
Z á p i s      �.   2 
ze zasedání Grémia d�kana ze dne 12. 4. 2010  

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 

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

2. Informace paní d�kanky 
• Vedení �VUT – v sou�asné dob� jsou jmenováni 2 prorekto�i: 

                Prof. Ing. Petr Moos, CSc.  prorektorem pro rozvoj, dále je pov��en do�asným �ízením úseku 
                                                                                                     v�dy a výzkumu 
                Prof. Ing. Ji�í Bíla, DrSc. prorektorem pro vn�jší vztahy, dále je pov��en do�asným �ízením 
                                                                                                  úseku pro studium a studentské záležitosti. 
                Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. –  zástupce rektora pro oblast výstavby a investi�ní �innosti 
                 
                Pan rektor p�edloží do AS �VUT další 2 návrhy na kandidáty na prorektora: 
                Doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. – kandidát na prorektora pro studium a studentské záležitosti 
                Doc.RNDr. Vojt�ch Petrá�ek, CSc. /FJFI/ - kandidát na prorektora pro v�du a výzkum 
 
  Je vyhlášeno výb�rové �ízení na funkci kvestora �VUT – p�ihlášky do 15. 4. 2010. 
 
               Panem rektorem byla jmenována pracovní skupina pro rekonstrukci �innosti �VUT. 
               Konají se pravidelné porady Kolegia rektora – nová struktura: rektor, prorekto�i, kvestor,  
                                                                                         p�edseda AS �VUT a  d�kani fakult �VUT. 
 

• Vedení FSv - z d�vodu, že situace ve vedení �VUT není dosud stabilizovaná, jsou stávající  
                                     prod�kani FSv zatím pov��eni vykonáváním své funkce. 
 
               Na b�eznovém zasedání AS FSv byli schváleni noví �lenové V�decké rady FSv pro funk�ní 
               období 2010 – 2014. První zasedání nové VR se uskute�ní 15. 4. 2010. 
 
                P�ipravuje se aktualizace Oborových rad – vedoucí kateder byli požádáni o zaslání návrh� 
                                                                                       na �leny OR paní d�kance. 
   
                Paní d�kanka dále informovala o p�edpokládaném financování VŠ s ohledem na po�ty 
                absolvent� bc. studia a na po�ty p�ijímaných student� do navazujícího mg. studia.  
                V souvislosti s tím se uskute�ní sch�zky s vedoucími kateder o jejich p�edstavách  
                a návrzích na strategii dalšího rozvoje fakulty.    
 

3. Pedagogické záležitosti 
Prof. Máca podal následující informace: 

• Absolventi ZS 2009/10 mg. studijních program� – celkem 503 absolvent�, s vyznamenáním  
                                                                                         130, s pochvalou 98. 
 
• Rozd�lení na stud. obory bc. studia program� SI a BARIS – celkem 519 za�azení dle své 

                                                                             1. volby, obory Informa�ní systémy a Rizika ve výstavb� se 
                                                                             pro malý zájem student� neotevírají. 

 
• P�ihlášky na bc. studium pro ak. rok 2010/11 – celkem 2 485 

                                     
                              Podrobn�jší údaje k výše uvedeným bod�m jsou zve�ejn�ny na  
                                           http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/prodekan/prodekan.php 
 

• Vedoucí kateder byli požádáni, aby zajistili v�asné ukládání zadání bakalá�ských a 
diplomových prací do systému KOS – n�kte�í tak dosud neu�inili - a podepsané formulá�e 
p�edali na studijní odd. do 16. 4. 2010. 

 
 
 



- 2 - 
 

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

• SGS �VUT – navržené projekty FSv /celkový požadavek 31,458 mil. K�/ 
- získané granty – OHK 1 – 84 projekt�  
                                   OHK 4 -  1 projekt    

                                                                       OHK 5 – 6 projekt� 
                                                   Celkem 91 projekt� za 22,926 mil. K� 
                             - Do 9. 4. 2010 m�li  �ešitelé upravit elektronicky rozpo�et v jednotlivých položkách 
                                /pokud byl krácen/. 
                             - Režie 20% - 17% fakulta, 3% katedra 
                             - Výstupy – odpovídají školitelé doktorand� �ešitel�, bodované výstupy min. 3 b/100 tis., 
                                                  prezentace Workshop 2011. 
 

• Hodnocení a vykazování výsledk� VaV – do 23. 4. 2010 dodání údaj� poskytovatel�m 
                                                                                                - do 25. 6. 2010 vydá MŠMT tabulku rozpor� 
               - do 31.8. 2010 prob�hne kontrola a navržení oprav 
                                     V kv�tnu t. r. se uskute�ní p�ednáška Ing. Záchy na téma „Metodika hodnocení 
                                     a vykazování výsledk� VaV“. 
 

