
Z á p i s    �.  3 
ze zasedání Grémia d�kana ze dne 28. 5. 2007  

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 /28. 5. 2007/ 
Pan d�kan seznámil p�ítomné s prezentací rektora J. Málka na téma „Výzkum a vývoj na VŠ �R a jejich 
srovnání se sv�tem“. Úkolem pro fakulty je doplnit do 20. 6. 2007 do databáze VVVS všechny 
publikace a citace. 
Sou�asn� vyzval vedoucí kateder, aby  p�ipravili svoji p�edstavu o projektovém �ízení na fakult� na 
dobu 2 let. 
 

3. V�da a výzkum 
Prof. Hájek podal následující informaci: 

• Fond rektora �VUT na podporu VaV – termín pro podání žádostí je do 31. 5. 2007 
- Ceny rektora �VUT za vynikající výsledky ve výzkumu, 

doktorské práce, prestižní publikace 
- Ocen�ní vynikajících výsledk� pracovník� a doktorand� ve 

výzkumu 
- Ocen�ní úsp�šných �ešitel� externích v�deckých grant� 
- Ocen�ní úsp�šných školitel� doktorand� 

• Akreditace jmenovacích a habilita�ních obor� – bylo odevzdáno 
• Reakreditace doktorských stud. program� – formulá� F se vypl�uje pouze jednou pro celý 

studijní program a do kolonky „Název SP“ se vypl�uje pouze Stavební inženýrství. Vypln�né 
formulá�e F nutno odevzdat na odd. VaV písemn� p�es podatelnu a v elektronické podob� na 
adresu jiri.kurfurst@fsv.cvut.cz 

• Databáze DNEP – na odd. VaV zaslat seznam nabídek vložených do databáze za jednotlivá 
                                                           pracovišt� FSv – T: do 30. 6. 2007  

• Matrika k 31. 3. 2007 – po�ty „uznaných“ doktorand� – FSv … 241 
                                                                                                          FS …. 167 
                                                                                                          FEL ... 256 
                                                                                                          FD ….   62 
                                                                                                          FJFI….119 
                                                                                                          FA …. .  65 
                                                                                                          FBMI …   1 
                                                                                celoškolská pracovišt� …  7 
                                                                                           celkem                 918 

• Hodnocení student� doktorského studia – metodika hodnocení je založena na studijních 
výsledcích, publika�ní aktivit�, zapojení do �ešení výzkumných projekt�: VZ, VC CIDEAS, 
IGS, FRVŠ, GA �R a dalšího výzkumu na školicím pracovišti. Hodnocení se týká všech 
doktorand� v prezen�ní i kombinované form� a bude provád�no do formulá�� za období od  
1. 10. 2006 do 30. 9. 2007. Termín odevzdání hodnocení paní Kabilkové do 15. 10. 2007. 
Metodika v�etn� formulá�� bude k dispozici na www.fsv.cvut.cz/~hajekp/VV/ 
V p�ípad� nedosažitelnosti doktoranda odevzdá školitel formulá� hodnocení bez bodového 
ohodnocení, ale podepsaný školitelem a vedoucím pracovišt�. V p�ípad� pobytu doktoranda 
v zahrani�í lze zaslat vypln�ný formulá� školiteli e-mailem a ten doplní oddíl H a verifikuje 
obsah podpisem i v kolonce doktoranda /vz. podpis/. 

• Mezinárodní konference SD 2007 – konala se na FSv ve dnech 24.-15. 5. 2007, po�adatelem  
                                                                         byla katedra ekonomiky FSv 

• Mezinárodní konference CESB 07 – uskute�ní se ve dnech 24. – 26. zá�í 2007 na FSv, více 
                                                                         informací na www.substance.cz/cesb07 

• Sumá� termín� – fond rektora – návrhy na ocen�ní   31. 5. 2007  
                                                       - reakreditace DSP na 4 roky   ihned 
                                                       - databáze DNEP     30. 6. 2007  
                                                       - konference CESB 07    24.-26. 9. 2007  
                                                       - hodnocení student� DSP      15. 10. 2007 
                                                       - dopl�ování publikací do databáze VVVS, 



                                                         dopl�ování databáze DNEP   pr�b�žn� 
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                                   Bližší informace k uvedeným bod�m jsou k dispozici na www.fsv.cvut.cz/~hajekp/VV/ 
 
                                                                                                  

4. Pedagogická �innost 
Doc. Máca podal následující informace: 

• P�ihlášky na stud. obory programu SI – celkem 648, z toho 88% podle 1. po�adí 
• P�ihlášky ke studiu na FSv od ak. r.  2007/08 – celkem 2 690 
• SVO� 2007 – z �VUT Praha celkem 14 prezentací, z toho FSv získala 2 první místa, 

                                                    jedno druhé a jedno t�etí místo. Ve srovnání s VUT Brno velmi malá ú�ast 
                                                    �VUT Praha. 

• Do 1. 6. 2007 p�edat návrhy do komisí pro SZZ v elektronické podob� Ing. Salákové. 
• Komise pro bakalá�ské státní zkoušky – stejná pravidla  jako pro magisterské studium,  

                                                                                posudek práce se doporu�uje interní 
• Prod�kani obor� prov��í zápo�ty a zkoušky u p�edm�t� – p�edm�ty nesmí být ukon�eny 

                                             zápo�tem a zkouškou, pokud neobsahují cvi�ení /musí být ukon�eny 
                                             pouze zkouškou/. 
 

