve spolupráci s Asociací dopravních inženýrů Prof.
Ing. Stanislava Teplého, CSc., Dr.h.c., profesora University of Alberta z Kanady dne
11.5.2004 v 15.00 hod. v posluchárně č. 309 FD v Konviktské ul. na téma
„Severoamerická praxe a výzkum v městské hromadné dopravě“ a ve spolupráci
s Českou silniční společností seminář dne 12.5.2004 ve 14.00 hod. tamtéž na téma
„Hodnocení bezpečnosti dopravy“ a „Kapacita a kvalita dopravy okružních
křižovatek“.

V. Faltus:
-

tlumočil stížnost studentů na špatné zatemnění v učebně 409 a 410 v Konviktské
ulici,
v učebně K 107b by bylo vhodné instalovat promítací plátno. Řešení zajistí
Dr. J.Klečáková
dotázal se, proč stále funguje (zůstává v provozu) FTP připojení na fakultní server,
když bylo anoncováno, že bylo nezabezpečené připojení zrušeno. Dr. J.Klečáková
odpověděla, že připojení bylo definitivně zrušeno.

Dr. J.Klečáková:
-

informovala o funkci kopírky v Konviktské ulici, která funguje na zaměstnaneckou
kartu, přičemž náklady budou rozúčtovány podle příslušných kateder.

Proběhlo korespondenční hlasování týkající se návrhu na udělení fakultní medaile F.A.
Gerstnera FD ČVUT panu prof. Dr. Keiji Kishimu z Japonska.

Zapsala: Olga Neničková

Doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc. v.r.
předseda AS FD

