
Z á p i s    č.   3 
ze zasedání Grémia děkana ze dne 10. 4. 2006  

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

1. Kontrola úkolů z minulého zápisu – bez připomínek 
 

2. Informace pana děkana ze zasedání Grémia rektora, které se konalo 10. 4. 2006  
• Počty studentů na ČVUT – prezentace pror. Bíly bude rozeslána všem katedrám pro informaci 
• Telč – 7. 4. 2006 se uskutečnila návštěva  pana rektora  ve výukovém středisku v Telči.  

                                        Vedoucí kateder potvrdí Doc. Mácovi své návrhy na využití, případně podají ještě 
                                        další návrhy. 

• Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2007 – vedení ČVUT aktualizaci schválilo 
                                                            a postupuje ji k projednání ve VR, AS a Správní radě ČVUT. 

• Zpráva o činnosti ČVUT za rok 2005 – byla vedením ČVUT schválena a postoupena 
                                                                              ke schválení  VR a AS ČVUT. 

• Kolektivní smlouva ČVUT - schválena 
 

3. Pedagogické záležitosti 
Prod. Máca podal následující informace: 

• Přihlášky na studijní obory na programu SI: zařazení podle 1. pořadí    566 
                                                                                                                            2. pořadí      42 
                                                                                                                            3. pořadí        0 
                 mimo pořadí   1 
                                                                                                            nepřihlášení studenti   11 
                 

Obor Počet Body min. Body max. Body prům. 
C 200 24,00 77,71 36,49 
K 100 17,08 88,00 36,85 
E 137 11,80 63,66 27,69 
S 28 12,72 50,34 25,16 
V 42 15,44 54,40 31,08 
Z 83 15,14 66,49 27,45 
M 18 18,94 73,88 29,37 

Celkem 608 11,80 88,00 31,95 
 
 

• Přihlášky na studijní programy                  2006/07   2005/06 
                                                               SI  1848                          2210 

A   620                                       648 
G   172                                       289 
GInf     57          - 
CE             33                                         20 
Celkem  2730                                3167  

 
Pan děkan vyjádřil nespokojenost s úbytkem studentů /cca 400 oproti loňskému roku/ a pověřil 
Doc. Lišku a Prof. Walda vypracováním představy o tom, jak vybudovat nový  studijní obor 
„Bezpečnost staveb“. 
• Upozornění vyučujícím – do konce každého zkouškového období  zapsat zápočty          

                                                                      /Z-získal, N-nezískal/ 
                                                                   - na začátku každého semestru zadat do KOSu veškeré informace k DP 

              Apeloval na katedry 11122, 11124, 11126, 11129, 11133, 11136, 11143, 11144,  
                                          u nichž bylo zjištěno nadprůměrné neplnění zápisů a naopak vyjádřil pochvalu  
                                          katedrám 11128 a 11153.                             

• Soutěž  „Český nízkoenergetický dům 2006“ – informace byla rozdána na Grémiu, jde o  
                            vyhlášení 1. ročníku soutěže Rockhouse společností Rockwool, bližší informace 
                            na www.rockhouse.cz. 

• Hodnocení výuky – dosud nejsou známy výsledky hodnocení výuky za letní semestr minulého 
                                                              roku. Pokud do 14 dnů rektorát výsledky nezveřejní, fakulta zprovozní 

http://www.rockhouse.cz/
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                                                              svůj vlastní systém  hodnocení výuky. 
 

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

• IGS 2006 – prezentoval tabulku vyřazených pracovníků GK a storna 
• Doktorské studium  /předměty DSP/ - předsedové OR obdrží od prod. Hájka podklady 

                                                                                           a do 31. 5. 2006 mají za úkol provést inventuru a revizi 
                                                                                           všech předmětů DSP 

• Konference AED 2006 – do 15. 4. 2006 je termín pro odevzdání finálních příspěvků 
• Czech Invest –  zpracování podkladů pro Případovou studii ČVUT, která bude umístěna 

                                        na webových stránkách CzechInvestu. Vyzval katedry, aby do 24. 4. 2006 
                                        předaly podklady na odd. VVČ. 

