
Z á p i s    č.   5 
ze zasedání Grémia děkanky, konaného 25. 11. 2013  

Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Kontrola zápisu č. 4/2013 – bez připomínek 

2. Informace paní děkanky ze zasedání Kolegia rektora ze dne 18. 11. 2013  
 Projednání harmonogramu AR 2014/15 – KR návrh harmonogramu schválilo,

bude předložen do AS ČVUT 

 Informace o přijímacím řízení 2014/15 – matrika SIMS není ještě zpřístupněna

 Nefinancovaní studenti – na ČVUT byli všichni studenti v B1, N1 a P1 pro rok 2013 
financovaní plně. V SP2 bylo pouze 180 nefinancovaných 

                                                                        studentů a to na FJFI, FBMI, FIT, MÚVS a KÚ. 
                                                                        Pan rektor přislíbil uhradit FJFI 12 studentů, FBMI 5 studentů, 
                                                                        FIT 19 studentů, KÚ 1 studenta a MÚVS 20 studentů. 

 Příprava založení Asociace poskytovatele služeb handicapovaných studentů na VŠ –
- KR návrh schválilo a bude předloženo do AS ČVUT. 

                      ●     Poplatky spojené se studiem – KR bylo informováno o změně Statutu ČVUT a o obnovení       
                                                    vyměřování poplatků spojených se studiem s účinností od 

18. 11. 2013.
        ●     Informace o projektech OP VaVpI, představení současně uvažovaných projektů 
               a přípravy projektů OP VVV 2014-20  /vývoj, výzkum a vzdělávání/ - na  R/ČVUT byla 

vytvořena pracovní skupina pro zpracování dat pro MŠMT. 
                      ●     Soutěž o podporu rozvojových projektů mladých týmů a pracovníků na fakultách 
                             a součástech – v rámci institucionálního plánu na rok 2014 bude část finančních prostředků 

ve výši 8,533 mil. Kč rozdělena formou vnitřní soutěže na níže uvedené 
tématické kategorie:

                                                       → podpora pedagogické práce akad. pracovníků do 35 let na VŠ  
                                                       → profilace a inovace stud. programů na úrovni předmětů/kurzů 
                                                       → tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti 
                                        Částka 8,533 mil. Kč bude rozdělena na fakulty a součásti podle počtu přepočtených 
                                        studentů ke dni 31. 10. 2013. Počet projektů v jednotlivých kategoriích zvolí každá 
                                        z fakult podle svých podmínek. Vyhlásit soutěž musí děkani fakult do 15. 1. 2014. 
                       ●    Kariérní řád – návrh byl schválen
                       ●    Automatizace vystavení závěrečných kvalifikačních prací – pror. Jettmar představil SW 
                                                    na vystavování kvalifikačních prací, kdy studenti budou sami vkládat práce 
                                                    do aplikace komunikující s komponentou KOS. V současné době probíhá 

zkušební provoz.

3. Pedagogická činnost 
Prof. Máca podal následující informace:

●     Přijímací řízení – AS FSv schválil na svém zasedání 18. 11. 2013 podmínky pro přijímací 
                                    řízení do bc a mgr. studia pro ak.  r. 2014/15. 
       Důležitou součástí přijímacího řízení pro mgr. studium jsou výsledky státní závěrečné 
       bakalářské zkoušky – nutno hodnotit maximálně objektivně. 

               ●    Archivace evidence docházky na cvičení na katedrách po dobu cca 3 let – množí se dotazy 
                                                       Policie ČR na studijní výsledky studentů. 

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

                      ●    Hodnocení doktorandů 2012/13 – návrh rozložení mimořádných stipendií za hodnocení 
doktorského studia v období 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013

Body Počet Odměna 
30 max. 82 24.000,- Kč 
15-29,99 87 16.000,- Kč 
7-14,99 86 8.000,- Kč 

Celkem 255
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10 nejlepších doktorandů bude za své studijní výsledky oceněno finanční odměnou na setkání  
               s vedením fakulty, které se uskuteční dne 4. 12. 2013. 

                      ●     SGS 2014 – podrobný harmonogram SGS a SVK 2013 a 2014 je vyvěšen na fakultním webu. 
                      ●     Hodnocení výsledků VaV – prof. Hájek seznámil s podmínkami hodnocení 
                      ●     Různé – průběžné doplnění výsledků do VVVS  
                                         - TA ČR – přihlášky do 20. 12. 2013  
                                         - Centrum kompetence TA ČR – Smart Regions – byl vybrán mezi financovaná centra 

- participace FSv
- Horizon 2020
- UCEEB – informace o stavu výstavby centra

5. Rozvoj
Prod. Čiháková podala následující informace: 

 FRVŠ 2013 – dokončování projektů podaných v r. 2012 
                                                 -  vyčerpání fin. prostředků do 30. 11. 2013  
                                                 -  do 12. 12. 2013 vložit vypracovanou závěrečnou zprávu do ISAARF  

- ZOŘ se uskuteční 5. 2. 2014 v B 161 – u doktorandů je žádaná přítomnost 
školitele

                    -  dne 20. 11. 2013 proběhla schůzka s řešiteli 
 Rozvojové projekty 2014 – příprava soutěže na podporu rozvojových projektů mladých týmů 

                                                                          /viz bod paní děkanky ze zasedání KR/ 
 IRP 2013 – připravují se závěrečné zprávy IRP 2013, předpokládaný termín uzávěrky   

                                 závěrečných zpráv pro DÚ IRP 2013 je polovina ledna 2014. 
 IRP 2014 – změna názvu na Institucionální plán, metodika pro IP byla schválena, je  

                                 vyvěšena na  webu ČVUT. 

