
Z á p i s     č.  4 
ze zasedání Grémia děkanky, konaného dne 15. 10. 2012  

Přítomni: dle prezenční listiny 

V úvodu zasedání paní děkanka přivítala všechny členy Grémia v novém akademickém roce a popřála všem 
hodně zdaru v plnění nových úkolů. Připomněla nejvýznamnější události nejbližší doby, kterými jsou: 

 zahájení negociačních jednání a následný podpis smlouvy o poskytnutí podpory projektu „Centrum pro 
efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu“ z programu Centra kompetence TA ČR 

 konání studentského koncertu v Betlémské kapli 17. 10. 2012
 konání Vědecké rady FSv 18. 10. 2012, na kterou byli pozvaní a přislíbili účast děkani stavebních fakult 

ČR a SR. 

1. Kontrola zápisu č. 3/2012 – bez připomínek 

2. Pedagogická činnost 
Prof. Máca představil Grémiu Doc. Ing. Zuzanu Peškovou, Ph.D., která byla od 1. 10. t. r. pověřena 
zástupkyní proděkana pro pedagogickou činnost a řízením bakalářského a magisterského stud. oboru 
Architektura a stavitelství. Současně vyjádřil poděkování Ing. arch. Knytlovi za dlouholeté a vynikající 
působení v této funkci. 
Podal následující informace:

 Absolventi 2011/12 magisterských studijních programů – celkem 711                                                                
 Absolventi 2011/12 bakalářských studijních programů – celkem 694 
 Přijímací řízení pro 2012/13 – bakalářské stud. programy  

- přihlášeno  2647 studentů 

- přijato        1612 

- zapsáno 1112

- z toho prominuta přijímací zkouška - 479 studentů 
                     •      Přijímací řízení pro 2012/13 – magisterské studium 

- přihlášeno 1373 studentů 

- přijato         968 

- zapsáno 704
 Přijímací řízení pro 2012/13 – magisterské studium – statistika absolventů bc. studia na FSv 

v r. 2011/12

- absolventi bc. studia – 694

- přihlášeno – 684  

- přijato       -  615  

- zapsáno - 605
Přesné údaje  o absolventech  a o přijímacím  řízení budou k nahlédnutí na fakultním 

                              webu  – pedagogika – informace proděkana pro pedagogickou činnost 

 Volné dny v zimním semestru – 24. 10. 2012 Děkanský den 
Přesuny výuky – 25. 10. 2012 – výuka jako ve středu lichého týdne /náhrada za 24. 10. 2012/  
Dny otevřených dveří – 24. 10. 2012 

- 25. 1. 2013
                      •      Společenský oděv na slavnostní akce ČVUT – na základě doporučení rektora bude na katedry 
                                                                                          rozesláno upozornění na dodržování pravidla vhodného  
                                                                                          oblečení účastníků slavnostních imatrikulací a promocí. 
                                                                                          Úkolem každého promotora je kontrola a zajištění  
                                                                                          této  společenské povinnosti. 

3. Věda a výzkum 
Prof. Hájek podal následující informace:

 Hodnocení studentů doktorského studia – termín odevzdání byl do 12. 10. 2012  
 Doktorské studium–kurzy pedagogického minima – předpoklad zapojení doktorandů do výuky 

od 2. semestru doktorského studia.
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                       Vedoucí katedry společenských věd Doc. Liška přednesl informaci o speciálním 
                       semináři pro pedagogickou přípravu nastupujících doktorandů. Tento seminář  
                       je rozdělen do 3 bloků: 
                       studijní blok A – týdenní příprava před začátkem letního semestru /od 4. – 7. 2./ 
                       studijní blok B – polodenní výuka jedenkrát v měsíci v průběhu LS /každé první pondělí 

odpoledne – 4. 3., 8. 4., 6. 5./
                       studijní blok C – workshopy v průběhu zkouškového období zaměřeného na vzájemnou 
                                                   výměnu zkušeností, zpětnou vazbu a prohlubování specifických dovedností. 
                       Seminář obsahuje zejména předměty z oblasti didaktiky, pedagogické psychologie, rétoriky 
                       a prezentačních dovedností pedagoga. Semináře by se měli v zásadě účastnit doktorandi jeden  
                       semestr po svém nástupu do doktorského studia a před tím, než budou pověřeni vedením  
                       cvičení. 
                       Do 5. 11. 2012 zašlou vedoucí kateder pí Kabilkové svoji představu o zapojení doktorandů do  
                       pedagogické přípravy. 

 Slavnostní zahájení stavby UCEEB ČVUT – 17. 10. 2012 ve 13,30 hod. u Buštěhradu 

4. Rozvoj
Doc. Čiháková podala následující informace: 

 FRVŠ – projekty 2013 – pokračuje jejich hodnocení 
projekty 2012 – profinancovat do konce listopadu 2012,

                                                                     stipendia do 7.11.2012, odměny do 25.11.2012, 
                                                                     nevyužití všech prostředků – do 17.10.2012, 

odstoupení od projektu – do 31.10.2012,
                                                        změny: jiný přístroj, jiná značka, jiný počet – řešení MŠMT, 

termín pro vklad do ISAARF – 12. 12. 2012 do 12,00 hod.
                                                        návrh termínu pro závěrečnou oponenturu – 5. 2. 2013 

 IRP 2013 – upřesňují se projekty 2012, nedošlo k výraznějším změnám. 