• GA �R 2011 – postup p�i podávání žádostí: - do 9. 4. 2010 do 12,00 hod. podat na odd. VaV 
                                                                                              -  do 14.4.2010 do 13,00 hod. p�edat p�es uzel 11922 
                                                                                               - do 15.4.2010 do 16,00 hod. z odd. VaV na R/�VUT 
                                                                                                  p�es SSU 
                                                                                               - 16. 4. 2010 bude rektorátem odesláno na GA �R  
                                                                                                  p�es datovou schránku 
 

• Technologická agentura �R – byl vypsán program na podporu aplikovaného výzkumu  
                                                               a experimentálního vývoje ALFA 2011 – 2016. 
                                                               Pr�m. míra podpory cca 65%, délka projekt� 24-72 m�síc�, 
                                                               max. výše podpory na jeden projekt – 3 mil. EUR, 
                                                               režie – Full Cost 
                                                               Termín podání na TA �R: 24. 5. 2010 do 16,30 hod. 
                                                                                                /osobní dodání na TA �R, ne razítko pošty/ 
                                           Více informací na http://www.tacr-vyzkum.cz 
 

• Doktorské studium – pro zkvalitn�ní doktorského studia se p�ipravují nové interní p�edpisy, 
                                                                aktualizace obor. rad doktorského studia, zam��ení na kvantifikovatelné 
                                                                výstupy /s vyšší mírou bodového hodnocení/ - u SGS nutné.  
                                                                SDZ – možnost konání v jednotných termínech i v pr�b�hu celého roku - 
                                                                            - je na rozhodnutí p�íslušné OR. 
 

• Sumá� termín�:  
- odevzdání p�ihlášek GA �R –na VaV p�es uzel 11922 14.4.2010 do 13,00 hod. 
- odevzdání p�ihlášek ALFA na TA �R   24. 5. 2010 do 16,30 hod. 
- MŠMT vydá tabulku rozpor�    25. 6. 2010 
- zapojení do projektu EU – 7.RP    pr�b�žn� 
- dopl�ování publikací do databáze VVVS  
   a dopl�ování databáze DNEP    pr�b�žn� 
 

         Podrobné informace k výše uvedeným bod�m na http://kps.fsv.cvut.cz/ -p�ihlásit se  p�es INTRANET  
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5. Rozvoj 
Doc. Jettmar podal následující informace: 

• V� na obsazení akad. pracovník� na FSv – uzáv�rka p�ihlášek 18. 4. 2010, 
                                                                                                - 29. 4. 2010 zasedá výb�rová komise 
 

• FRVŠ 2011 -  termín pro odevzdání projekt� na fakult� je 25. 4. 2010. 
                                                    Kat. A – investi�ní projekty – prob�hlo výb�rové p�edkolo, schváleno bylo  
                                                                                                    8 projekt� 
                                                    Kat. F – pedagogické projekty 
                                                    Kat. G – doktorské projekty /na rozvoj vzd�lávání/ 
                                      Ve vyhlášení výb�rového �ízení jsou dv� zm�ny, kterým je nutno v�novat max.  
                                      pozornost: 

1. V každém projektu je nutno uvést, jakým zp�sobem a z jakých zdroj� bude zajišt�na 
udržitelnost a dostupnost výsledk� projektu po dobu nejmén� dvou let následujících 
po roce �ešení projektu. Toto vyjád�ení �ešitel uvede v projektu do �ásti „P�ínos 
k rozvoji fakulty/VŠ“. Od vedoucích všech kateder se bude požadovat souhrnné 
vyjád�ení k zajišt�ní udržitelnosti výsledk� všech podávaných projekt�. Zp�sob 
tohoto vyjád�ení bude ješt� up�esn�n. 

2. �ešitel uvede v projektu d�vod, pro který nelze navržené aktivity financovat 
z prost�edk� opera�ních program� EU. 

                       
                                       Podrobná informace k t�mto zm�nám bude rozeslána elektronicky všem vedoucím  
                                       kateder se žádostí  o v�asné  p�edání všem p�edkladatel�m projekt� na katedrách. 
                        

• Rozvojové projekty MŠMT 2011 –  orienta�n� 80-90 mil. K� pro �VUT, škola m�že podat  
                                                                        max. 1 projekt v každém z podprogram�, termín pro  
                                                                        p�edložení  nám�t� /krátké anotace + drobný rozpo�et/ je 
                                                                        do 18. 4. 2010 na fakult�. K jednomu podprogramu mohou  
                                                                        být p�iloženy 2 témata. 
 

