
Z á p i s     č.    2 
ze zasedání Grémia děkanky, konaného 6. 5. 2013  

Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Kontrola zápisu č. 1/2013 – bod 3. - „vedení bakalářských a diplomových prací“ pan prof. Máca 
upřesnil znění v tom smyslu, že vedením těchto prací mohou být pověřeni i externí pracovníci – bude 
zohledněno ve Směrnici děkanky. 
Ostatní body bez připomínek. 

2. Informace paní děkanky ze zasedání Kolegia rektora 
 Projekt Krédo – garanty jednotlivých oblastí budou prorektoři, projekt je ve fázi přípravy 
 Doplňující pravidla habilitačních a profesorských řízení – na základě rozsáhlé diskuse ve VR 

ČVUT bude zvýšena náročnost habilitačních a jmenovacích řízení a bude vytvořena možnost 
rozdílně posuzovat pracovníky z univerzit a z praxe. Připravují se tedy nové podmínky, jejichž 
návrh bude rozeslán všem vedoucím kateder k připomínkám, do 20. 5. 2013 nutno předložit 
připomínky na R/ČVUT. 

 Počty financovaných studentů  – základem pro limity financovaných studentů pro rok 2014  
bude připravovaný propočet na jednotlivé fakulty 

 Novela VŠ zákona – paragrafované znění zákona bylo připomínkováno, bude obtížné všechny 
připomínky do znění zákona zapracovat.  

 Založení ČIIRK /Český institut informatiky robotiky a kybernetiky – na základě rozsáhlé 
diskuse a hlasování v AS ČVUT bylo zřízení tohoto nového vysokoškolského ústavu 
schváleno. Bude jmenován celoškolský přípravný tým pro přípravu VaVpI projektu. 

3. Pedagogické záležitosti
Prod. Máca podal následující informace:

 Studijní program SI - rozdělování studentů do oborů 2. ročníků – na rozdíl od minulých let, 
kdy byli uspokojeni podle své 1. volby všichni studenti, v letošním roce bylo cca 20 studentů, 
kteří zvolili jako 1. obor KPS, přeřazeno na obory s menší obsazeností, 20 nejhorších studentů 
bylo přeřazeno na obor Požární bezpečnost staveb, Inženýrství životního prostředí nebo na 
Vodní hospodářství a vodní stavby. Celkem tedy 95% studentů bylo zařazeno na svůj prvně 
zvolený  obor, 20 studentů bylo přeřazeno na jiný obor. 

 Nově akreditovaný stud. program „Stavitelství“ – bude otevřen od akad. roku 2013/14, jedná 
se o program zaměřený do praxe, nepředpokládá se bezprostřední návaznost na mgr. studium, 
tomu je nutné přizpůsobit výuku a věnovat výběru pedagogů maximální pozornost. 

 Rezervace poslucháren – znovu upozornil na odlišný způsob rezervování poslucháren v  
                                                letošním  roce. Přesné pokyny obdržely katedry od Doc. Tomana 

elektronicky 3. 5. t. r.

4. Věda a výzkum 
Prod. Hájek podal následující informace:

 Hodnocení doktorandů 2012/13 –formulář byl po připomínkách AS FSv upraven, bude  
                                                             předloženo ještě ke schválení vedení fakulty 7.5., 

termín pro odevzdání na odd. VaV pí Kabilkové je do 14. 10.
2013 do 11,00 hodin.

 Důrazná doporučení GA ČR –  → publikační činnost 
                                                                               →  nedostatečné výstupy – dodržovat kritéria požadované  

metodikou RVVI
                                                                               → každý projekt se řídí danou zadávací dokumentací, platnou 
                                                                                    při podávání projektu 
                                                                               → tedy pouze pro projekty začínající v r. 2013 lze bez žádosti 
                                                                                    o změnu přesunout mezi osobními a věcnými náklady 
                                                                                    /do 10 tis. Kč/, jinak se vždy žádá o změnu. 
                                                                               → pozor na plánované studenty – peníze na ně určené nelze 

použít jinak
                                                                               → v GRIS hodnocení dílčích zpráv – přečíst a „výtky“ napravit 
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                                                                               → u závěrečné zprávy lze požádat o odložení, pokud publikace 
                                                                                    vychází později. 

 Evropská komise dala zelenou podpoře vědeckovýzkumných projektů pražských VŠ 
 Nové soutěže ve VaV – projekty na podporu Centra excelence v základním výzkumu 

- projekty Centra kompetence
 Různé – průběžně doplňovat výsledky do VVVS 

- konference – CFRAC 2013 – 5.-7. 6. 2013
- CLIMA 2013 – 16. – 19. 6. 2013
- CESB 13 – 26. – 28. 6. 2013
- FC 13 – 12.-13.9. 2013

 UCEEB – stavba pokračuje dle harmonogramu. 

