České vysoké učení technické v Praze

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

Zápis z 22. zasedání AS - FD konaného dne 7.10. 1998
Přítomni:
za zaměstnaneckou část: PhDr. S. Holíková, pí B. Hráčková, Doc. M. Jánešová, doc. J. Nagy,
Ing. J. Sodomka, Ing. B. Šálek, PhDr. J. Štikarová, RNDr. J. Taufer, Doc. R. Pohl,

za studentskou část:
M. Popelík R. Chval, Z. Hoffmannová, Ing. Z. Čarská,

Omluveni:
Dr. M. Svítek, Ing. Z. Votruba, Mgr. V. Dunovská

Hosté:
Prof. P. Moos, doc. M. Vlček, doc. F. Drastík

PROGRAM:

1. kontrola zápisu 21. zasedání AS FD
2. informace o zasedání AS ČVUT o navrhovaných změnách Volebního a jednacího řádu
AS ČVUT,
3. schválení jmenování Doc. RNDr. Miroslava Vlčka, Csc., proděkanem pro vědu a výzkum,
4. projednání případné schválení návrhu výše stipendií,
5. schválení návrhu na zřízení samostatného pracoviště “Oddělení počítačové techniky a síťových služeb”,
6. projednání případné schválení výzkumných záměrů Fakulty dopravní ČVUT v Praze,
7. projednání případné schválení návrhu studijních programů pro akreditaci,
8. projednání změn Statutu FD, změn Volebního a jednacího řádu AS FD, které bude třeba učinit v souvislosti s

platností nového vysokoškolského zákona,
9. různé.

Předseda AS FD poděkoval jménem celého senátu doc. M. Vlčkovi za výkon funkce děkana v době nepřítomnosti
prof. P. Moose.
Předseda AS FD informoval, že předsednictvo AS FD schválilo návrh disciplinární komise, kterou předložil děkan
fakulty pro řešení případu studenta Hobzy (Děčín) v tomto složení:





Ing. Zdeněk Votruba, Csc. – předseda komise
Doc. Ing. Mária Jánešová, Csc.
Ing. Jiří Čarský
RNDr. Olga Vraštilová
AS FD přijal tuto informaci.
ad 1 – Zápis z 21. zasedání byl jednomyslně schválen
ad 2 - projednání bodu 2 bylo přesunuto před bod 8
ad 3 - Prof. P. Moos, poděkoval doc. M.Vlčkovi za výkon funkce děkana po dobu jeho nepřítomnosti.
Předseda AS FD dal hlasovat o schválení jmenování doc. M. Vlčka proděkanem pro vědu a výzkum a
současně statutárním zástupcem děkana. Pro provedení tajné volby, byla zvolena volební komise ve
složení:

PhDr. J. Štikarová
Z. Hoffmannová
M. Popelík

Odevzdáno bylo 16 platných hlasovacích lístků – byl vysloven jednomyslný souhlas s jmenováním doc.
M. Vlčka:

Tím byl Doc. RNDr. Miroslav Vlček, Csc. schválen akademickým senátem FD jako proděkan pro vědu a výzkum a
statutárním zástupcem děkana.

ad 4 - Proděkan pro pedagogickou činnost doc. F. Drastík provedl rozbor finančních možností naší fakulty
pro výpočet stipendií a navrhl pohyblivou částku x = 150,- Kč. Tento návrh byl jednomyslně schválen.
Pohyblivá částka k výplatě za měsíc říjen – prosinec činí 150,- Kč.
Vzhledem k finančním nejasnostem nebyla projednána výše doktorandského stipendia. AS FD pověřil
předsednictvo senátu projednáním a schválením výše doktorandského stipendia v době mezi zasedáními
AS FD.

ad 5 - Děkan fakulty požádal AS FD o souhlas se zřízením samostatného pracoviště “Oddělení počítačové
techniky a síťových služeb”. Zřízení tohoto samostatného pracoviště je vynuceno každodenními
potřebami fakulty při využívání výpočetní techniky.

Tento návrh byl jednomyslně schválen.

ad 6 - Děkan fakulty předložil výzkumné záměry Fakulty dopravní ČVUT v Praze.
Podrobné informace o navrhovaných záměrech a o budoucím financování vědecké činnosti fakulty
informoval doc. M. Vlček. Po diskusi (Moos, Vlček, Sodomka, Taufer), AS FD schválil jednomyslně tyto
výzkumné záměry fakulty:

1. Rozvoj metod systémové analýzy, algoritmů a statických metod pro dopravu a spoje.
2. Automatické systémy v dopravě a diagnostika dopravních systémů.
3. Modely dopravy a řízení dopravních procesů v území.

AS FD se usnesl tyto výzkumné záměry zařadit do Statutu fakulty dopravní.

ad 7 - Děkan fakulty předložil návrh studijních programů:
Pro všechny programy platí, že forma studia je prezenční a kombinovaná. Všechny programy jsou
uskutečňovány v českém a anglickém jazyce.
A. Magisterský studijní program
Název programu: Doprava a spoje
Standardní doba studia: 5,5 roku

Obory





Dopravní infrastruktura v území
Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
Automatizace v dopravě a telekomunikacích
Provoz a řízení letecké dopravy

Magisterský studijní program navazující na bakalářské studium
Název programu: Doprava a spoje
Standardní doba studia: 3 roky

Obory






Dopravní infrastruktura v území
Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
Automatizace v dopravě a telekomunikacích
Provoz a řízení letecké dopravy

A. Bakalářský studijní program
Název programu: Doprava a spoje
Standardní doba studia: 3,5 roku

Obory


Logistika v dopravě a telekomunikacích

A. Doktorské studijní programy
Standardní doba studia: 3 roky
Název programu: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Název programu: Dopravní systémy a technika
Název programu: Inženýrská informatika
Výuka v doktorských studijních programech může probíhat i v jazyce anglickém.

Tento návrh AS FD projednal a po diskusi jednomyslně schválil s tím, že tento text bude zařazen do přílohy č. 1
Statutu ČVUT po schválení AS ČVUT.

ad 2 a ad 8 - Taufer a Sodomka informovali o připravovaných změnách Volebního a jednací
ho řádu AS ČVUT. Vzhledem k novému Vysokoškolskému zákonu bude třeba souladu se
zákonem vypsat nové volby do AS FD a AS ČVUT. Proběhla o možných způsobech volby
diskuse. AS FD jednomyslně zaujal stanovisko, že v AS ČVUT by měla být každá fakulta
(velká i malá) zastoupena stejným počtem senátorů. Dále AS FD zaujal stanovisko neurčovat
počty profesorů, habilitovaných a nehabilitovaných pracovníků zastoupených v senátu.
ad 9 - AS FD se usnesl svolat shromáždění Akademické obce FD, které se bude konat dne 30.října 1998 v
11.30 hodin v místnosti 210, Na Florenci 25, kde bude předložena zpráva o činnosti AS FD a děkan FD
přednese projev ve kterém zhodnotí dosavadní činnost fakulty a promluví o nastávajících úkolech. AS FD
očekává, že členové Akademické obce se vyjádří ke způsobu voleb senátorů do AS FD
a AS ČVUT.

Příští řádné zasedání AS FD se bude konat
první středu v měsíci listopadu
4.11.1998 ve 14.00 hod.
v Konviktské ul. 20

Zapsala a zpracovala: Olga Neničková

RNDr. Jiří Taufer, CSc.

předseda AS FD
V Praze 9.10.1998

