
Z á p i s    �.  4  
ze zasedání Grémia d�kanky ze dne 25. 10. 2010  

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 
V úvodu paní d�kanka p�edstavila �len�m Grémia Ing. Miroslava Vlasáka, který zastává od 1. 8. 2010 funkci 
tajemníka na fakult�. 
 

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

2. Informace paní d�kanky z jednání Kolegií rektora �VUT 
• Problematika krácení rozpisu finan�ních prost�edk� na rok 2010 
• St�hování FA z budovy A do nové budovy �VUT 
• P�íprava metodiky financování pro rok 2011 
• Výzkumné zám�ry 2011  

  
 

3. Pedagogické záležitosti 
Prof. Máca podal následující informace: 

•••• P�ehled absolvent� v mgr. stud. programech 2009/10 – celkem 775, s vyznamenáním 178, 
                                                                                                                      s pochvalou d�kana 136 

•••• P�ehled absolvent� v bc. stud. programech 2009/10 – celkem 726, s vyznamenáním 39, 
                                                                                    s pochvalou 8 a s pochvalou d�kana 90              
•••• P�ijímací �ízení 2010/11 pro bc. stud. programy – p�ihlášeno 2504 uchaze��, k p�ijímací 

                                                                                                             zkoušce se dostavilo 2018 student�, 
                                                                                                             p�ijato jich bylo 1556 a zapsáno 1249. 
                                        Bez p�ijímacího �ízení – p�ihlášeno 868 student�, p�ijato 742 a zapsáno 549. 

•••• P�ijímací �ízení do navazujícího mgr. studia 2010/11 – celkem p�ijato 790 student�,  
                                                                                                                      z nichž se zapsalo 761. 
                                           P�ijímací zkoušky – celkem 84 student�, z nichž bylo 75 p�ijato. 
                             P�ehledné tabulky budou vystaveny na fakultním webu v rubrice Informace prod�kana. 

•••• Volné dny v ZS: 
                                                          27. 9. 2010 – D�kanské volno 
     29. 10. 2010 – D�kanské volno 
                                                          13. 10. 2010 – D�kanský den 
                             P�esuny výuky: 20. 12. 2010 – výuka jako st�eda sudého týdne 
                                                       21. 12. 2010 – výuka jako pátek sudého týdne – pouze 1. r. bc. studia 

•••• Den otev�ených dve�í – 13. 10. 2010 – prof. Máca pod�koval všem za pr�b�h DOD, p�edevším 
                                                                                           voda�ským katedrám se vzornými ukázkami laborato�í. 

•••• Prof. Máca znovu upozornil na povinnost ukon�ení všech zkoušek do konce zkouškového 
období. 

 
4. Informace Prof. Bittnara o p�íprav� projektu „Univerzitní centrum energeticky  

efektivních budov /UCEEB/  
 

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

•••• Oborové rady doktorského studia – návrhy byly schváleny na VR 21. 10. 2010, do 26. 10. 
                                                                                      nahlásí stávající p�edsedové ORO na odd. VaV termín 
                                                                                      a místo prvního zasedání ORO, v období od 8.-19. 11. t.r. 
                                                                                      prob�hnou sch�zky �len� ORO, kde budou rozdány  
                                                                                      jmenovací dekrety a zvoleni p�edsedové ORO, 
                                                                                      9. 12. t. r. na VR budou p�edloženy návrhy �len�  
                                                                                      jednotlivých ORP a oznámeni zvolení p�edsedové ORO, 
                                                                                      do 17. 12. 2010 prob�hnou sch�zky jednotlivých ORP a 
                                                                                      volby p�edsed�. 
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•••• Doktorské studium 
                                         �zkvalitn�ní doktorského studia – p�íprava nových interních p�edpis� 
                                         �systémové zm�ny cílené na zvýšení kvality DS – zkrácení délky na max. 4-5 let 
                                         �d�sledn�jší kontroly pr�b�hu DS 
                                         �d�raz na hodnotné výstupy v�decké práce navazující na �ešené výzkumné úkoly 
                                             školitel�. 

•••• Hodnocení student� doktorského studia 
                                         �týká se všech doktorand� v prezen�ní i kombinované form� 
                                         �hodnocení nutno odevzdat na odd. VaV pí Kabilkové – T: ihned 

•••• GA �R 2011 – bylo podáno 55 p�ihlášek, z nichž  fakulta získala 10 projekt� /nejvíce K132-7/. 
•••• SGS �VUT – za výstupy zodpovídají školitelé doktorand� �ešitel�,  
                              bodované výstupy min. 3 b/100 tis., prezentace na Workshopu 2011 
• Ú�tování náhrad za dovolené – u projekt�, kon�ících do 31. 12. 2010 jde úhrada na vrub 

kateder. 
Uzáv�rka �erpání finan�ních prost�edk� 2010 – 18. 12. 2010  
Zpráva a žádost o podporu – do 12. 1. 2011 
 

• Hodnocení výsledk� VaV v letech 2010/11 – Metodika hodnocení výsledk� výzkumných 
                                                                                                      organizací a hodnocení výsledk� ukon�ených  
                                                                                                      program� /platná pro léta 2010-2011/. 
                             Po r. 2012 budou zpracovány vícesložkové oborové metodiky a zavedeno oborové hodnocení. 
 

