
Z á p i s   �.  2 
ze zasedání Grémia d�kana ze dne 6. 3. 2006  

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 

1. Kontrola úkol� z minulého zápisu – bez p�ipomínek 
 

2. Informace d�kana ze zasedání Grémia rektora ze dne 27. 2. 2006  
• Návrh metodiky rozpisu dotací - schváleno 
• Zm�ny vnit�ních mzdových p�edpis� �VUT  

                       –    nár�st mzdových tarif� zahrnutím 13. platu  do výplaty ve dvanácti m�sících 
- nár�st p�íplatk� za vedení, za sm�nnost a osobního p�íplatku 
- úprava tarifní tabulky k 1. 4. 2006 

                      �     Dodate�né rozvojové projekty 2006 – z 37 mil. dostalo �VUT 18,8 mil. K�, 
                                                                                  z FSv byly schváleny 4 projekty: Doc. Konvalinka-890 tis.K� 
                                                                                                                                        Prof. Machá�ek - 190 tis.K� 
                                                Ing. Pašek – 1,45 mil. K� 
                                                                                                                                        Prof. Bittnar – 4,95 mil. K� 

             �     Kvalifika�ní r�st pracovník� fakulty – d�kan uložil vedoucím kateder, aby p�ipravovali mladé 
                                                                                   akad. pracovníky pro habilita�ní �ízení a docenty pro 
                                                                                   jmenovací �ízení na profesora /F1 má nejmenší po�et 
                                                                                   profesor� na po�et akademických pracovník�/ 
             �     Návrh  na �estný doktorát u p�íležitosti 300. výro�í �VUT – vedoucí kateder p�edají d�kanovi 
                                                                                                                      event. návrhy 
             �     Tel� – využití není zatím vyjasn�no, více informací na dnešní porad� d�kan� s rektorem. 
 

3. Pedagogické záležitosti 
Doc. Máca podal následující informace: 

• Po�ty absolvent� ZS 2005/06 – magisterské stud. programy 
                             Program Po�et absolvent�  Pochvala d�kana  Vyznamenání 
                                  A   - 
                                  G   45   3   3 
       SI               345                                     63                                      11 
                                                                               
                      �    Hodnocení výuky –  studentská anketa za LS dosud není vyhodnocena 
                    �     Zápisy do KOS –  termín pro zápisy výsledk� za ZS byl do konce února 2006. 
 

4. V�da a výzkum 
Prod. Hájek podal následující informace: 

•  Grantová projekty GA�R  - jedná se o standardní grantové projekty, postdoktorské grantové 
                                                                           projekty a programy mezinárodní spolupráce se zahájením 

1.1. 2007. Termín pro podání je 1. 4. 2006. 
         Bližší informace na www.gacr.cz 

• Zajišt�ní experiment� v EC pro plánované projekty GA �R – všichni žadatelé o grant GA �R, 
                                                                           kte�í plánují experimenty v EC FSv, musí ješt� p�ed podáním 
                                                                           grantové žádosti zkonzultovat rozsah, �asovou a finan�ní 
                                                                           náro�nost experiment� s vedoucím EC doc. P. Konvalinkou. 

• Interní grantová sout�ž – IGS 2006 – byly stanoveny hodnotitelské komise IGS 2006. 
                                                                           Grantová komise IGS bude zasedat 21. 3. 2006 – poté bude 
                                                                           rozhodnuto o ud�lení grantu. 

• P�ijatí doktorandi s datem nástupu 1. 3. 2006 – graf p�ijatých doktorand� v kombinovaném 
                                                     a prezen�ním studiu na jednotlivých katedrách a po oborech 
                                                     je vyv�šen na webové stránce prod�kana pro VaV – GD 6.3 
• Po�et úsp�šných obhajob Ph.D. v období let 1994 – 2005 –  grafy i podle studijních obor� 
                                                     a podle kateder jsou rovn�ž vyv�šeny na webu VaV 
• Strukturální fondy EU – JPD 3 – graf s po�ty projekt� na jednotlivých fakultách je umíst�n 