5. Zahraniční styky 
Prof. Pavelka podal následující informace:

 ERASMUS – budou dva termíny 15. 5, a 30. 11. Musí být alespoň elektronická přihláška, po 
tomto termínu se přihlašovací aplikace uzavře. Nelze žádat po termínu. Upozornění pro 
žadatele o vízum – trvá min. 3 měsíce. Přibližně vyjíždí od nás až 300 studentů. 

 Double degree – podporovaný /ale poměrně pracný/ typ studia. V současnosti jsou 2 volná 
místa v Malajsii bez placení školného /recipročně/. 

 Mobilita akademických pracovníků – typ hostující profesor, suma na rok je přibližně 400 tis. 
Kč, využívá zejména FA pro blokovou výuku. Příspěvek je obyčejně 50 tis. Kč na 
vyučujícího. 
Mobilita studentů – v letošním roce 8,5 mil. Kč, na příští rok 6 mil. Kč, možná bude i podpora 
z IRP.

 Dohody se zahraničními pracovišti – řada z nich je nefunkční, je vhodné je prověřit a 
neobnovovat. Jedná se zejména o dohody na úrovni kateder či fakult. 

 Proběhla výstava prací studentů a pracovníků z Fakulty architektury a stavitelství z Banja Luky 
/BiH/, uvedl velvyslanec BiH v ČR. Možnost kratších i delších stáží studentů i akad. 
pracovníků v Banja Luce /podpora 80 a 50 procent nákladů ze strany University v Banja Luce. 
Rozesláno katedrám.

 Informace o spolupráci s Uzbekistánem – rozesláno katedrám.
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6. Výstavba
Prof. Šenberger podal následující informace o stavebních akcích na fakultě: 

 Rekonstrukce poslucháren C-jih – předpoklad uvedení do provozu koncem listopadu 2012,
                                                                                    rekonstrukce poslucháren C-sever včetně fasády je  

v plánu pro r. 2013

 Výměna obvodového pláště a celková rekonstrukce budovy A – v plánu pro příští rok, 
                                                 na rekonstrukci fasády budovy A proběhlo VŘ na dodavatele – byl vybrán 
                                                 vítěz, ale z důvodu odvolání neúspěšného uchazeče se čeká na vyjádření 

UOHS.

 Rekonstrukce výtahů v budově A – z důvodu přihlášení pouze jednoho uchazeče na  
                                                                 dodavatele bylo VŘ zrušeno, bude vypsáno nové VŘ,  
                                                                 řadí se do plánu r. 2013 
●     Byla slavnostně otevřena nová studovna ve 2. patře /před papírnictvím DEZETA/  

7. Hospodaření 
Pan tajemník podal následující informace:

 Sazebník parkovného v Nové budově – od 1. 10. 2012 vstoupil v platnost nový ceník  
                                                                       parkovného v Nové budově Dejvice /viz e-mail 
                                                                       všem zaměstnancům z 1. 10. t. r./ 

 Příkaz děkanky č. 1/2012 k provedení inventarizace hmotného a nehmotného majetku na FSv – 

- nutno dodržovat veškeré pokyny dle příkazu 
                     ●     Nový zákon o veřejných zakázkách – řízení procesu zadávání VŘ elektronickou cestou 
                                                                                         s účinností od 1. 1. 2013.  
                                                                                         Od 1. 10. 2012 byla na fakultě přijata pracovnice 
                                                                                         na ½ úvazek pro vyřizování agendy veřejných zakázek. 

Kontakt: Mgr. Lucie Czivišová, tel. 224354452,
e-mail: lucie.czivisova@fsv.cvut.cz

                     ●     Provozní řád FSv – byl schválen na zářijovém zasedání AS FSv a je vyvěšen na fakultním  
webu.

                     Pan tajemník dále podal informaci k plnění rozpisu základního limitu k 31. 8. 2012 a k trendům  
                     v plnění alikvóty základního limitu za období duben – srpen 2012 – pro fakultu příznivý vývoj.                      

8. Různé 
8.1. Na základě požadavku rozešle Prof. Hájek vedoucím kateder přehled vývoje počtu SVS na jednotlivých  

              katedrách. Případné dotazy možno směrovat na odd. VaV Ing. Hamarovou. 

8.2. Ing. arch. Knytl pozval přítomné na vernisáž 14. ročníku výstavy Studenti programu Architektury a  
              stavitelství fakulty stavební ČVUT a jejich hosté, která se uskuteční 15. 10. 2012 od 17,00 hod. v atriu  

fakulty.

8.3. Tradiční setkání seniorů s vedením fakulty se uskuteční 28. listopadu t. r. ve Studentském domě. 

Termín příštího zasedání Grémia děkanky bude sdělen dodatečně. 

Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
                                                                                                                                          děkanka 

V Praze dne 17. 10. 2012
Zapsala: Z. Zatloukalová

mailto:lucie.czivisova@fsv.cvut.cz



