
Z á p i s    č.   10 
ze zasedání Grémia děkana FSv, konaného 20. 12. 2005 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

1. Kontrola úkolů z minulého zápisu – bez připomínek 
 

2. Pedagogické záležitosti 
Prod. Máca podal následující informace: 

• Výjezdy studentů v rámci SOCRATES/ERASMUS – nutno dodržovat určitá pravidla  
                                                                               a schvalovat tyto výjezdy pouze studentům, kteří 
                                                                               splňují své studijní plány dle stanovených podmínek. 

• Ubytovací stipendium – informace o udělení účelového stipendia ze stipendijního fondu jako 
                                                     příspěvek na ubytování studentům, kterým nebylo z důvodu studia  
                                                     ve 2. studijním programu přiznáno ubytovací stipendium podle  
                                                     pravidel MŠMT je zveřejněna na fakultním webu včetně seznamu 
                                                     studentů, kteří obdrží ve 4. čtvrtletí mimořádné ubytovací stipendium. 

• Hodnocení výuky za letní semestr – bylo ukončeno 11. 12. 2005 s pouze 12% účastí studentů. 
                                                                                       Po vyhodnocení R ČVUT bude zveřejněno na webu  
                                                                                       ČVUT.  
 

 
 

3. Věda a výzkum 
Prod. Hájek podal následující informace: 

• Projekt MPO IMPULS – v průběhu měsíce ledna/února 2006 bude uspořádán ve spolupráci  
                                                s AIP /Ing. Švejda/ seminář pro zájemce z řad pedagogů, kde budou 
                                               stanoveny podmínky  pro  přípravu  těchto  projektů. 
• Workshop ČVUT – koná se ve dnech 20.-24. 2. 2006 na FSv 
• Interní oponentury výzkumných záměrů – proděkan připomněl konání těchto oponentur do  
                                                                           28.2. 2006. 
• Doplňování publikací do databáze VVVS a DNEP  

 
        Doc. Krejčiříková upozornila na skutečnost, že podklady, které jsou předávány na rektorát ČVUT 
         do databáze RIV, nejsou dále zveřejněny v celostátní databázi RIV Rady pro výzkum a vývoj Úřadu 
         vlády ČR.. 
 

4. Rozvoj 
Prod. Jettmar podal následující informace: 

• FRVŠ 2005 – dnes 20. 12. 05 je poslední možnost pro zaslání  závěrečné zprávy  projektu  
                                     v elektronické  podobě. Ve dnech 8. – 9. 2. 2006 proběhnou oponentní řízení. 

• Rozvojové a transformační programy 2005 – do 13. 1. 2006 je poslední termín pro podání  
                                                                                       závěrečné zprávy  v elektronické podobě,  
                                                                                       všechny  budou zveřejněny na webu  ČVUT. 

• Výběrová řízení – upozornění pro vedoucí kateder, že přihlášky je možné zasílat do 6. 1.  
                                            2006 na osobní odd. pí Kubíčkové. 

 
 

5. Zahraniční styky 
Prod. Huml podal následující informace: 

• Vydání prezentačního CD ČVUT – připravuje se vydání nového CD s prezentací fakulty. 
                                                                        Každá katedra připraví obsahovou náplň pro toto CD 
                                                                        jak v ČJ tak v AJ. Výsledkem by měly být prezentace 
                                                                        oborů v rámci fakulty. 
                                                                        Bližší informace bude podána na lednovém GD. 
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• Personální změny v odd. zahraničních styků – v příštím roce bude zřízeno na  odd. ZS 
                                                                                                        pracovní místo, jehož náplní bude kompletní 
                                                                                                        informační a poradenský servis pro zahr. 
                                                                                                        mobility studentů FSv. 
 
 

6. Výstavba 
Prod. Čihák podal informaci k probíhající rekonstrukci požárního zabezpečení a silnoproudých 
rozvodů v budově B. Došlo k cca měsíčnímu zpoždění stavebních prací, největší nápor prací se  
očekává během zkouškového období. Do konce tohoto týdne dostanou katedry upravený harmonogram. 
Stávající harmonogram platí do zkouškového období. 
U zadního vchodu budovy A bude pravidelně přistavován kontejner na veškerý kancelářský odpad. 
 

7. Hospodaření fakulty 
Pan tajemník informoval o čerpání limitu k 30. 11. 2005. Na měsíc prosinec zbývá k použití cca 
85 mil. Kč. Dotace na letošní rok bude posílena o další finanční prostředky z rezerv. 
Do 21. 12. 2005 budou na katedry předány částky, určené pro výplatu mimořádných odměn 
se žádostí o předání seznamů pracovníků s navrženými odměnami do 22. 12. 2005 na odd. PaM. 
Ostatní informace jsou uvedeny v OPOFIN č. 8/2005. 
 

8. Různé 
       8.1. Pan děkan informoval o:  

• volbě kandidáta na rektora, jímž byl zvolen pro nové  funkční období Prof. Ing.  
              V. Havlíček, CSc. z fakulty elektrotechnické. Je uvažováno o změně řízení ČVUT, přičemž rektor  
              s děkany budou tvořit tým pro realizaci řízení. Za naši fakultu je navržena Doc. Ing. Alena Kohoutková,  
              CSc. na funkci prorektora ČVUT. 

• vypsání výběrového řízení na funkci kvestora ČVUT a na ředitele Kloknerova  
                             ústavu. 

• rozvojové  programy na rok 2007 – navýšení financí na cca 150 mil. Kč, je nutné 
                                                                                        důkladně rozvážit návrhy na nové projekty 
                                                                                        /hledat partnery mimo fakultu/. 

• průchodnost studentů od  3. ročníku je téměř 95%, odborné katedry by se měly o tyto 
                                                                                        studenty silně zajímat a přitáhnout je na katedru. 

• Název Fakulty stavební v angličtině – ponecháno k další diskusi 
• Prezentace fakulty na gymnáziích – snažit se získat větší počet studentů ke studiu na FSv 
• Nové studijní programy  

 
Závěrem pan děkan s celým vedením poděkoval všem za spolupráci v letošním roce a popřál pěkné prožití 
vánočních svátků a hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů  v roce 2006. 
 
 
Příští zasedání Grémia děkana se bude konat 23. ledna 2006 od 9,00 hod. v zasedací 
místnosti B 169. 
 
 
                                                                                      Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., v.r. 
                                                                                                                              děkan 
 
 
 
 
V Praze dne 21. 12. 2005 
Zapsala: Z. Zatloukalová 
 