6. Zahraniční styky 
Prod. Pavelka podal následující informace:

 Ukončení příspěvků na cesty rektorátem za účelem oponentních řízení, obhajob apod. ke dni 
15. 11. 2013

 Workshop týkající se ubytování zahraničních studentů - samoplátců na kolejích – proběhl  
                                 20. 11. 2013  na FA za velkého zájmu fakult. Za FSv se zúčastnilo 5 pracovníků 
                                 /Pavelka, Hamarová, Klátová, Saláková, Sejbalová/. Seminář byl zaměřen na 
                                 sblížení názorů a odstranění problémů mezi fakultami a SÚZ. Pracovní schůzky 
                                 s menším obsazením budou pokračovat, dosáhlo se řady významných změn, které 
                                 by měly napomoci snadnějšímu přijímání studentů – samoplátců zejména ze zemí 

s vízovou povinností.
 ERASMUS 2014/15 – přihlášky do 5. 12. 2013, nabídka je malá. 
 Navázání nových partnerských vztahů – byla podepsána rámcová smlouva o spolupráci 

                                                                        → s univerzitou NCSU ze Severní Karolíny  
                                                                        → se srbskou univerzitou v Niš-fakultou stavební a architektury, 
                                                                             možnost výměny pedagogů i studentů, zájem o zavedení kvalitní 
                                                                             výuky geodézie. V říjnu t. r. se uskutečnila návštěva zástupců 
                                                                             vedení fakulty z Niše v Praze, v prosinci 2013 se uskuteční 
                                                                             reciproční návštěva na nišské univerzitě–účastní se Prof.Pavelka. 
                                                                        → před podpisem je smlouva se Sibiřskou státní geodetickou 
                                                                             akademií v Novosibirsku /výsledek návštěvy prorektora  Prof.  
                                                                             Seredoviče v Praze v říjnu t. r./. 

7. Výstavba
Prod. Šenberger podal následující informace:

 Dokončení rekonstrukce budovy A – dne 18. 11. proběhlo slavnostní otevření 
 Výměna výtahů v budově A – dne 16. 12. t. r. bude zahájena výměna výtahů, nejprve dva 

                                                                               vpravo od vstupu s termínem dokončení do 23. 2. 2014, 
                                                                               v průběhu letního semestru budou vyměněny dva výtahy  
                                                                               na levé straně. 
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 Budova C – v současné době probíhá výměna obvodového pláště a rekonstrukce můstku mezi  
                                  B a D, termín dokončení se předpokládá do konce zkouškového období, tj. do  

14. 2. 2014.
 Rekonstrukce poslucháren C-sever, dokončení opravy střechy a světlíku v atriu–připravuje se, 

zahájení v prázdninovém období 2014.
 Rekonstrukce budovy B – připravuje se projekt, na katedry byla zaslána výzva k předložení 

                                                                        návrhů na drobné stavební úpravy. 
 Úprava vstupu /vrátnice/ do budovy D

8. Hospodaření fakulty 
Pan tajemník podal následující informace:

 Předběžný výsledek hospodaření letošního roku – opět se předpokládají dobré výsledky 
                                                                                     hospodaření, bude posílen FPP i fond odměn. 

                     Na katedry byl rozeslán harmonogram pro uzávěrku hospodaření r. 2013. 
 Inventarizace 2013 – byla ukončena ke dni 22. 11. 2013, pan tajemník poděkoval všem 

za spolupráci a pomoc.
 Plán výuk v terénu a exkurzí – byl rozeslán na katedry, termín pro předání podkladů je 

do 7. 2. 2014
 Provedení úklidu v budově D – pan tajemník poděkoval pracovníkům příslušných kateder a  

                                                                 pracovišť za pomoc při odstraňování nepořádku v budově D 
a jejím okolí.

 Úprava na vstupních turniketech – z důvodu neustálého upomínání studentů a nedodržování 
                                                                                     povinnosti používat pro vstup na fakultu čipové karty, 
                                                                                     rozhodlo vedení provést příslušná opatření ke sjednání 
                                                                                     nápravy a vybavit turnikety příslušným zařízením. 

 Nový web fakulty – v současné době probíhá VŘ na dodavatele pro technické a grafické 
zpracování webu.

 Nové grafické řešení fakultních propagačních předmětů – zpracovává se nový manuál. 
 Personální změny – s účinností od 1. 11. 2013 byla na základě VŘ jmenována na pozici 

                                                              vedoucí odd. pro doplňkovou činnost Ing. Vlčková.  
                                                              Probíhá VŘ na pozici vedoucího odd. technicko-provozních služeb. 

9. Různé  
9.1. Při slavnostní příležitosti 60. výročí založení Žilinské univerzity a Stavební fakulty v Žilině byla 

              paní děkance předána medaile fakultě stavební ČVUT v Praze za dlouholetou plodnou spolupráci 
              a rozvoj vztahů mezi oběma fakultami. 

9.2. Ve dnech 26. – 27 11. 2013 se bude konat 1. kolo voleb do Akademického senátu FSv na volební
období 2014 - 2016.

V závěru zasedání GD proběhla prezentace Ing. Jana Růžičky, Ph.D. z katedry konstrukcí pozemních staveb 
k dispozičním úpravám 4. patra budovy A – katedry K124, které byly provedeny v rámci rekonstrukce budovy 
A. Tyto úpravy mohou být motivací k příp. návrhům příslušných kateder v rámci připravované rekonstrukce 
budovy B.

Příští zasedání GD se bude konat v pondělí 16. 12. 2013 od 14,00 hod. v zasedací 
místnosti B 169.

Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., v.r.
                                                                                                   děkanka  

V Praze dne 26. 11. 2013
Zapsala: Z. Zatloukalová




