
Z á p i s   �.  3 
ze zasedání GD ze dne 5. 5. 2008  

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 

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

1. Informace d�kana ze zasedání Grémia rektora z 28. 4. 2008  
• Zvýšení tarifních složek mzdy od 1. 5. 2008  
• Majetkové p�iznání bude realizováno u vedoucích pracovník� – rektorát vydá seznam 
• Do 25. 5. 2008 zaslat návrhy na ocen�ní doktorand� a pracovník� rektorem na odd. VaV 
• P�ipravuje se nový INFOREK 
• MŠMT bude p�i hodnocení absolvent� oce�ovat: 0,5 násobek u absolvent� Bc. studia 

                                                                                                            1,0 násobek u absolvent� Mgr. studia 
                                                                                                            1,5 násobek u absolvent� doktorského studia 

• K 15. 5. 2008 budou MŠMT p�ijímána data k hodnocení VaV. �eší se p�i�azení výsledk� VaV 
za minulé VZ, které byly evidovány pod �VUT. Rozd�lení bude podle spoluú�asti 
jednotlivých fakult. 

• Nár�st zahrani�ních student� na �VUT – mírné zvýšení 
• Po�et studijních program� na �VUT – 79 
• P�i podávání projekt� ESF budou odsouhlaseny jen návrhy s jasným samofinancováním po 

skon�ení projektu. Bude zpracována analýza, co p�inesly projekty JPD pro budoucnost fakulty. 
• Nutno provést kontrolu údaj� v systému výsledk� VaV, zejména RIV. 

 
2. Pedagogická �innost 

Prod�kan Máca podal následující informace: 
• Informace o p�ihlášených studentech na studijní obory v rámci stud. programu SI 
• P�ihlášky na fakultu stavební pro 2008/09 – SI - 1496 

                                                            A -   531 
       G -   162 
       GInf -     27 
       CE -     15 
       Baris -     39 
       CB -     62 
        __________________ 
                                                                                                   Celkem  2332 
                              V roce 2007/08 bylo p�ihlášených student� celkem 2690. 

• Volitelné p�edm�ty – redukce po�tu, úpravy rozsahu výuky, rozvrhování volitelných  
                                                 p�edm�t�. 
 

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

• Vyhodnocení výsledk� VaV – jejich vykazování, návod na postup, deadline na vkládání a  
                                                                opravy publikací,  které mají odejít do RIVu – T: 15. 5. 2008  

                                                                                Výjimka u grant� MP �R, kde  byl termín 30. 4. 2008. 
                                                                                Materiál k nové metodice hodnocení výsledk� výzkumu 
                                                                                bude p�ístupný na Intranetu.                                       

• P�ísp�vky z fondu �VUT na podporu VaV – Cena rektora �VUT  
    � za vynikající výsledky ve výzkumu 
   � za aplikaci výsledk� výzkumné práce v praxi 

             � za vynikající doktorskou práci 
                     � za prestižní v�deckou publikaci 

                                -      Ocen�ní vynikajících výsledk� pracovník� a doktorand� ve VaV 
- Ocen�ní úsp�šných �ešitel� externích v�deckých grant� 
- Ocen�ní úsp�šných školitel� doktorand� 

                                        Návrhy se podávají rektorovi prost�ednictvím odd. VaV /Ing. Hamarová/ 
                                                                                   do 31. 5. 2008 
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• Hodnocení student� doktorského studia – bude provád�no do formulá�� za období 
                                                                                                  od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2008. 
                                                                                                  Metodika v�etn� formulá�� bude k dispozici na 
                                                                   http://web.fsv.cvut.cz/~hajekp/VV/. 

                                                                                  P�ipomínky a doporu�ení k úprav� metodiky 
                                                                                  je možné zasílat elektronicky Prof. Hájkovi 
                                                                                  do 15. 5. 2008. 
                     Bližší informace k bod�m v�dy a výzkumu jsou k dispozici na výše uvedené 
                     webové adrese Prof. Hájka. 
 

              U p�íležitosti celostátní konference „Transformace výsledk� výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe“ 
              �eské manažerské asociace a Svazu pr�myslu a dopravy bylo ud�leno Prof. Ing. Ji�ímu Šejnohovi,   
              DrSc.-vedoucímu VC CIDEAS ocen�ní za úsp�šný manažerský po�in v roce 2008.       