Bližší informace k uvedeným bod�m na http://kps.fsv.cvut.cz – Intranet 
 

6. Rozvoj 
Doc. �iháková podala následující informace: 

• Rozvojové projekty MŠMT2011 – snížen fin. rozpo�et 
• SGS – je nutné dodržet strukturu výdaj� /mzda zam�stnance, sociální a zdravotní pojišt�ní, 

                                                                   sociální fond a náhrady za dovolenou/. 
            Stále musí být zachována podmínka MŠMT, že v rámci jednoho projektu musí být 
            stipendia a osobní náklady rozvrženy tak, aby více než 60% celkových náklad� na 
            stipendia a osobní náklady bylo ur�eno na stipendia student�. Limity finan�ních  
            prost�edk� na stipendia a mzdy jsou uvedeny v up�es�ujících pokynech SGS v bod� 
            9a/. 

• Projekty FRVŠ 2010 – termín oponentury byl stanoven na 1. 2. 2011. �asový rozvrh 
                                                                  a místnost budou up�esn�ny. 
 
 

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

• Finan�ní podpora rektorátu na výjezdy student� výrazn� snížena, hlavní podpora na double 
degree a stipendijní pobyty student� 

• Zahrani�ní cesty – nutno uvád�t veškeré zm�ny, které vzniknou ne�ekan� v pr�b�hu cesty  
                                                            v�etn� nápln� �innosti v dob�, která není p�ímo spjata s akcí. 
 
 

8. Výstavba 
Prof. Šenberger podal následující informace: 

• Investi�ní akce dotované MŠMT:  � Vým�na obvodového plášt� a markýzy – probíhá, 
                                                                                                                                           kolaudace 23. 11. 2010 
      � Vým�na 6 výtah� v budov� B – je podán investi�ní  
                                                                                          zám�r, s ohledem na dodací lh�ty je akce odložena do 
                                                                                          p�íštího roku 
      �Rekonstrukce poslucháren C – p�ipravujeme na p�íští rok 
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• Fakultní akce prob�hlé o prázdninách: � Vým�na krytiny v budov� B 
                � Rekonstrukce prostoru pro nanolaborato� 
         � P�est�hování laborato�e /K124/ v budov� D  
                                                     a úprava uvoln�ných prostor pro K129 

• Stavební práce v budov� A – st�hování FA do nové budovy �VUT prob�hne 
                                                               ve zkouškovém období ZS, b�hem letního  
                                                               semestru a prázdnin prob�hne rekonstrukce 
                                                               vyst�hovaných prostor budovy A. 

 
 

9. Hospoda�ení 
Pan tajemník podal informaci o: 

• krácení rozpisu finan�ních prost�edk� na �VUT – na Kolegiu rektora byly schváleny �ástky 
v rámci úspor pro jednotlivé fakulty, pro fakultu stavební je to 4,95 mil. K�,    

• požadavku na �ešitele p�edávat v�as na odd. VaV oznámení o plánovaných kontrolách 
financování projekt� a grant� ze strany finan�ních ú�ad�, ministerstev, fond� apod. z d�vodu 
p�ípravy všech pot�ebných doklad� odbornými odd�leními FSv, dle požadavk� kontrolních 
orgán�, 

• P�íkazu d�kanky 1/2010 k provedení inventarizace hmotného a nehmotného majetku fakulty – 
                                                   termín pro odevzdání protokol� jednotlivými DIK je  19. 11. 2010, termín pro 
                                                   p�edložení záv�re�né zprávy vedení FSv o výsledcích inventarizace je 10.1.2011.  

• kontrole BOZP v m�síci listopadu – vzhledem k nevyhovujícímu termínu kontroly požádá pan 
                                                                                         tajemník na R/�VUT o stanovení vhodn�jšího termínu 
          pro provád�ní pravidelných kontrol v následujících 
                                                                                        letech. 
 
 

10. R�zné 
1.10. Ocen�ní nejlepších akad. pracovník� fakulty stavební v oblasti pedagogické a v�deckovýzkumné 
         Medailemi Prof. Bažanta a Prof. Rektoryse – termín p�edání návrh� na skt. d�kanky je do 1. 11.  
         2010. Návrhy budou p�edány ke schválení listopadové VR FSv, ocen�ní prob�hne v rámci 
         váno�ního koncertu 15. 12. 2010, jako tomu bylo v lo�ském roce. 
 
2.10. Novoro�enky  2011 – katedry nahlásí požadavky na po�ty výtisk� 
 
3.10. Zkvalitn�ní výukového procesu – vedoucí kateder byli vyzváni k p�edložení nám�t� ke  
         zkvalitn�ní výukového procesu do 15. 11. 2010 na skt. d�kanky. 
 
4.10. Volby do AS FSv a AS �VUT – informaci podal p�edseda AS FSv RNDr. Šibrava, volby 
         prob�hnou do obou AS  ve dnech 23. – 24. 11. 2010. Oproti minulým  rok�m dochází ke zm�n� 
         v �lenství AS, kdy i �len VR m�že být �lenem AS. 
 
5.10. Telefonní seznamy – zaktualizované telefonní seznamy bude možné si vytisknout  
                                           z INTRANETU. 
 
6.10. Možnost parkování v podzemních garážích nové budovy �VUT a NTK – z hlediska územního 
         �ešení jsou parkovací místa ur�ena pouze pracovník�m �VUT. 

 
Termín p�íštího zasedání Grémia d�kanky bude ur�en dodate�n�. 

 
       Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., v.r. 
                                                                                                                         d�kanka FSv 
 
V Praze dne 26. 10. 2010  
Zapsala: Z. Zatloukalová 



 
 
         
 
 

 
 
 
 
                             
 
 
   
 
 
 
 
 
 
                                                                             
                                                              
 
 
 
 
 
 
 


