České vysoké učení technické v Praze

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

Zápis ze 3. zasedání AS - FD konaného dne 19.11.1996
Přítomni:
za zaměstnaneckou část: Mgr. V. Dunovská, PhDr. S. Holíková, pí. B. Hráčková,
PhDr. J. Štikarová, Doc. J. Nagy, Ing. M. Svítek, RNDr. J. Taufer, Ing. J. Sodomka
za studentskou část: P. Hofhansl, M. Kalivoda, L. Vysoká, Š. Hubáčková, J. Palla
Omluveni:
Doc. M. Hobza, Doc. R. Pohl, Ing. B. Šálek
Hosté:
děkan FD Doc. Ing. P. Moos, CSc.
Ing. Petr Maxa
Program:
1. Kontrola zápisů minulého a předminulého jednání.
2. Návrh na ustavení pracovní skupiny pro vypracování standardního Studijního a zkušebního řádu pro
doktorandské studium.
3. Otázka pracovišť doktorandů.
4. Aktualizace nedílných příloh statutu FD a stanovení závazných podmínek pro přijetí absolventů bakalářského
studia v Děčíně do inženýrského studia na FD.
5. Zpráva o výsledcích konkursu na místa vedoucích kateder.
6. Informace o žádosti u Akreditační komise vlády České republiky o udělení práva habilitací a návrhů
jmenování profesorem pro Fakultu dopravní ČVUT v Praze.
7. Zpráva o stavebních záměrech Fakulty.
8. Diskuse k volbám rektora ČVUT.
9. Různé.

Zasedání bylo zahájeno předáním šeku na 20.000 USD ředitelem firmy Motorola v České republice Dr. M. Trezzi,
který vyjádřil při této příležitosti vůli k další spolupráci s FD. Darované prostředky budou použity na nákup
elektronických zařízení, jež budou sloužit pro výuku studentů FD.

ad 1 - Zápisy ustavujícího zasedání konaného 1. října 1996 i mimořádného zasedání konaného 15. října 1996 byly
jednomyslně schváleny.

ad 2 - Návrh přednesl a jeho potřebu změny zdůvodnil doktorand Ing. Maxa. Pan děkan
s novelizací souhlasil a vysvětlil současný stav na pozadí procesu akreditace doktorandského studia, jeho tehdejší
úpravy na jiných Fakultách a možnostech FD. Pan děkan nedoporučil vytvoření pracovní skupiny, ale vyslovil se pro
postup daný organizační strukturou FD. Senát požádal pana děkana, aby uložil p. proděkanovi Prof. F. Lehovcovi
zpracování novelizace předmětného dokumentu.
Podle sdělení p. proděkana F. Lehovce se na novelizaci Studijního a zkušebního řádu pro doktorandské studium na FD
pracuje. Pan proděkan předloží návrh Akademickému senátu FD tak, aby jej bylo možno projednat, připomínkovat a
konečnou verzi schválit ještě před redakcí Bíle knihy FD pro šk. rok 1997/98, kde by měk být spolu
s ostatními přílohami Statutu FD publikován.
Pan děkan vyslovil souhlas s návrhem, aby text Studijního a zkušebního řádu FD pro doktorandské studium byl
strukrurován podobně jako Studijní a zkušební řádu pro inženýrské studium, aby tak byla zachována jednotná forma
Studijních předpisů FD.
ad 3 - AS FD konstatoval, že žádoucí umístění doktorandů je v těsné blízkosti jejich školitelů, tedy pokud možno na
příslušných katedrách. Z důvodu nedostatku prostor na FD
a v souvislosti s odevzdáním místnosti č. 412 dříve určené pro práci doktorandů katedře 615 navrhl p. děkan umožnění
jejich přístupu do prostor knihovny a zasedací místnosti ve třetím podlaží č. 314 (po jejím dokončení a mino dobu
zasedání).
AS FD se rozhodl, že pro bezproblémový přístup doktorandů do místností knihovny , zasedací místnosti a o možnosti
umístění doktorandů na katedry bude písemně informovat všechny zainteresovane pracovníky, tj. vedoucí kateder,
p.Roubalovou,
p. Hamšíkovou a pracovníky vrátnice.
Pan děkan potvrdil, že počítač pro potřeby doktorandů dříve umístěný v jejich místnosti č.412, a který je nyní umístěn
v místnosti č. 108 zůstává k dispozici pro práci všem doktorandům.
ad 4 - Pan děkan přislíbil, že paní tajemnice Dr. L. Michálková, dodá akademickému senátu Statut FD ČVUT a
všechny jeho přílohy jako soubory na disketě.
Diskuse o závazných podmínkách pro pokračování absolventů bakalářského studiav Děčíně v inženýrském studiu na
FD ČVUT v Praze ukázala, že tyto podmínky jsou nejasné. Při další diskusi se v souvislosti s bakalářským studiem
objevily další důležité skutečnosti a otázky, které je nutné pro bezproblémový běh bakalářského studia vyřešit.AS se
shodl na nutnosti řešení této problematiky ve spolupráci s manažerkou detašovaného pracoviště Děčín p. Dr. S.
Holíkovou a p. proděkanem pro detašované pracoviště Děčín. AS FD přijal návrh Dr. Holíkové, aby byl ve studentské
části AS FD zastoupen jeden student ze druhého ročníku bakalářského studia v Děčíně, který bude tamní akademickou
obcí zvolen do konce tohoto kalendářního roku.