5. Rozvoj
Prod. Čiháková podala následující informace: 

 Institucionální rozvojové projekty – jsou přiděleny finanční prostředky, v polovině roku se  
                                                                 očekává kontrola od R/ČVUT 

 Poděkování vedoucím kateder za doplňující podklady do Výroční zprávy ČVUT pro rok 2012 

 FRVŠ 2014 – na základě rozhodnutí MŠMT nebude v letošním roce vyhlášeno, změny ve 
stávajících  projektech 2013 nutno zaslat Doc. Čihákové. 

6. Zahraniční styky 
Prod. Pavelka podal následující informace:

 Možnost studia iránských a severokorejských studentů – nelze /záporné stanovisko Agentury 
                                                         pro jadernou bezpečnost, MŠMT a MZV/ 

 Samoplátci na ČVUT – v současné době 145, nejednotné ceny na fakultách. SÚZ budou  mít 
konečně stránky v AJ, 13. 6. 2013 se uskuteční schůzka SÚZ se zástupci fakult a rektorátu, 
samoplátci musí počítat s částkou cca 8.000,- USD za ubytování ročně /sponzor. ubytování cca 
3.000,- Kč/měsíc, samoplátci cca 300,- Kč/noc/. Bližší informace na www.studyatctu.com.

 ERASMUS – nový program, prozatím vyplněna za ČVUT jen registrace, nový postup 
přijímání studentů v rámci Erasmus ze zemí mimo EU je na www.erasmus.cvut.cz/registration

 Stále je možnost přihlášek na pobyt na Universitě ITESM v Mexiku – nutno ale ihned 
kontaktovat rektorát-zahraniční odd. Prozatím 2 zájemci z FSv. 

7. Výstavba
Prof. Šenberger podal následující informace:

 Rekonstrukce budovy A – dokončení 1. etapy do konce května 2013. V průběhu června 
proběhne stěhování zaměstnanců do nových kanceláří a bude kompletně vystěhována protější 
/studentská/ část, od 1. 7. 2013 bude zahájena rekonstrukce s plánovanou kolaudací 15. září t.r. 
Zkoušky a SZZ budou přesunuty do budovy B a D. Dnes 6. 5. 2013 se uskuteční schůzka 
s vedoucími  příslušných kateder, kde budou dány přesné instrukce ohledně stěhování. 

 Výměna výtahů v budově A – 6. 5. proběhne otevírání obálek a VŘ na dodavatele 

 Rekonstrukce poslucháren C-sever – připravuje se po finanční i projekční stránce /realizace  
2013/.

V roce 2014 budou rekonstruovány interiéry poslucháren C-sever.

 Výměna fasády C-sever + oprava světlíku – bude se provádět při plném provozu fakulty 
/realizace 2013/

8. Hospodaření FSv 
Pan tajemník podal následující informace:

 Rozpis NIV – metodika byla na březnovém zasedání AS FSv schválena 

http://www.studyatctu.com/
http://www.erasmus.cvut.cz/registration
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 Výběrové řízení na IT techniku – proběhla 30denní povinná lhůta, do 8. 5. 2013 proběhne  
2. kolo připomínek advokátní kanceláře. VŘ bude vyhlášeno 23.-25. 5. 2013 a ukončeno do 
konce srpna 2013.

 Rozpočet FSv 2013 – návrh je připraven, po schválení ve vedení  bude předložen k projednání 
a schválení na zasedání AS FSv 29. 5. t. r.

9. Různé  
9.1. Uzavření budovy A v průběhu července z důvodu probíhající stavby – způsob uvolnění zaměstnanců  

              bude řešen na poradě KD 7. 5. 2013 a rozhodnutí bude sděleno  příslušným vedoucím kateder. 

9.2. Dr. Hora podal krátkou informaci ohledně připravovaného přechodu na „Jednotné heslo ČVUT“. Tato 
              problematika je řešena VIC ČVUT v rámci Rozvojového programu pro rok 2013 a cílem je sjednocení 
              dosavadních fakultních úložišť hesel do jednoho centrálního úložiště používaného IS ČVUT i všemi 
              fakultami. Způsob přihlašování do systémů ČVUT i fakulty se na stavební fakultě pro velkou většinu 
              uživatelů nebude nijak měnit, v první fázi bude požadována změna hesla /stavební fakulta používá hesla 
              jednosměrně zašifrovaná a nelze je proto přenést/, vlastní přechod má být proveden v listopadu t.r. 
              Ve všech případech budou dány fakultním VIC nejprve podrobné informace a instrukce, nejen  
              e-mailem, ale i na vývěskách a fakultních stránkách. V této souvislosti Dr. Hora požádal všechny, aby 
              při práci s hesly zachovávali velkou obezřetnost a nikdy nepsali hesla do e-mailu nebo podezřelých 

www stránek.

Termín příštího zasedání GD bude sdělen dodatečně. 

Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
                                                                                                           děkanka 

V Praze dne 9. 5. 2013
Zapsala: Z. Zatloukalová




