České vysoké učení technické v Praze

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

Zápis 1. zasedání AS - FD konaného dne 19.02.2003
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Doc. M. Jánešová, Doc. D. Nováková, Ing. M. Kalika, Doc. M. Micka, Ing. Klečáková,
Ing. D. Kočárková, Ing. J. Sodomka, Mgr. J. Černíková,
za studentskou část:
Ing. D. Bárta, J. Civínová, V. Faltus, M. Chvátalová, M. Jacura, Ing. J. Kult,
omluveni:
RNDr. O. Navrátil, PhDr. S. Holíková, RNDr. O. Vraštilová, Mgr. M. Hykšová, L. Měchurová,
Hosté:
Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. - děkan fakulty
Doc. Ing. Volner Rudolf, PhD. - K 621
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Představení proděkanů na nové funkční období
Studentská cena prof. J. Vlčka
Příprava návrhu rozdělení finančních prostředků fakulty
Nový bakalářský studijní obor - Technik osvědčující údržbu letadel
Návrh na udělení I. stupně - zlaté medaile ČVUT
Oslavy 10. výročí založení FD ČVUT
Různé

(Veškeré materiály ke všem bodům jednání byly senátorům v předstihu zaslány e-mailem).
Předsedkyně AS FD doc. M. Jánešová zahájila 1. 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. Představení proděkanů na nové funkční období
Předsedkyni senátu doc. M. Jánešové byl zaslán děkanem FD prof. J. Jírou dopis,
týkající se podle §27 odst. 2b) zák. č. 111/1998 Sb. žádosti o projednání a vyjádření v AS FD ke jmenování
proděkanů FD ČVUT do jejich funkcí:

proděkan pro pedagogickou činnost:
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost
a zástupce děkana:
proděkan pro vnější vztahy a zahraniční styky:
proděkan pro rozvoj a výstavbu:

Doc. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.
Prof. Ing. Petr Moos, CSc.
Prof. Ing. Jan Kovanda, CSc.
Ing. Marek Kalika, PhD.

V dopise byl dále vyjádřen záměr zřídit funkce zástupce proděkanů:
Zástupci proděkanů:
pro pedagogickou činnost:
pro vědeckou a výzkumnou činnost:
pro vnější vztahy a zahraniční styky:
pro rozvoj a výstavbu:

Mgr. Věra Bala
Doc. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.
Ing. Bc. Kristýna Neubergová, PhD.
Ing. Drahomír Schmidt

Děkan fakulty prof. J. Jíra znovu seznámil AS FD s obsahem dopisu a svůj návrh zdůvodnil tím, že v současné
době čeká vedení fakulty a všechny katedry velké množství práce při přechodu ze současných studijních
programů na nové studijní programy strukturovaného studia. V poměrně krátké době, tj. během letního semestru
2003, je nutno vytvořit výukové a materiální podmínky pro zajištění rozběhu tohoto nového studia od ak. r.
2003/2004. Současně je nutno tento typ studia zavést i na našem pracovišti v Děčíně. Vzhledem k množství
jednání a úkolů je nutné, aby proděkani mohli pověřit plnohodnotným řešením úkolů osoby, které je mohou
zastoupit v rámci jimi vymezené pravomoci a odpovědnosti. Děkan a předsedkyně senátu zároveň poděkovali
Ing. Marku Kalikovi, PhD. za jeho působení v senátu a ve funkci předsedy hospodářské komise AS FD, v
souvislosti s jeho jmenováním proděkanem. Dalším členem AS FD podle výsledků voleb je Ing. K.
Neubergová.
AS FD představení proděkanů a jejich zástupců na nové funkční období bere na vědomí.
3. Studentská cena prof. J. Vlčka
Děkan fakulty prof. J. Jíra seznámil AS FD s návrhem studentské ceny prof. Dr. Ing. Jaroslava Vlčka, DrSc.,
která bude udělována za vynikající diplomové práce studentů ve všech magisterských studijních oborech
Fakulty dopravní ČVUT. Zároveň zdůvodnil zásluhy prof. J. Vlčka.
AS FD tento návrh jednomyslně schválil (návrh přiložen samostatně).
4. Příprava návrhu rozdělení finančních prostředků fakulty
V tomto bodě děkan fakulty prof. J. Jíra informoval AS FD o vytvoření nových nákladových středisek.
5. Nový bakalářský studijní obor - Technik osvědčující údržbu letadel
Děkan fakulty velmi podrobně informoval AS FD týkající se žádosti o akreditaci rozšíření studijního programu.
Cílem připravovaného bakalářského studijního oboru "Technik osvědčující údržbu letadel", který bude zařazen
do systému strukturovaného studia na Fakultě dopravní ČVUT v Praze, je poskytnout odpovídající
vysokoškolské vzdělání, které bude současně odpovídat evropským požadavkům na údržbu letadel podle
předpisu JAR-66 a JAR-147. Doc. R. Volner z katedry Letecká škola reagoval na dotazy senátorů a též velmi
podrobně informoval AS FD o připravovaném bakalářském studijním oboru.
AS FD bere tuto informaci o novém bakalářském studijní oboru na vědomí.
6. Návrh na udělení I. stupně - zlaté medaile ČVUT
Děkan fakulty prof. J. Jíra velmi podrobně informoval v tomto bodě AS FD o návrhu na udělení I. stupně - zlaté
medaile ČVUT prof. Ing. Milanu Lánskému, DrSc., za činnost spojenou s rozvojem Fakulty dopravní ČVUT a
uvedl stručný přehled jeho pedagogické a vědecké činnosti.

AS FD návrh na udělení I. stupně - zlaté medaile ČVUT schválil 13 hlasy, l se zdržel hlasování.
7. Oslavy 10. výročí založení FD ČVUT
Děkan fakulty prof. J. Jíra informoval o přípravách oslav 10. výročí založení Fakulty dopravní ČVUT, které
proběhnou 26.5. - 27.5.2003 pod záštitou rektora ČVUT, ministra MDS ČR a primátora hl. m. Prahy.
8. Různé
Doc. M. Jánešová
- 3.3.2003 od 10.00 hod. v Betlémské kapli proběhne slavnostní zasedání akademické obce ČVUT, při němž
bude provedena inaugurace rektora ČVUT a inaugurace děkanů fakult ČVUT,
- 15.4.2003 od 19.30 hod. se uskuteční koncert v Betlémské kapli, kde je zajištěno vystoupení Jaroslava
Svěceného,
- 26.2.2003 zasedá AS ČVUT
- zasedání AS FD se bude konat 19.3.2003 ve 14.00 hod. v Konviktské ul.

Zapsala: Olga Neničková
Doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc. v.r.
předseda AS FD