• Příprava projektů VaV na období 2007-2010 – 20. 4. 2006 od 12,30 – 13,30 hod. se bude 
                                                                                                         konat v B 161 schůzka doktorandů a dalších 
                                                                                                         zájemců s Ing. P. Švejdou, CSc. z AIP ČR. 
                                                                                                         Bližší informace rozešle Doc. Hájek všem 
                                                                                                         katedrám. 
 

5. Rozvoj 
Prod. Jettmar podal následující informace: 

• Rozvojové programy MŠMT 2007 /mezioborové,mezifakultní,meziuniverzitní/ - návrhy témat 
                   předkládat Doc. Jettmarovi. Přislíbena velká podpora 
                   ČVUT. Dosud předloženy 2 náměty - prof. Wald 
                   a  prof.Pacovský. 

• Výběrové řízení projektů FRVŠ na rok 2007 –  vyhlášení na webu: www.radavs.cz 
                                                                                          Do 24. 4. 2006 podat Doc. Jettmarovi anotaci 
                                                                                          ke kategorii A. Dne 27. 4. se uskuteční  
                                                                                          instruktáž k podávání projektů v B 169. 
                                                                                          Ostatní informace včetně termínů obdrží  
                                                                                          vedoucí kateder/pracovišť elektronicky 
                                                                                          do 12. 4. 2006. 

• Aktualizace kurzů CŽV – Doc. Jettmar požádal vedoucí kateder o provedení aktualizace 
                                                         kurzů CŽV pro akad. rok 2006/07, tabulky budou zaslány  
                                                         elektronicky. Termín: do 24. 4. 2006. 
 

6. Zahraniční styky 
Prod. Huml podal následující informace: 

• Předměty v AJ – vedoucí kateder provedou kontrolu předmětů vyučovaných katedrou v AJ 
                                                        včetně úplnosti anotací a jména garanta předmětu. Přehled předmětů lze 
                                                        získat na webu ČVUT na adrese: 

                                          http://web.cvut.cz/ctu/international/web/en/prospectus/normal/f100.html
                                          Katedry nahlásí do 20. 4. 2006 seznam nových nebo rušených předmětů 
                                          Ing. Janžurové /VIC/, jinak garanti předmětu sami nebo za pomoci 
                                          katedrového rozvrháře upraví text anotace a další povinné údaje /literatura, 
                                          klíčová slova/ nejpozději do konce dubna. 

• Zavedení výuky v AJ pro všechny obory magisterského studia – vedoucí kateder ve spolupráci 
                                                        se zástupci pedagogického proděkana projednají tuto možnost zavedení  
                                                        výuky. Je žádoucí přivést na fakultu zahraniční zájemce o studium Předběžné 
                                                        výsledky diskuze předají jednotliví zástupci pedagogického proděkana 
                                                        Doc. Mácovi do 2. 5. 2006. 
                                                        Vedení fakulty doporučuje navazování užších kontaktů se zahraničními 
                                                        univerzitami s cílem postupného vytváření studijních programů Joint degree 
                                                        nebo Double degree. 

• Anglická verze hlavičkových dopisů – během tohoto týdne bude na katedry distribuována  
                                          anglická verze hlavičkových dopisů pro zasílání oficiálních dopisů 
                                          do zahraničí. 
 

http://web.cvut.cz/ctu/international/web/en/prospectus/normal/f100.html
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• Smlouvy o spolupráci se zahraničními univerzitami – vedoucí kateder zrevidují platnost 

                                                        těchto smluv, které jsou uzavírány na úrovni kateder. Dále zrevidují 
                                                        platnost smluv s tuzemskými podniky a výsledky revize předají Doc.Humlovi 
                                                        do 24. 4. 2006. 
   

