Zápis 2. zasedání AS – FD, konaného dne 17.3.2004
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Doc. M. Jánešová, Doc. M. Micka, Doc. D. Nováková,
PhDr. S. Holíková, RNDr. O. Vraštilová, RNDr. M. Hykšová,
Ing. D. Kočárková, Mgr. J. Černíková,
za studentskou část:
Ing. M. Jacura, J. Civínová, V. Faltus, L. Filip, L. Měchurová, Smejkalová Iva,
Omluveni:
Doc. RNDr. O. Navrátil, RNDr. Z. Malá, Doc. J. Sodomka, Ing. J. Klečáková,
Nepřítomni:
Ing. D. Bárta,
Hosté:
Prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
JUDr. Luďka Michálková
Ing. Lenka Hynková

- děkan fakulty
- tajemnice fakulty
- vedoucí ekonomického oddělení

Program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Čerpání finančních prostředků za rok.2003

Prof. Jíra
JUDr. Michálková
Ing. Hynková

3. Vyhlášení soutěže o logo fakulty

Dr. Kalika

4. Informace o výzkumných záměrech

Prof. Jíra

5. Různé

(Materiály na jednání byly senátorům v předstihu ukládány na Informačním fóru FD ČVUT).
Předsedkyně AS FD doc. M. Jánešová zahájila 2. zasedání AS FD. Přivítala všechny
přítomné hosty a novou členku J. Smejkalovou z řad studentů za abdikovanou Ing. M.
Chvátalovou a seznámila členy AS FD s programem.

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání

Zápis z minulého zasedání byl bez připomínek schválen 13 hlasy pro, 1 se zdržel
hlasování.
2. Čerpání finančních prostředků za rok 2003
V tomto bodě se ujala slova předsedkyně hospodářské komise AS FD PhDr. S. Holíková.
Informovala přítomné senátory o jednání hospodářské komise, která se sešla s Ing. L.
Hynkovou a řádně projednala rozbor návrhu čerpání rozpočtu za rok 2003. Hospodářská
komise doporučila tento předložený návrh AS FD ke schválení.
AS FD byl tento předložený návrh „Čerpání prostředků za rok 2003“ schválen 13 hlasy
pro, 1 se zdržel hlasování.
3.

Vyhlášení soutěže o logo fakulty
Předsedkyně AS FD doc. M. Jánešová v tomto bodě sdělila AS FD, za omluveného
proděkana pro výstavbu Dr. M. Kaliku, že požadavky týkající se akce vyhlášení soutěže
pro používání loga v rámci naší fakulty budou vyvěšeny Dr. M. Kalikou na Informačním
foru FD. Zároveň požádala senátory AS FD o jejich zapojení do akce.

4. Informace o výzkumných záměrech
Ing. Kočárková, která úzce spolupracuje v tomto bodě s děkanem fakulty prof. J. Jírou,
byla požádána předsedkyní AS FD doc. M. Jánešovou o podání informace. Informovala
o třech stávajících výzkumných záměrech, které v současné době na fakultě probíhají,
s termínem ukončení 31.12.2004. Byly také podány návrhy na dva nové výzkumné
záměry, které budou zahájeny, v případě jejich kladného přijetí, 1.1.2005. Jde o tyto
záměry:
„Inteligentní dopravní systémy“
„Rozvoj dopravní infrastruktury a optimalizace provozu na dopravních sítí“.
5.

Různé
prof. Kulčák:
-

informace o vytvoření nového doktorského studijního programu „Provoz a řízení
letecké dopravy“, kde je v současnosti cílem vytvořit nový společný doktorský
studijní program s jedním oborem pro odborníky v civilní letecké dopravě České
republiky.

Doc. Jánešová:
-

21.4.2004 bude AS FD předložena koncepce oboru ME ke schválení,
z porady kolegia rektora vyplynul návrh, že by účastníci promocí v Betlémské kapli,
které se týkají fakulty dopravní, měli platit za osobu 30,- Kč. S tímto návrhem děkan
prof. J. Jíra nesouhlasil. Po diskusi AS FD jednomyslně tento návrh neschválil.

RNDr. Hykšová:
-

navrhla obnovit tradici a uspořádat „Reprezentační ples FD“ v Masarykově koleji,
který by se uskutečnil 22.4.2004 pod záštitou FD a s pomocí získaných sponzorů.
AS FD souhlasí a podporuje tuto činnost s tím, že „Reprezentační ples FD“ se bude
konat pod záštitou děkana fakulty prof. J. Jíry a AS FD.

V. Faltus:
- informoval o tom, že studenti oboru AI upozorňují na zhoršení kvality některých
předmětů po prof. J. Vlčkovi a navrhují jejich redukci, se současným posílením
předmětů na téma dopravní telematika, která se dnes prudce rozvíjí,
- studenti rovněž upozorňují na „žalostnou“ situaci některého technického vybavení
v Konviktské ulici (stav nátěrů dveří, nefunkční kliky apod.), která kontrastuje
s moderními výukovými prostory a sociálním zařízením.
Ing. Jacura:
- navrhuje za sebe náhradu z řad studentů - V.Faltuse pro účast na zasedání grémií
děkana,
- předsedkyně AS FD doc. M.Jánešová poděkovala jménem AS FD Ing. Jacurovi za
jeho působení na zasedáních grémií děkana.
Prof. Jíra:
- poděkoval za upozornění na problémy, týkající se výměny trafa v budově Konviktská,
- poděkoval katedře matematiky za vyčerpávající rozbor, který se týkal oboru ME.

Zapsala: Olga Neničková

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

