
Z á p i s   �.   8 
ze zasedání Grémia d�kana ze dne 18. 12. 2006  

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 

1. Schválení zápisu a kontrola úkol� z minulého GD – bez p�ipomínek 
 

2. Informace pana d�kana ze zasedání Grémia rektora 18. 12. 2006  
• Ú�ast na slavnostních akcích, po�ádaných k 300letému výro�í �VUT 

- 16. 1. 2007 od 19,30 hod. – slavnostní koncert k 300. výro�í vzniku �VUT  
                                                                                        v Rudolfinu 

- 17. 1. 2007 od 10,00 hod. – promoce �estných doktor� /Václav Klaus, Josef Kittler 
                                                                                        a Stuart E. Graham v Betlémské kapli 

- 18. 1. 2007 od 10,00 hod. – ve�ejné slavnostní shromážd�ní Akademického senátu 
                                                                                        a V�decké rady �VUT ve Špan�lském sále Pražského  
                                                                                        hradu. 
                            Vedoucí kateder p�edají obratem d�kanovi jméno VIP k ú�asti na oslavách 300 let �VUT, 
                             v�etn� adresy.                                                            
 

3. Pedagogické záležitosti 
Doc. Máca podal následující informace: 

• P�íprava detašovaného pracovišt� fakulty v Náchod� – schváleno VR FSv, probíhají jednání o 
podmínkách i �asovém harmonogramu s místní  Vyšší odbornou školou. P�edpokládá se 
možné zahájení výuky od �íjna 2007. Prvním krokem je získání akreditace k výuce mimo 
fakultu  st. programu „Architektura a stavitelství“                                                             

• Zm�ny podmínek p�ijímacích zkoušek – od škol. roku 2007/08 bude platit pro prominutí 
                                                                     písemných p�ijímacích zkoušek z M a Fy následující: 
                                                                     pro bakalá�ské stud. programy: 
                                                                     na vysv�d�eních za jednotlivé ro�níky SŠ, která jsou uvád�na  
                                                                    v p�ihlášce ke studiu, nesmí být celkový pr�m�r z uvedených známek  
                                                                    z matematiky a fyziky vyšší  než 2,00 a zárove� musí být uvedeny 
                                                                    min. 3 známky z matematiky a 2 z fyziky. 

• Nové akreditace – rozpracovány jsou následující: 
� program Stavební inženýrství – žádost o rozší�ení akreditace o nový st. obor 
                                                        „P�íprava, realizace a provoz staveb“ 
�st. obor magisterského studia „Stavební inženýrství“ – „Management ve stavebnictví“ 
    /ur�eno pro absolventy neekonomických bakalá�ských studijních program�/ 
�nový studijní program „Bezpe�nost a rizikové inženýrství“ – 2 stud. obory Bc 
                                                 „Rizika ve výstavb�“ a „Požární bezpe�nost staveb“. 
 
 

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

• Interní oponentury 2006 – termín: do 28. 2. 2007. Na odd. VV� nutno p�edat do 15. 1. 2007 
                                                                        termín a místo konání + jméno 1 oponenta. 

• Výzkumné zám�ry od 1. 1. 2007 – za naši fakultu byl schválen jeden VZ, jehož vedoucím je  
                                                               Prof. R. �erný. Bližší informace na www.msmt.cz 
• Hodnocení doktorand� za 2005/06 –  ukázka formou graf� /pr�m�rné hodnocení na  
                                                                    jednotlivých katedrách, porovnání hodnocení doktorand�  
                                                                    za poslední dva školní roky/ 
                        Blíže uvedeno na fakultním webu – informace prod�kana pro VaV. 
• IGS 2007 – vypsání pouze ve 3 kategoriích: DP, PR a OK – T: 5. 1. 2007 do 16,00 hod. 

                                              Up�es�ující pokyny jsou zve�ejn�ny na  www.igs.cvut.cz   
• Workshop �VUT 2007 – koná se 19. – 23. 2. 2007 na FSv, registrace a zaslání p�ísp�vk� 

                                                                                                                             do 7. 1. 2007 
• Juniorstav 2007 – odborná konference doktorského studia se koná 24. 1. 2007 ve VUT Brno 
• Potvrzování p�ístupu k VVVS – p�ed podpisem prod�kana nutný podpis vedoucího katedry 

                                    
       Podrobn�jší informace k jednotlivým bod�m naleznete na  fakultním webu – informace prod�kana pro VaV. 
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Pan d�kan podal informaci k 7. rámcovému programu EU, k novým výzkumným a inova�ním strategiím pro 
Evropu a informaci k výsledk�m hodnocení VaV 2005 na �VUT. 
 

5. Zahrani�ní styky 
Doc. Huml vyzval vedoucí kateder, aby ve spolupráci se zástupci pedagogického prod�kana pro  
jednotlivé obory pr�b�žn� p�ipravovali výuku p�edm�t� bu� stávajících akreditovaných nebo nových 
atraktivních studijních obor� v AJ a to p�edevším na úrovni magisterského studia. 
 

6. Výstavba 
Prof. Šenberger podal následující informace: 

• Požární zabezpe�ení – slavnostní p�edání prob�hlo 11. 12. 06, do konce ledna by m�lo být 
                                                   oživeno celé za�ízení 

• Rekonstrukce vzduchotechniky v posluchárnách B 280 a 286 – p�edpoklad ukon�ení do konce 
                                                                              zkouškového období – únor 2007 

• Katedra TV – od prosince 2006 sídlí v nových prostorách pod Juliskou, ve sportovním areálu 
                                     �VUT, 1. patro, �. dv. 201 a 202. Sekretariát KTV z�stává do�asn� ve stávající 
                                     kancelá�i B 577. 
 

7. Hospoda�ení 
Pan tajemník podal informaci k hospoda�ení fakulty k 30. 11. 2006, k problém�m spojených s velkým 
po�tem požadavk� kateder na p�eú�tování ur�itých nákladových položek, mnohdy i opakovan� a dále 
s p�eú�továním mezd v d�sledku náhrad za dovolenou vyplacených z odm�n. Další informace jsou 
uvedeny v OPOFIN �. 6/2006. 
 

               Pan d�kan informoval o nutné  zm�n� administrativní struktury fakulty, lepším p�izp�sobení charakteru  
               prací fakulty vlastnímu administrativnímu aparátu, o problematice velikosti kateder omezující jejich  
               rozhodování. 

Vyzval vedoucí kateder, aby mu do 15. 1. 2007 p�edali návrhy na vytvo�ení ústav� a za�azení vlastního 
pracovišt� v�etn� finan�ních tok� a pravomocí /dvoustup�ové �ízení nebo p�ímé jednostup�ové/. 
 

Na záv�r zasedání pan d�kan pod�koval všem za spolupráci v letošním roce a  pop�ál  hezké  
prožití váno�ních svátk� a hodn� zdraví a úsp�ch� v novém roce 2007. 

 
P�íští zasedání Grémia d�kana se bude konat v pond�lí 19. února 2007 od 9,00 hod. 
v zasedací místnosti B 169. Další termíny zasedání Grémií d�kana 2007 budou sd�leny, 
až budou známy termíny Grémií rektora �VUT. 
 
       Prof. Ing. Zden�k Bittnar, DrSc., v.r. 
                                                                                                                            d�kan 
 
 
 
V Praze dne 21. 12. 2006  
Zapsala: Z. Zatloukalová 
 
 
 
 
 
 