7. Výstavba 
 Prod. Košatka podal následující informace: 

• Plán investičních akcí do roku 2010 
• Turnikety – vedením fakulty byla schválena jejich instalace, připravuje se výběrové řízení 

                                                 na dodavatele turniketů, což provádí dodavatel firma Průmstav a schůzka ve věci  
                                                 technického systému pro turnikety s děkanem  Moosem z FD, kde turnikety již  
                                                 fungují.                                                  
                Doc. P. Svoboda podal následující informace: 

• Bylo zřízeno informační centrum v atriu fakulty o průběhu stavebních prací 
• Hlavní vstup na fakultu –  vedení byl předložen ze strany realizačního týmu fakulty návrh na 

instalaci dveří, které se budou otevírat automaticky, což je vyšší standard, který projektem  
nebyl uvažován. Vedení s tímto řešením souhlasí /bude kryto z rozpočtových nákladů fakulty/ 

• Zasedací místnosti –  na první oslovení kateder /10/ z budovy B, které mohou poskytnout tyto 
místnosti pro potřebu výuky v době stavebních prací ve výukových místnostech, některé 
katedry vůbec neodpověděly /5/, některé vysvětlily, proč je neuvolní, neboť zde probíhá 
náhradní provoz v souvislosti s rekonstrukcí rozvodů /2/. Některé katedry přímo zamítly jejich 
použití bez udání důvodů /2/. Jediní geodeti vyšli vstříc a nabídli své výukové prostory v době 
výuky v terénu. Pan děkan vyslovil nespokojenost s přístupem některých kateder a sdělil, že 
za současného stavu stavebních prací nutno využívat také zasedacích místností pro výuku 
v budově A. . Ing. Šindelář osloví zbývající katedry. 

• Pasportizace zasedacích místností – uvažuje se o snížení počtu zasedacích místností   
                                                                                         na základě zjištění jejich využitelnosti. 
 
 Prof. Pacovský vznesl dotaz na provozní aspekty jím spravovaných laboratoří ve vztahu k přípravě 
projektu zastřešení atria v D – z tohoto důvodu je svolána operativní schůzka na 12. 4. 2006 v 9,30 hod. za 
účasti pana děkana, zástupců katedry architektury, zástupců kateder a laboratoří, jichž se tato záležitost 
bezprostředně dotýká a za účasti doc. Košatky a doc. P. Svobody. 
 

8. Hospodaření 
Pan tajemník podal informaci o rozpisu dotačních prostředků na katedry, které  budou dle Metodiky 
rozděleny na NS včetně mzdových prostředků. Limity obdrží katedry do 12. 4. 2006.  
Pan děkan upozornil vedoucí kateder, aby při určování platů zaměstnanců nevytvářeli zbytečně vysoké 
rezervy, úspory. Pokud tyto úspory přesáhnou  15% dekret. platů, bude vedoucí katedry zavázán úspory 
vyplatit plošně formou odměn. 
Ostatní informace jsou obsaženy v Organizačních pokynech č. 2/2006. 
 

9. Různé 
9.1. Pan děkan informoval o vstupu do České národní technologické platformy – ustavující schůze se  
        uskuteční 19. 4. 2006 v 16,00 hod. na SSŽ. 

 
9.2. Pan děkan informoval o nabídce ředitelky ABF na prezentaci fakulty  na FOR ARCH a vstup  
        studentů na veletrh  zdarma. V důsledku toho navrhuje využít této nabídky pro propagaci 
        fakulty a zajištění programu na veletrhu pro studenty středních škol. 
 

Příští zasedání Grémia děkana se bude konat 22. 5. 2006 od 9,00 hod. v zasedací 
místnosti B 169. 
 
 Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., v.r.  
 děkan 
 
V Praze dne  19. 4. 2006 
Zapsala: Z. Zatloukalová  
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