                                                                                  na webu VaV. 
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• Inovace 2006 – 13. ro�ník mezinárodního sympozia Inovace, dále veletrhu invencí a inovací 
                                                       a 11. ro�ník Ceny Inovace roku 2006 se bude konat v dob� od 5.-8.12.2006 
                                                       v Praze a dalších místech �R. Kontaktní osobou je pí N�me�ková z AIP �R, 
                                                       Novotného lávka 5. Praha 1, tel. 221 082 275, nemeckova@aipcr.cz,  
                                                       webová adresa www.aipcr.cz 

• Sumá� termín� – GA �R – standardní projekty a POST-DOC  1. 4. 2006  
                                                      - Inovace 2006     5.-8. 12. 2006  
                                                      - dopl�ování publikací do databáze VVVS a DNEP pr�b�žn� 
 

5. Rozvoj 
 Doc. Jettmar podal následující informace: 

                        �    FRVŠ 2005 – 8. – 9. 2. 2006 prob�hla úsp�šn� záv�re�ná oponentní �ízení všech 40 projekt�, 
                                                     Doc. Jettmar vyjád�il své pod�kování  i pod�kování jménem Ing. Beneše  
                                                     z MŠMT všem zú�astn�ným pracovník�m. 

          �   Celoživotní vzd�lávání na �VUT v akad. roce 2005-06 – propaga�ní materiály k p�ípravným 
                                                         kurz�m k p�ijímacímu �ízení na �VUT, k rekvalifika�ním  
                                                         a kariérním kurz�m pro absolventy SŠ a VŠ byly dány na Grémiu 
                                                         voln� k dispozici. 
           �   Svaz podnikatel� ve stavebnictví �R – nabídka spolupráce v programu Leonardo da Vinci, 
                                                                               jehož se stal SPS také  nositelem. Jde o CŽV pro 
                                                                               st�ední management ve stavebnictví. 
           �   Rozvojové programy 2007 – do 21. 3. 2006 p�edat krátkou anotaci /max. 1 stránka/ na 
                                                               mezifakultní resp. meziuniverzitní projekty /nebo fakultní/, 
                                                               jde o první krok v p�íprav� na nové vyhlášení /kv�ten-�erven/ 
                                                               a výb�r kvalitních a smysluplných témat. 
           �   Dodate�ný rozvojový projekt MŠMT 2006 „Program na podporu zvýšení zájmu nadané 
                                         mládeže o studium technických a p�írodov�dných obor�“ – maximální  
                                         zapojení kateder, krátkou anotaci zaslat 
                                                                         do 10. 3. 2006 na krizkova@vc.cvut.cz s kopií 
                                                                         Doc. Jettmarovi na jettmar@fsv.cvut.cz 
                Rektorát �VUT po�ádá pro všechny zájemce o tento projekt koordina�ní 
                                         sch�zku v pond�lí 13. 3. 2006 od 13,00 hod. Na sch�zku je nutné p�inést 
                                         anotace svých projekt�, které by m�ly obsahovat: název, jméno �ešitele, 
                                         pracovišt�, stru�ný popis projektu a finan�ní nároky. 
                                         Doc. Jettmar rozešle elektronickou informaci na katedry. 
                �   Seminá� a workshopy „eLearning jako evropský vzd�lávací program“ – koná se na VUT 
                                                      Brno 30. 3. 2006, informace na 
                                                                       http://www.c-agency.cz/projekty/socrates/elearning/ 
                �    CESNET vyhlásil program fondu rozvoje–bližší informace na webové stránce CESNETu  
                �    St�íbrná pam�tní mince 200 K� ke 200. výro�í nar. Gerstnera a zahájení výuky na Pražské 
                      polytechnice – volný prodej v technické prodejn� �VUT ve Studentském dom� – /dle  
                                               sd�lení pana prorektora Vejražky/ 
   �    V�decký inkubátor �VUT – slavnostn� otev�en po�átkem letošního roku, zájemci z �ad 
                                                                    student� a mladých absolvent� jsou vítáni, jde o podporu 
                                                                    p�i zakládání a rozjezdu malých firem. 
                �    Výb�rové �ízení na obsazení funkce kvestora �VUT – bude se opakovat, v 1. kole nebyl  
                                                                                                              nikdo vybrán. 
                                                                                                    