 
 

4. Rozvoj 
Prod�kan Jettmar podal následující informace: 

• Pod�koval za zaslání anota�ních list� CŽV pro rok 2008/09 
• Bylo ukon�eno podávání návrh� projekt� FRVŠ 2009 – celkem 19,4 mil. K�, bylo podáno 

                                   celkem 59 projekt�, z toho v kat. A – 8, F – 29 a G – 22 projekt� /dokt./ 
• Rozvojové projekty MŠMT 2009 – termín pro odevzdání na MŠMT prost�ednictvím  

                                                                       R �VUT: 10. �íjen 2008. 
                                                                        S metodikou p�ípravy seznámí prod. Jettmar po 25. 5. 08. 
 
 

5. Výstavba 
Prod�kan Šenberger podal následující informace: 

• „Ateliér D“ – p�edpoklad dokon�ení stavby do 30. 5. 2008, 
                                                     b�hem �ervna zkušební provoz. Tento nový prostor bude možné, 
                                                     krom� výuky A, využívat i pro po�ádání výstav, konferencí apod.                                                                                   

• Stavební akce zahájené v roce 2008 – rekonstrukce bufetu – vedení fakulty jedná  
                                                                            s potenciálním  novým  provozovatelem /SÚZ/ 

- vým�na podlahové krytiny v 6. a 7. pat�e budovy B 
- oprava schodišt� v A a B 
- dopln�ní sedacího nábytku v B a v p�ízemí nad schody  p�ed DEZETOU 

                        	     P�íprava projekt� – Studie rozvoje FSv 
                                                             - rekonstrukce poslucháren v C /bude vypsána studentská sout�ž/ 
                                                             - projekt na ubytovací objekty v Tel�i 
 
 

6. Hospoda�ení 
Pan tajemník podal následující informace: 

                        	  Mzdové limity -  byly zaslány katedrám na základ� schváleného rozpo�tu FSv Akademickým 
                                         senátem v minulém týdnu. Limity jsou odvozeny ze základní dotace.   
                                         Tajemník upozornil také na nep�íznivý výhled  v p�íštím roce, kdy se  
                                         p�edpokládá základní dotace nižší oproti letošnímu roku. Katedry by proto  
                                         m�ly již v letošním roce s tímto snížením po�ítat a snažit se o úsporu  
                                         prost�edk�, které pak bude možné použít v roce 2009.  

                        	  Závodní preventivní pé�e – v rámci �VUT byla pro zam�stnance fakulty uzav�ena s ú�inností 
                                                                         od 1. 5. 2008 smlouva o zajišt�ní závodní preventivní pé�e  
                                                                         s MUDr. Milanem Czolkem se sídlem ve Studentském dom�  
                                                                         v Praze 6, �. dv. 435 a 436. 
                                                                         Bližší informace je uvedena v p�íloze tohoto zápisu. 
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7. R�zné 
 
7.1. PhDr. Kasíková informovala o nabídce 4 míst pro FSv v jazykovém kurzu v Sheffieldu v letošním 
       roce, v období od 14.7. do 1. 8. 2008. Kurz je ur�en pro st�edn� pokro�ilé a více pokro�ilé a  
       p�ihlášky je možné podávat na katedru jazyk� k PhDr. Kasíkové do st�edy 7. 5. 2008. 
       Na základ� rozhodnutí vedení fakulty bude fakulta na kurz p�ispívat ¼ z celkové �ástky bez  
       kapesného. P�ípadné kapesné hradí katedry 100%. 
 

              7.2. RNDr. Šibrava informoval o z�ízení skupiny pro hodnocení výuky studenty vedenou Prof. Mácou 
                     a vybranými �leny AS FSv. Podal také informaci o zm�nách v O� FSv, které schválil AS FSv 
                     na svém posledním zasedání 30. 4. 2008.  
 
S ú�inností od 1. 4. 2008 byl d�kanem jmenován do funkce prod�kana pro zahrani�ní styky Doc. Dr. Ing. Karel 
Pavelka. Doc. Ing. Milan Huml, CSc.  požádal o odstoupení z této funkce ze zdravotních d�vod�. 
 
 
P�íští zasedání Grémia d�kana se bude konat v pond�lí 30. 6. 2008 od 14,00 hod. ve velké 
zasedací místnosti B 169. 
 
       Prof. Ing. Zden�k Bittnar, DrSc., v.r. 
                                                                                                                         d�kan FSv 
 
 
 
 
V Praze dne 5. 5. 2008  
Zapsala: Z. Zatloukalová 
 

 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


