
Z á p i s    �.   3 
ze zasedání Grémia d�kana ze dne 22. 6. 2009  

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 

1. Informace d�kana ze zasedání Grémia rektora /22. 6. 2009/ 
• Rozpo�et �VUT na rok 2009 
• Rozvojové projekty na rok 2010 – financování: 40% na úrovni �VUT 

             30% jako náhrada za FRIM /nová budova  
                                                                                                                                                        �VUT/ 
                                                                                                          30% dle d�íve dohodnutého klí�e pro fakulty 
                             Bližší informace budou  podány Doc. Jettmarem jednotlivým navrhovatel�m do 30. 6. 2009.              

• Projekt Praha Adaptabilita – vzhledem k plánované dovolené pana rektora musí být p�ílohy 
                                                             �estných prohlášení k projekt�m od 8. 7. 2009 p�edepsány na  
                                                             zastupujícího pror. Vl�ka, na webu �VUT  je zve�ejn�n seznam 
                                                             projekt�, dle kterého je možné se na p�íslušné  projekty p�ihlásit  
                                                             ke spoluú�asti. 

• Nová fakulta FIT – s ú�inností od 21. 5. 2009 jmenoval rektor Reorganiza�ní komisi pro 
                                              konkretizaci jednotlivých krok� zajiš�ujících vznik FIT a zajiš�ujících 
                                              kvalitní výuku stud. program� FEL a FIT �VUT v Praze. 

• Webové stránky �VUT  – p�ipravuje se zjednodušený projekt webu �VUT 
• Zasedání �KR – od 1. 8. 2009 zvolen novým p�edsedou Prof. Fiala – rektor  z Masarykovy  

                                          univerzity,  Prof. V. Havlí�ek byl op�tovn� zvolen do p�edsednictva �KR. 
               �eská konference rektor� se zabývala otázkou 

• financování VŠ v r. 2010 –  MŠMT v podstat� zachovává stejná pravidla financování, 
                                                            z�stávají zachovány rozvojové projekty, FRVŠ atd. 

• specifický výzkum – výrazné zm�ny, dle rozhodnutí MŠMT budou finance rozd�leny     
                                                                              grantovým zp�sobem, k tomu bude vydána vyhláška MŠMT 

• vzd�lávací �innost – hodnocena podle kvality VŠ , 
                                                                                                             50% podle RIV 
                                                                                                             15% podle celkových výnos� VŠ 
                                                                                                             10% podle podílu profesor� a docent� 
                                                                                                                     na celkovém jejich po�tu 
                                                                                                             25% bude hodnoceno na základ� po�tu  
                                                                                                                     mezinárodních studentských vým�n 

• finan�ní prost�edky na výzkum –  600 mil. K� na �VUT, v r. 2010 bude financování 
                                                                      VZ redukováno o 1/3, 2. rokem o 2/3  
                                                                      a ve 3. roce 0, Výzkumná centra  by m�la být  
                                                                      pln� dotována  po dobu 2 let – do r. 2011. 

• Brn�nské veletrhy – nabídka pro VŠ na levn�jší pronájem výstavních ploch  na strojírenském 
                                               veletrhu /1.000,- K�/m2/. 

• TA �R – do 23. 6. 2009 možno podat návrhy �len� do p�edsednictva 
• �editelkou ÚK �VUT  byla jmenována PhDr. Marta  Machytková, odchod z �VUT oznámil      

�editel Press z TIC. 
                

2. Pedagogické záležitosti 
Prof. Máca podal následující informace: 

• P�ijímací �ízení na bc. studium 2009/10 –  byly upraveny podmínky pro p�ijímací �ízení 
                                                                                   se zrušením zkoušky z fyziky na všech 
                                                                                   st. programech.  
                                                                                   Dle p�edb�žných výsledk� nedošlo vzhledem 
                                                                                   k t�mto úpravám k žádným mimo�ádným zm�nám 
                                                                                   oproti minulému roku. 
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• Zm�na harmonogramu akad. roku 2009/10 – 13 výukových týdn�, �ádné termíny bc. SZZ 
                                                                                stanoveny na �erven, termíny mgr. SZZ z�stávají  
                                                                                beze zm�ny. 
                                                                               Od p�íštího akad. roku lze zkoušku z p�edm�tu 
                                                                               konat nejpozd�ji do konce zkouškového období 
                                                                               letního semestru akad. roku, ve kterém byl  
                                                                               p�edm�t zapsán. P�i zadávání požadavk�  
                                                                               na rozvrh se d�razn� doporu�uje plánovat  
                                                                               jednohodinovou výuku každý týden /neplánovat 
                                                                               výuku ve dvoutýdenních intervalech/. 

