České vysoké učení technické v Praze

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

Zápis z 9. zasedání AS - FD konaného dne 9. 4. 1997
Přítomni:
za zaměstnaneckou část: Mgr. V. Dunovská, PhDr. S. Holíková, B. Hráčková, Doc. J. Nagy, Doc. R. Pohl, Dr. M.
Svítek, Ing. B. Šálek, RNDr. J. Taufer, Ing. Z. Votruba,
za studentskou část: V. Buldra, Ing. Z. Čarská, Z. Hoffmannová, M. Kalivoda, M. Popelík,
J. Vítek.
omluveni: P. Hofhansl, Doc. M. Hobza, Ing. J. Sodomka, PhDr. J. Štikarová,
Hosté:
JUDr. L. Michálková, M. Fořt, Ing. M. Jalovecký, J. Šebek, Prof. V. Lehovec, Doc. P. Moos

PROGRAM

1. schválení zápisu minulého jednání

2. projednání příp. schválení Předpisů pro postgraduální doktorandské studium

3. projednání příp. schválení rozpočtu fakulty na rok 1997

4. schválení návrhu pohyblivé částky x,- Kč na stipendium

5. schválení návrhu složení vědecké rady

6. návrh na otevření studijního oboru inženýrského studia Provoz a ekonomika letecké dopravy

7. schválení návrhu na prodloužení pracovního poměru v roce 1997 s vyučujícími, kteří dovršili 65 let věku

8. doporučení kandidátů na udělení Felberovy medaile a medaile ČVUT

9. metodika rozdělování finančních prostředků pro rok 1998

10. různé

ad 1 - Kontrola minulého zápisu byla provedena.
Zápis 8. zasedání byl schválen.
ad 2 - Prof. Lehovec informoval AS o předpisech pro postgraduální doktorandské studium a o následných
schůzkách se senátory, které vedly k poslední předložené verzi. Poté odpověděl na dotazy ohledně
možnosti přerušení studia a termínu vykonání rigorózní zkoušky.

Předpisy pro postgraduální doktorandské studium byly jednomyslně schváleny s tím, že bude dodatečně
schválen chybějící zvláštní předpis o průběhu obhajoby.

ad 3 - Děkan Doc. P. Moos hovořil o velkém nedostatku investičních prostředků. Rozpočet naší fakulty je
ovlivněn investičními a provozními záměry, zejména pak stěhováním části fakulty do Horské. Dr.
Michálková informovala o žádosti o posílení našeho rozpočtu o 2 miliony Kč. Rozvinula se diskuse o
principu přidělení určitých části prostředků na katedry, který byl projednáván na zasedání kolegia děkana.

Byla projednávána i otázka finančně náročné výuky leteckého provozu, v rozpočtu není počítáno s
vyčleněním zvláštní částky.

Rozpočet fakulty na rok 1997 byl schválen jednomyslně.

ad 4 - Pí. B. Hráčková přednesla návrh pohyblivé částky x=400,-Kč na výpočet stipendia. Po diskusi,
vzhledem k stávajícím možnostem rozpočtu, byla navržena nižší částka
x=350 Kč. Děkan přislíbil, že při navýšení rozpočtu bude v prvé řadě pamatováno na zvýšení stipendií.

Pohyblivá částka ve výši 350,-Kč byla jednomyslně schválena.

ad 5- Návrh na složení vědecké rady přednesl děkan. Představil jmenované kandidáty a hovořil o jejich
odborných a společenských předpokladech.

M. Kalivoda vznesl připomínky ke složení navrhované vědecké rady:
a) Doc. Hobza nemůže být podle statutu současně členem vědecké rady a AS.
b) Navrhl JUDr. Z. Vaníčka do vědecké rady.
Děkan na tyto připomínky odpověděl, že si neuvědomil podmínku stanovenou statutem , která vylučuje
možnost, aby Doc. Hobza byl současně členem vědecké rady a AS, ale dává přednost účasti Doc. Hobzy
ve vědecké radě. Za návrh jmenovat
JUDr. Vaníčka do vědecké rady děkan M. Kalivodovi poděkoval a požádal senátory, aby si JUDr.
Vaníčka do volebních lístků připsali.

Byla schválena volební komise ve složení Ing. Čarská, Dr. Svitek a bylo provedeno tajné hlasování o
složení vědecké rady.