5. Rozvoj 
Doc. Jettmar podal následující informace: 

•••• FRVŠ 2008 – z FSv podáno celkem 64 projekt�, za celé �VUT 184, nejvíce z VUT Brno-305. 
                               V sou�asné dob� probíhají oponentní �ízení projekt�. 
•••• P�íprava rozvojových projekt� MŠMT 2008 – z FSv podáno celkem 8 nám�t� /12,5 mil. K�/, 

                                                                                                       možno podat dopl�ující nám�ty do 31.5.2007, 
                                                                                                       které budou p�edloženy dodate�n� na úrovni 
                                                                                                       �VUT. 
 

6. Zahrani�ní styky 
Doc. Huml podal následující informace: 

•••• Prospectus – do 8. 6. 2007 nutno doplnit p�ípadn� upravit anotace p�edm�t�, vyu�ovaných 
v AJ v akad. roce 2007/08 /obsah, literatura, klí�ová slova – jen v angli�tin�/. Pokud nebude 
dopln�no  v daném termínu, budou p�edm�ty vy�azeny. 

•••• P�ísp�vek na cesty do zahrani�í – žádosti o mimo�ádné �áste�né krytí náklad� podávat 
písemn� pí Náprstkové na odd. ZS 

•••• Fond �VUT – informovat u�itele o možnosti využití fondu �VUT pro zahrani�ní aktivity 
student� /výjezdy na konference, studium double degrese, apod./, platí i pro doktorandy – 
žádostí na rektorát �VUT podávat pouze p�es odd. pro ZS, podmínky ud�lení t�chto stipendií 
budou zve�ejn�ny na webu FSv. 

                      �     Pokyny pro formální náležitosti výjezd� do zahrani�í - na fakultním webu 
 
 

7. Výstavba 
Prof. Šenberger podal informaci o stavebních akcích, zahrnutých do investi�ní �innosti školy pro rok 
2007-09. 

                      �    Plán investi�ních  akcí, dotovaných  ze SR MŠMT – 2007 – zast�ešení atria v D 
                                                                                                                       /28.5. odpoledne sch�zka na R �VUT/ 
                                                                                                                  2008 – rekonstrukce bufetu  
                                                                                                                  2009 – rekonstrukce poslucháren C  
                      �    P�íprava nové budovy laborato�í �VUT 
                      �    Vým�na podlahové krytiny v budov� B v 8. a 9. pat�e – realizace v dob� prázdnin 2007 
                      �    Záru�ní opravy EZS a EPS 
                      �    Dislokace – nutná spolupráce kateder 
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8. Hospoda�ení 

Pan tajemník podal následující informace: 
• Návrh rozpo�tu pro r. 2007 – byl projednán v KD a je p�ipraven ke schválení v AS FSv.  

                                                              V �ásti neinvesti�ních prost�edk� návrh p�edpokládá zvýšení 
                                                              výnos� i náklad� proti roku 2006 o 20 mil. K�, tj. nový VZ. 
                                                              V rámci rozpisu dotace získala fakulta podle výkonových 
                                                              kritérií mén� o 6 mil. K�. Pro hospoda�ení fakulty se tak 
                                                              zvyšuje význam ostatních finan�ních zdroj�. 

• V souboru informací OPOFIN 4/2007 je znovu uvedena výzva k pe�livému posuzování 
výdajových doklad� a zadávání dispozic pro úhradu z p�íslušného zdroje. Zaú�tované doklady 
nelze v dalším období upravovat, m�nit a p�eú�továvat.  V pond�lí dne 4. 6. 2007 se uskute�ní 
sch�zka s vedoucími kateder nebo jimi pov��enými zam�stnanci k podmínkám a pravidl�m 
hospoda�ení v letošním roce. Pozvánky budou p�edány písemn�. 

• Z rozhodnutí vedení školy a podle sm�rnice kvestora je sociální fond p�eveden na �VUT, 
odkud budou vnitroorganiza�ní fakturací m�sí�n� �erpány p�ísp�vky na stravování a �ástky 
vyplacených odm�n p�i životním nebo pracovním jubileu. Centralizován byl i z�statek fondu 
z roku 2006. 

    
 

9. R�zné 
9.1. Pan d�kan vyzval vedoucí kateder, aby mu obratem p�edložili podklady pro ú�ast �VUT v Evropském 

centru excelence /ECE/ - spolupráce s pr�myslem, školení pro ve�ejnou správu apod. 
 

9.2. V souvislosti s hodnocením �VUT v �asopisu Times pan d�kan vyzval vedoucí kateder, aby mu do  
               15. 6. 2007 p�edložili elektronicky po�et citací za období posledních 5 let. 
 

9.3. Dále pan d�kan citoval dopis prof. Studni�ky, ve kterém upozor�uje na nedostatek kvalitních �lánk� 
pro �asopis. Vedení fakulty navrhuje, aby �asopis m�l tématický charakter. 
 

9.4. Ing. Kovandová informovala o zrodu Brožury o fakult� stavební v �J a AJ a o možnosti odb�ru 
katedrami v požadovaném po�tu. 
 

       P�íští zasedání Grémia d�kana se bude konat v pond�lí 25. 6. 2007 od 14,00 hod. 
      ve velké zasedací místnosti B 169. 
 
                      
 
                                                                                  Prof. Ing. Zden�k Bittnar, DrSc., v.r. 
                                                                                                                        d�kan FSv  
 
 
 
 
V Praze dne 30. 5. 2007  
Zapsala: Z. Zatloukalová 

         
 
 
                                                                                                                                                             
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 