                                                                                                      
                P�ipomínka Prof. Konvalinky: nebyly v�as a navíc v malém po�tu vypsány termíny zkoušek –  vedoucí 
                                                                 kateder budou o tom uv�dom�ni a bude sjednána náprava. 
 
 

3. V�da a výzkum 
Pan d�kan omluvil neú�ast Prof. Hájka z d�vodu jeho zahrani�ní služební cesty a upozornil na vypsání 
dalšího kola TIPu dnem 24. 6. 2009 s termínem odevzdání návrh� za�átkem zá�í 2009. 
 

4. Rozvoj 
Prod. Jettmar podal následující informace: 

• Rozvojové projekty 2010 – upozornil na p�edložení doporu�ení od vedoucích kateder, pokud  
                                                    se  týká  žádostí o habilita�ní a jmenovací �ízení. 
• Vyhodnocení projekt� FRVŠ 2010 – za FSv bylo podáno 58 projekt� /2. místo/, na 1. míst� 

                                                                                         se umístila FEL s 91 projekty. Celkov� �VUT podalo 
                                                                                         253 projekt� /102 mil. K�/. 

• Výb�rové �ízení na akademické pracovníky – do 15. 7. 2009 je možno podal návrhy na inzerát 
           na osobní  odd. pí  Kubí�kové. 
 
 

5. Zahrani�ní styky 
Prod. Pavelka podal následující informace: 

• Byl podán návrh na podpis smluv na úrovni �VUT /TU  Soul a TU Moldavie/ 
• Nabídka v�deckých stipendií firmy Canon pro vysoce kvalifikované výzkumníky do Japonska 

–více na http://www.canonfoundation.org/ 
• Výjezdy v rámci Sokrates/Erasmus – na p�íští rok není zatím schválen rozpo�et /je avizováno 
                                                                    významné snížení rozpo�tu/, dosud schválené výjezdy 
                                                                    budou dotovány FSv, dále podle vývoje. 

 
6. Výstavba 

Prod. Šenberger podal informaci o stavebních akcích, které budou probíhat na fakult� b�hem 
prázdninového období. Jedná se o tyto akce: 

• Rekonstrukce prostor po vyst�hování knihovny  
• Rekonstrukce bufetu 
• Úprava místností po VIC v budov� D pro pot�eby katedry K129 
• Parkování v Kolejní ul. – je v kompetenci R/�VUT, který bude jednat s dodavatelem nové  

                                                       budovy �VUT. 
 

7. Hospoda�ení 
Pan tajemník podal informaci o organiza�ní zm�n� na d�kanátu, kdy od 15. 6. 2009 vzniklo 
ekonomické odd. slou�ením Finan�ní ú�tárny a PaR. Vedoucí ekonomického odd. byla jmenována 
Ing. Jitka Augustinová. 
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8. R�zné 
      8.1. Doc. Dvo�ák podal informaci o ud�lení prestižního ocen�ní Grand Prix Architekt� 2009 – národní cena 
              za architekturu nové velkoprostorové u�ebn� stud. programu A+S /Ateliér D/. Do sout�že bylo  
              p�ihlášeno 101 projekt�. U Ateliéru D byla hodnocena zejména kreativnost návrhu v prost�edí výuky 
              architekt� i velmi efektivní využití hospodá�ského dvora. Tato sout�ž byla spole�nou akcí Obce 
              architekt� a �eské komory architekt� a její jedine�nost byla dána nezávislou mezinárodní porotou, 
              která pracuje každý rok v jiném složení. 
 
       8.2. RNDr. Šibrava podal informaci o p�íprav� volby d�kana na fakult� stavební. 
 
Záv�rem pan d�kan pod�koval všem za spolupráci v LS ak. roku  2008/9 a pop�ál všem p�íjemné prožití 
dovolených.  
 
 
Termín p�íštího zasedání Grémia d�kana bude sd�len v pr�b�hu m�síce zá�í 2009. 
 
       Prof. Ing. Zden�k Bittnar, DrSc., v.r. 
                                                                                                         d�kan FSv 
 
 
V Praze dne 23. 6. 2009  
Zapsala: Z. Zatloukalová 
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