Zápis z jednání Katedry technických věd FŽP
dne 26. 9. 2012
Účastníci jednání: zaměstnanci katedry dle přiložené presenční listiny
Jednání zahájil vedoucí katedry doc. Loučka, přivítal nové zaměstnance katedry dr.
Vrtocha, který pracuje na katedře v rámci projektu OP VK (Vzdělávání pro
konkurenceschopnost) jako postdoktorand, a bc. Doška, který od srpna pracuje na katedře
jako technik. Na katedře od července nepracuje z interních zaměstnanců ing. Rýznarová,
z externích zaměstnanců od září doc. Toman, jeho výuku převzal ing. David.
Program jednání:
1) Úvazky jednotlivých akademických pracovníků.
2) Čerpání finančních prostředků.
3) Zahájení akademického roku 2012/13.
Konzultační hodiny.
Zadávání diplomových prací.
Zapisování semináře k diplomové práci I.
4) Školení z bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
5) Různé.
K bodu 1.
Doc. Loučka uvedl, že v průběhu uplynulého akademického roku došlo u většiny
akademických pracovníků k zásadním změnám v rozdělení pracovních úvazků. Téměř všichni
akademičtí pracovníci jsou alespoň částečně financováni z projektů. Díky tomu lze
předpokládat, že katedra vystačí s finančními prostředky na rok 2012.
K bodu 2.
V kalendářním roce 2012 jsou v rozpočtu fakulty vyčleněny finanční prostředky pro
jednotlivé katedry a katedry dostávají přehled čerpání. Doc. Loučka promítl přehled čerpání
finančních prostředků jednotlivých kateder do konce srpna podle údajů dostupných
k dnešnímu dni. Z grafu vyplývá, že KTEV je jediná katedry, která pravděpodobně vystačí
s přidělenými finančními prostředky. Smlouva projektu Centra kompetence nebyla
podepsána, takže finanční prostředky pro katedru nebyly získány a katedra nedosáhne
předpokládaných úspor pro příští rok.
K bodu 3
Výuka v novém akademickém roce byla zahájena v pondělí. Před zahájením proběhly
rovněž přípravné kursy z Organické chemie (ing. Buchtová) a Anorganické chemie (dr.
Kříženecká). Doc. Loučka oběma akademickým pracovníkům poděkoval za přípravu kurzů.
Konzultační hodiny - Všichni akademičtí pracovníci byli vyzváni, aby oznámili
konzultační hodiny pí. Judlové. Nesplnili dnešnímu ing. Zídek a ing. Vít. Doc.
Loučka je požádal, aby neprodleně konzultační hodiny doplnili.
Zadávání diplomových prací – doc. Loučka uvedl, že řada předkládaných návrhů
témat diplomových prací (podepsaných vedoucím diplomové práce) obsahovala

řadu chyb – např. práce byla pouze popisná (bez vlastního tvůrčího přístupu),
obsahovala gramatické chyby a nesmysly, anglický překlad byl nedokonalý.
Upozornil, že takové návrhy bude vracet vedoucím diplomových prací, a
zdůraznil, že úpravy nejsou jeho záležitostí, ale záležitostí dohody studenta
s vedoucím diplomové práce.
Zapisování předmětu Seminář k DP I – doc. Loučka oznámil, že s účinností od
dnešního dne zapisují zápočet z tohoto předmětu vedoucí diplomových prací.
K bodu 4
Dr. Synek provedl periodické školení zaměstnanců z bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (Směrnice kvestora č.3/2008) a školení zaměstnanců o požární ochraně (Směrnice
rektora 2001/02-1).
Různé:
Doc. Loučka upozornil, že
v letošním akademickém roce bude studijní obor Vodní hospodářství vyučován v 1.
roce studia pro malý počet studentů pouze kombinovanou formou. V příštím
akademickém roce se vší pravděpodobností bude výuka presenční formou zrušena i
pro 2. rok studia, což povede ke snižování počtu vyučovaných hodin,
fakulta neoficiálně získala akreditaci pro kombinovanou formu studia pro oba
navazující magisterské studijní obory,
počet studentů dozná opět mírného poklesu (asi do 10%),
provoz knihovny fakulty setrvává v omezeném provozu z důvodu příprav na
stěhování, od listopadu nebude knihovna fungovat,
imatrikulace proběhne 11.10 ve 14 hodin v aule rektorátu (Hoření ul.),
bakalářské a magisterské SZZ proběhnou ve dnech 5. až 9. listopadu.
Dr. Synek požádal všechny akademické pracovníky, se kterými byla v akademickém roce
2011/12 nově uzavřena pracovní smlouva o kontrolu, zda mají přístup do STAG. Pokud
nemají, nechť se na něj obrátí.
Děkan ing. Richter upozornil na možné úpravy rozvrhu.
Podrobně byla diskutována účast studentů na přednáškách. Většina přítomných akademických
pracovníků doporučuje, aby fakulta hledala vhodnou formu kontroly nebo možnost zpřísnění
povinnosti docházky na přednášky.
Zapsal: doc. Loučka