6. Výstavba 
D�kan pov��il zastupováním Prof. �iháka - prod�kana pro výstavbu a vn�jší vztahy Doc. Ing. B. 
Košatku, CSc. a to v následujících akcích: 

- p�íprava novelizace pasportu místností podle jednotlivých kateder – v sou�asné dob� 
jsou z tohoto d�vodu veškeré žádosti o další prostory bezp�edm�tné 

- plánování a p�íprava investi�ních akcí fakulty pro další období – 9.3.2006 ú�ast na 
jednání na R �VUT ve v�ci investi�ního rozvoje �VUT v r. 2006 a dalších letech 
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- spolupráce s Doc. P. Svobodou, který byl panem d�kanem pov��en kontrolou  
probíhajících akcí – protipožární zabezpe�ení a rozvody elektro, p�estavba bufetu. 

                 
                Informace Doc. P. Svobody o stavu probíhajících stavebních akcí na fakult�: 
                Doc. P. Svoboda  podal zprávu o pr�b�hu prací na požárním zabezpe�ení budov A,B,C a D a o jejich 
                stavu k 5. 3. 2006.  V budov� A byla dokon�ena v�tšina prací. Dokon�uje se osv�tlení obou schodiš�,  
                provádí se oplášt�ní vzduchotechnického potrubí ve 14. pat�e, provádí se osazování požárních dve�í 
                v 1.PP. V minulých dnech byla v tomto objektu zkušebn� zprovozn�na EPS a požární dve�e již drží 
                elektromagnety. V prostorách architektury došlo k vým�n� dve�í za požární. Vzhledem ke stálým 
                problém�m s tímto subdodavatelem nejsou práce ješt� dokon�eny. Vzhledem k trvajícímu jednání 
                ohledn� centráltestu – testování stavu baterií nouzového osv�tlení – nejsou dokompletovány podhledy. 
                V budov� D byla dokon�ena vým�na požárních uzáv�r� do instala�ních šachet vyjma prostor sálu 
                výpo�etního st�ediska – práce dle dohody s RNDR. Horou budou zahájeny 14. 3. 2006. Spolu  
                s vým�nou požárních uzáv�r� bude v téže dob� provedena v t�chto prostorách i EPS a EZS. Na  
                chodbách  se provádí montáž nových požárních prosklených st�n a po vybouraných st�nách je 
                provedena oprava dlažeb. Tam, kde se jednalo o dlažbu Taurus je použita stejná dlažba, tam kde 
                se bourání týkalo p�vodní dlažby, je použita dlažba obdobná. Chybí osazení požárních st�n 
                u únikových schodiš� navazujících na spojovací chodby a nové dve�e navazující na venkovní 
                prostory. V tomto objektu je provedena i v�tší �ást rozvod� slaboproudu. 
                V objektu C jsou provedeny rozvody silno a slaboproudu, provedeny stavební práce na pravé stran� 
                od vstupu. U vrátnice chybí zasklení, p�esunutí technologií ze stávající vrátnice do velína. Vým�na 
                vstupních dve�í a demontáž nyn�jší vrátnice se p�edpokládá b�hem dubna nebo kv�tna. V té dob� 
                musí být již zprovozn�n velín situovaný v suterénu pod vrátnicí. 
                V budov� B chybí dokon�it nejvíce prací. Zde jsou zrealizovány cca ze 70% prosklené st�ny – chybí 
                uzav�ení schodišt� v 2. sekci a schodišt� ve 3. sekci. Požární uzáv�ry jsou osazeny ve všech podlažích. 
                V sou�asné dob� je zazdíváno schodišt� ve 3. sekci. Práce na slaboproudu jsou dokon�eny tém�� 
                v 80% kancelá�í a u�eben a p�edpokládá se, že práce budou v t�chto prostorách dokon�eny do konce 
                m�síce, nejpozd�ji do poloviny dubna. V 1. a 2. sekci naproti výtahovým šachtám bylo tém��  
                dokon�eno bourání stropní konstrukce a otvor� pro vyústky pro v�trání schodišt�. V 9.NP, 8.NP 
                a 5.NP 1. sekce byla zahájena montáž podhledu. V této sekci jsou dokon�eny i podomítkové rohy. 
                Patrové rozvody-budova B – stavba probíhá podle harmonogramu. K zahájení semestru byly 
                dokon�eny u�ebny v 2. sekci v 9.,8.,7.,6. a 5.NP. Kancelá�e v t�chto patrech na stran� u�eben byly 
                vymalovány tento týden a dokon�ují se podlahové krytiny. U�ebny v 3.NP v 2. sekci byly taktéž 
                v pr�b�hu tohoto týdne dokon�eny a to v p�edstihu ve vztahu k harmonogramu. V sou�asné dob� 
                se provádí elektro-práce v 9. a 8. NP v 2. sekci na stran� kancelá�í, 2. a 4. NP na stran� u�eben 
                a v 1. sekci v 2. a 1. NP na stran� kancelá�í a 6. a 7. NP ve st�edním  traktu. Dokon�ení t�chto  
                prací je dle harmonogramu plánováno na 17. 3. 2006. Další týden bude provád�no malování, 
                p�ípadná vým�na podlahových krytin a úklid v�etn� nast�hování. 
                Doporu�ení: p�i zabezpe�ování mobiliá�e se doporu�uje všechny v�ci odstranit, nezamykat 
                prázdné sk�í�ky a nezalepovat spáry sk�ín�k. Výukové prostory se nesmí používat pro vyskladn�ní 
                nábytku z kancelá�í. 
                Požadavky kateder na rozší�ení zabezpe�ení možná již nep�jdou zrealizovat, nebo� bude záležet 
                na dodavateli, zda tyto nové práce provede ve vztahu k harmonogramu prací. Pokud bude souhlasit 
                s provedením, bude si muset toto rozší�ení p�íslušná katedra hradit ze svých prost�edk�. Pokud se 
                týká rozvod�, tj. zásuvek, jsou zm�ny oproti projektu �ešeny operativn� dodavatelem stavebních 
                prací, ale i to má své meze. 
                Nást�nky na chodbách – po projednání ve vedení fakulty bude p�edložen návrh na �ešení nást�nek  
                                                          a cenových relací.  
 