Interní členové:

Doc. Ing. Duchoň Bedřich, CSc. - ved. kat. ekonomiky a managementu v dopravě
Prof. Ing. Dunovský Jiří, CSc. - ved. kat. dopravních technologií
Doc. Ing. Hobza Milan, CSc. - zást. ved. kat. logistiky a doprav. procesů
Doc. Ing. Jíra Josef, CSc. - proděkan pro rozvoj
Doc. Ing. Jirava Petr, CSc. - ved. kat. doprav. systémů v území
Doc. Ing. Kubát Bohumil, CSc. - FSv - ved. kat. železničního stavitelství
PhDr. Kubišová Vlasta - ved. kat humanitních oborů
Prof. Ing. Lehovec František, CSc. - proděkan pro VVČ a zahr. styky
Doc. Ing. Moss Petr, CSc. - děkan FD a vedoucí kat. automatizace v dopravě a telekomunikacích.
Ing. Novák Mirko, DrSc. - ved. laboratoře spolehlivosti systémů
Doc. Ing. Skurovec Václav, CSc. - proděkan pro Děčín
Doc. Ing. Svoboda Vladimír, CSc. - ved. kat. logistiky a doprav. procesů
Ing. Šimek Bohumil, CSc. - kat. automatizace v dopr. a telekom.
RNDr. Vlček Miroslav, DrSc. - proděkan pro pedagogic. činnost a ved. kat. aplikované matematiky
Prof. Ing. Dr. Vlček Jaroslav, DrSc. - kat. automatizace v dopr. a telekom.
JUDr. Vaníček Zdeněk. - kat. humanitních oborů

Externí členové:

pplk. Doc. Ing. Vojkovský František, CSc. - děkan Fakulty letectva a protivzdušné obrany státu VA Brno
Ing. Staněk Karel, DrSc. - předseda konkursní komise MŠ ČR
Ing. Kopecký František, CSc. - ved. prac. GŘ ČD
Prof. Ing. Lánský Milan, DrSc. - děkan FD JP Pardubice
Prof. Ing. Macek Jan, DrSc. - děkan FSi ČVUT
Prof. Ing. Musílek Ladislav, CSc. - děkan FJFI ČVUT
Doc. Ing. Sýkora Jiří, CSc. - katedra telekomunikací FEL ČVUT

Nyní uvedeme pouze jména kandidátů u kterých se vyskytly hlasy proti s uvedeným počtem
záporných hlasů.
Doc. Duchoň...................1 hlas proti
Prof. Dunovský...............1 hlas proti
Doc. Hobza......................5 hlasů proti
Dr. Kubišová..................5 hlasů proti

Ostatní kandidáti obdrželi plný počet hlasů. Odevzdáno bylo 13 platných hlasovacích lístků.

Všichni navržení kandidáti byli schváleni.

ad 6 - Děkan doporučil přijetí návrhu otevření oboru inženýrského studia provoz a ekonomika letecké
dopravy. Podklady k tomuto bodu byly již dříve s některými senátory prodiskutovány a zde znovu
komentovány.

Návrh na otevření oboru inženýrského studia provoz a ekonomika letecké dopravy byl jednomyslně
schválen.

ad 7- Děkan požádal AS o schválení návrhu na prodloužení pracovního poměru v kalendářním roce 1997 s
vyučujícími, kteří dovršili 65 let věku. Jedná se o tyto pracovníky:

- Bek Roman - 73 let, K611
- Vlček Jaroslav - 69 let, K614
- Kunst Jaroslav - 69 let, K613
- Steiner Miroslav - 68 let, K611
- Sodomka Lubomír - 66 let, K615
- Kavina Karel - 66 let, K613
- Senjuk Ivan - 66 let, pracoviště Děčín

Zdůraznil, že vzhledem k potřebám výuky je podíl jmenovaných na jejím zajištění nezbytný.

Návrh na prodloužení prac. poměru s výše jmenovanými byl schválen. Pro 12 hlasů, proti 1 hlas.

ad 8- AS požádal pana děkana, aby na vědecké radě ČVUT předložil návrh udělit
Felberovu medaili: Prof. Ing. Jiřímu Dunovskému, CSc.
Doc. RNDr. Jozefu Nagymu, CSc.
Ing. Jaromírovi Sodomkovi, CSc.

a medaili ČVUT: Doc. Ing. Václavovi Skurovcovi, CSc.
RNDr. Miroslavovi Vlčkovi, DrSc.

Tento požadavek byl jednomyslně schválen.

ad 9- Tento bod byl odložen s tím, že bude projednán na jednom z příštích zasedání. Podklady pro tento
bod připraví ekonomická komise AS.

ad 10- M. Kalivoda informoval o ztrátovosti kopírky pro studenty zaviněné nešťastným technickým
řešením. Děkan uloží JUDr. Michálkové řešit tento problém.

Příští zasedání AS FD ČVUT se koná ve středu 7. května v 10.00
v zasedací místnosti 314 FD ČVUT v Konviktské 20.
Zapsala: Mgr. Věnceslava Dunovská
Zpracovali: Mgr. Šárka Voráčová, RNDr. Jiří Taufer
V Praze dne 8. 4. l997