• Koordinace projektu na podporu mladých akademických pracovník�  - 
- byl proveden výb�r podle kritérií projektu /mladí do 35 let, plný úvazek, p�ijati na místo   
  akad.prac. v posledních 2 letech, dokon�ené nebo probíhající dr. studium/, týká se 8 prac.  
  z 8 kateder.  

 
 

6. Zahrani�ní styky 
Prof. Pavelka podal následující informace: 

• Letní škola ve Vídni – výb�rové �ízení, p�ihlásili se 4 zájemci 
• P�íprava smlouvy o spolupráci  mezi �VUT a univerzitou  na Thajwanu 
• Rozvojové programy 2011 /celoškolské aktivity/ - 4 návrhy: - vým�nné stipendijní pobyty 

                                                                                                            - rozši�ování zahrani�ní spolupráce 
                                                                                                            - program na p�sobení významných  
                                                                                                              zahrani�ních pracovník� na �VUT 
                                                                                                            - stipendijní programy 

• Program ATHENS  - možnost podávání návrh� na p�ednášející. 
 
 

7. Výstavba 
• Otev�ení bufetu  na FSv – provoz od 8. 3. 2010 
• Investi�ní program �VUT na 2011 – 2015 – prioritní akce FSv:  

                                                                                            - rekonstrukce výtah� v A+B 
                                                                                            - rekonstrukce fasád na A /2011/, B /2013/, 
                                                                                               D /2014-15/ 
                                                                                           - vybudování Centra kybernetiky a informatiky  
                                                                                           - p�est�hování FA do nové budovy �VUT 
                                                                                              a nast�hování FIT 
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• Plán investi�ní výstavby 2010 na FSv – rekonstrukce poslucháren C a p�ilehlých fasád  

                                                                              + markýza 
                                                                            - propojení budovy A s novou budovou �VUT  

                                                                           - rekonstrukce B 169 
                                                                     - rekonstrukce budovy Josef 
        - vybudování kolmého parkování v Kolejní ul. – byl vydán územní souhlas s umíst�ním stavby 
          parkovacích ploch. V souvislosti se zm�nou vlastnictví pozemk� /z hl.m.Prahy na �VUT/ se 
          musí zm�nit zp�sob �ešení. Nebude ve�ejn� p�ístupná obytná zóna, ale vjezd do soukromého 
          areálu �VUT /umíst�ní dopravní zna�ky Zákaz vjezdu v výjimkou držitel� povolení/. 

                               V sou�asné dob� je projekt v p�ipomínkovém �ízení, po zapracování p�ipomínek bude 
                               projektová dokumentace  odevzdána na stavební ú�ad. 

 
 

8. Hospoda�ení FSv 
Pan tajemník podal následující informace: 

• Rozpis dotace na rok 2010 – v pátek 9. 4. 2010 obdržela FSv rozpis od R/�VUT 
                                                                           /po p�edchozím schválení AS �VUT/ - celkem p�id�leno FSv 
                                                                           397 mil. K�. P�edpokládá se, že rozpis na katedry /po schválení 
                                                                           AS FSv/ bude zpracován do konce dubna 2010.  
                                                                           Výzkumné zám�ry /1/3/ budou v letošním roce dofinancovány  
                                                                           a z�statek prost�edk� bude p�erozd�len dle p�íslušných kritérií. 
 
 

9. R�zné 
9.1.  Ing. arch. Knytl pod�koval vedoucím kateder za spolupráci p�i úpravách studijních plán� A+S.  
        P�ipravují se materiály pro Evropskou akreditaci. Garanti p�edm�t� budou požádáni /asi konec  
        ZS 2010/11/  o prezentaci studentských prací k porovnání „výstup�“ z jednotlivých p�edm�t� – 

               - Doc. Dvo�ák zhodnotil význam pro obor v širším kontextu. 
 
      9.2. Doc. Dvo�ák informoval o zahájení 11. ro�níku výstavy architekt� a host� /žluté karty/ 
              a jejich nejlepších projekt�, které se koná v atriu fakulty 12. 4. 2010 v 17,00 hod. 
 
 
 
Termín p�íštího zasedání Grémia d�kana bude oznámen dodate�n�. 
 
 
 
       Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. 
                                                                                                                      d�kanka FSv    
 
 
 
 
 
V Praze dne 14. 4. 2010  
Zapsala: Z. Zatloukalová         

 
 
                                       

 