 

7. Hospoda�ení 
Pan tajemník podal informaci o hospoda�ení kateder a zdrojích financování pro letošní rok – od 
letošního roku nebude stanoven mzdový limit – bude sou�ástí dota�ních prost�edk� katedry. Dále 
informoval o zm�n� výpo�tu náhrad podle finan�ních zdroj� a upozornil vedoucí kateder, aby v�novali 
maximální pozornost pokud se týká zm�n v pracovní náplni pracovník� katedry. Ing. Hlavá�ková 
prezentovala nový program pro evidenci mezd pracovník�, kte�í jsou financováni z vícezdroj�. 
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8. R�zné 

      8.1. Pan tajemník upozornil na p�ijatá nová opat�ení s ohledem na nar�stající p�ípady krádeží a násilného  
              vloupání na pracovišt�. T�mito opat�eními jsou posílení služby na vrátnici C a D a povinnost každého 
              pracovníka zapsat se na vrátnici p�i odchodu z fakulty po pracovní dob� a o sobotách a ned�lích. 
              Tato opat�ení platí p�echodn�, po dobu provád�ných stavebních prací na fakult�. 
 
        8.2. Vedení fakulty odsouhlasilo návrh na rozší�ení akreditace na 7 stávajících obor� bakalá�ského 
               studijního programu SI o kombinovanou formu studia. 
 
        8.3. Pan d�kan pov��il Prof. Ing. J. Šejnohu, DrSc. vypracováním základního nástinu nového studijního 
               magisterského oboru „Rizikové inženýrství“. 
 
        8.4. Prof. Pacovský  seznámil GD s n�kterými nejbližšími termíny  pro zahájení prací na podzemní  
               laborato�i v lokalit� Mokrsko. 
                
                
 
P�íští zasedání Grémia d�kana se bude konat  v pond�lí 10. dubna 2006 výjime�n� ve 
13,30 hod.  /po zasedání Grémia rektora/ ve velké zasedací místnosti B 169. 
 
        
           Prof. Ing. Zden�k Bittnar, DrSc., v.r. 
                                                                                                                     d�kan  
 
 
V Praze dne 8. 3. 2006 
Zapsala: Z. Zatloukalová 
                
 
 

 
 

 
                                                          

 
 

 
 

            
 
 
 