ad 5 - AS FD byl seznámen p. děkanem s výsledky konkursu na místa vedoucích kateder FD.
Jedná se o následujících sedm kateder:
Katedra dopravních systémů v území Doc. P. Jirava
Katedra ekon. a manag. v dop. a telekomunikacích Doc. B. Duchoň
Katedra aplikované matematiky RNDr. M. Vlček
Katedra automatizace v dopravě a telekomunikacích Doc. P. Moos
Katedra logistiky a dopravních procesů Doc. V. Svoboda
Katedra humanitních oborů PhDr. V. Kubišová
Katedra dopravních technologií Prof. J. Dunovský

V případech Doc. P. Jiravy a Prof. J. Dunovského pro setrvání ve funkci byla stanovena podmínka, do konce školního
roku přejít na FD na plný pracovní úvazek.
ad 6 - Pan děkan podal ústní informaci k tomuto bodu programu. Podrobnosti viz. příloha.
ad 7 - Projednávání tohoto bodu bylo odloženo na příští zasedání AS - FD. Pan děkan doporučil pozvat JUDr. L.
Michálkovou, Prof. J. Dunovského a Ing. Pavláta.
Pan děkan informoval AS - FD o svízelné situaci kolem rekonstrukce budovy na Florenci. Firma
Armabeton je schopna stavbu dokončit včas i přes problémy způsobené havarijním stavem budovy, avšak
nebyla jí dosud poskytnutá nutná dokumentace projektu, kterou mělo dodat oddělení výstavby Rektorátu
ČVUT, s nímž má FD neustále komunikační těžkosti.
Ing. Pavlát pověřený FD ke sledování rekonstrukce není zván na kontrolní dny na stavbě, ani na závazná
jednání o postupu rekonstrukce.
ad 8 - Členové AS - ČVUT za FD seznámili přítomné s průběhem zasedání AS - ČVUT konaného 13.11.1996.

ad 9 - různé:





AS - FD jednomyslně delegoval Dr. Ing. M. Svítka jako člena sněmu Rady
vysokých škol.
Studentská část AS - FD se zavázala uspořádat do konce kalendářního roku volby do AS.
RNDr. J. Taufer oznámil, že Doc. K. Kavalec rezignoval na své zvolení za člena AS - FD. Z tohoto důvodu je
nutné uskutečnit doplňující volby do AS za zaměstnaneckou část.

Příloha ad 6 : Titulní list a obsah dokumentů k žádosti FD ČVUT adresované
Akreditační komisi vlády ČR.

Příští zasedání AS ČVUT bude v úterý 10.12. 1996 v posluchárně č. 304 - 305 v 11:00 h.

Zpracovali: RNDr. Jiří Taufer, CSc.
Ing. Petr Maxa
Jan Palla
V Praze dne 28.11.1996

