České vysoké učení technické v Praze

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

Zápis 2. zasedání AS - FD konaného dne 28.3.2001
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Doc. M. Jánešová, Mgr. V. Bala, Mgr. J. Černíková,Mgr. V. Dunovská, Ing. J. Klečáková Ing. I. Nagy, Doc. P.
Puchmajer, Ing. B. Šálek,
za studentskou část:
D. Bárta, J. Civínová, E. Chládková, M. Jacura
Omluveni
Doc. RNDr. J. Nagy, Ing. A. Dvořáčková, Ing. Z. Čarská
Hosté:
Doc.Ing. J.Jíra, CSc., JUDr. L.Michálkova, Doc.Ing. Z.Votruba, CSc.
Program:
1. Kontrola zápisu z posledního zasedání
2. Výroční zpráva FD ČVUT
3. Rozbor hospodaření FD za rok 2000
4. Vytvoření dvou kateder
5. Doplnění vědecké rady o nové členy
6. Různé

Předsedkyně AS FD doc. M. Jánešová zahájila zasedání a přivítala přítomné hosty.
1. Zápis z 1 zasedání byl jednomyslně schválen.
2. Děkan fakulty doc. J.Jíra seznámil senátory s výroční zprávou fakulty za rok 2000 a s hlavním cílem fakulty v r.
2001. Zpráva obsahuje návod jak:


připravit reakreditaci stávajících studijních programů a akreditaci studijních programů
strukturovaného studia (předpoklad Bc 4 roky, Ing. 2 roky, PhD 3 roky),



jak snížit počet nabízených předmětů, odstranit duplicity a sledovat jejich obsazenost,



jak zvýšit efektivnost projektově orientované výuky koncentrací projektů na řešení rozhodujících
souborů problémů v oblasti dopravy a telekomunikací,



vyjadřuje potřebu rozšířit počet moderních počítačových učeben a laboratoří pro výuku studentů a
pro vědeckou práci,



nutnost vybavit laboratoře v suterénu v Konviktské, aby zde bylo možné instalovat laboratorní
zařízení pro výuku dopravního provozu na železnici a modelování dopravních řešení,



ve spolupráci s ministerstvem dopravy a spojů a ČSA vytvořit podmínky pro zvýšení počtu
absolventů specializace Pilotní výcvik,



zmodernizovat prostředí pro výuku v Děčíně a ve spolupráci s tamními správními a průmyslovými
subjekty vytvořit podle jejich požadavků ucelenou nabídku celoživotního vzdělávání včetně
rekvalifikačních kursů.

AS FD výroční zprávu tak jak byla předložena jednomyslně schválil.
3. Tajemnice fakulty JUDr. Luďka Michálková velmi podrobně seznámila přítomné senátory s jednotlivými
tabulkami o hospodaření fakulty za rok 2000 dle rozboru, který byl v dostatečném předstihu p-mailem rozeslán
všem senátorům. Tento rozbor byl před zasedáním řádně projednán s hospodářskou komisí AS FD, která se s
tajemnicí fakulty JUDr. L. Michálkovou několikrát sešla. Hospodářská komise konstatovala, že JUDr. L.
Michálková všem požadavkům na formu zprávy ve všem vyhověla a doporučila AS FD, aby tento rozbor
schválil. Tabulky a hodnocení hospodářské komise přiloženy.
AS FD „Rozbor hospodaření FD ČVUT za rok 2000“ jednomyslně schválil.
4. V souvislosti se zlepšením a zkvalitněním výuky děkan fakulty doc. J.Jíra seznámil senátory s projektem
organizačních změn K614 , K630 a K631 (vytvoření pracoviště K620, reorganizace K614, sloučení K630 s
K620, sloučením K631 s K614) z důvodu racionalizace řízení a zjednodušení organizační struktury fakulty
dopravní a posílení pedagogických kapacit a vědecké činnosti.
Navrhuje místo tří pracovišť:
Katedra automatizace v dopravě a telekomunikacích K614
Samostatná laboratoř spolehlivosti systémů K630
Samostatná laboratoř aplikované informatiky K631
vytvoření pracovišť dvou:
Katedra informatiky a telekomunikací K614
Katedra řídící techniky a telematiky K620
AS FD po krátké a konstruktivní diskusi jednomyslně souhlasí s reorganizací, přejmenováním a
vytvořením pracoviště K 620.
5. Byla zvolena komise pro tajné hlasování pro doplnění Vědecké rady o nového člena Ing. Jindřicha Topola,
navrhovaný děkanem fakulty doc. J.Jírou, jehož životopis byl zaslán v předstihu senátorům p-mailem.
Senátem FD byla schválena komise pro tajné hlasování ve složení:
předseda komise: Doc. Ing. Pavel Puchmajer, CSc.
členové komise: Mgr. Jiřina Černíková za zaměstnaneckou část
Jitka Civínová za studentskou část
AS FD schválil Ing. J. Topola - 12 hlasů pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.

6. Proděkan pro pedagogickou činnost Doc. Z. Votruba informoval přítomné senátory o probíhajícím školení
nového programu KOS, týkající se administrativy studia. Tohoto školení se zúčastňují; studijní odděleni,
katedry, studenti.
Doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc.
předseda AS FD
Zapsala a zpracovala: Olga Neničková

