
Z á p i s     č.  1 
ze zasedání Grémia děkanky, konaného 10. 3. 2014  

Přítomni. dle prezenční listiny 

1. Kontrola zápisu č. 6/2013 – bez připomínek 

2. Informace paní děkanky ze zasedání KR ze dne 10.3.2014 od 9,00 hod. 
 Kolegium rektora se bude konat jednou za 14 dní
 Nově jmenovaní prorektoři -  Doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. – pro studium a stud. záležitosti 

                                                                      Prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. – pro rozvoj 
                                                                      Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. – pro vědu a výzkum 
                                                                      Prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc. – pro zahraniční styky 
                                                                      RNDr. Igor Čermák, CSc. – pro informační systém 

 Předseda AS ČVUT – MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. 
 Nové složení VR ČVUT – z FSv  Prof. Kohoutková, Prof. F. Wald, Prof. R. Černý 
 Nefinancovaní studenti 2014 – uskuteční se jednání pana rektora s děkany k této problematice. 

.

       Další informace paní děkanky:
 Paní děkanka přivítala Doc. Ing. Bedřicha Košatku, CSc. – nového předsedu AS FSv pro funkční 

období 2014-18 a popřála mu hodně zdaru v jeho činnosti. 
 Ustanovení VR FSv – připravuje se nový model: v rámci zvýšení operativnosti a kvality plnění  

                                                  úkolů bude snížen počet členů, bude se požadovat aktivní účast, změní se  
termín konání z odpoledního na dopolední.

 Připravují se nové OR doktorského studia – bude schvalovat nová VR 
 Rekonstrukce budovy B – paní děkanka požádala vedoucí kateder o stanovisko k zaslaným  

                                                         podkladům Prof. Šenbergera /viz bod Výstavba/ 

3. Pedagogická činnost
Prof. Máca podal následující informace:
 Doktorandská propedeutika /D05DRP/ - zapisuje se jako volitelný předmět, na základě rozhodnutí 

                                                                                        vedení fakulty je povinností doktorandů absolvovat tuto 
doktorandskou propedeutiku pro vykonávání samostatné
výuky.

 Opakovaný zápis bakalářské nebo diplomové práce – musí být jiné zadání než při  prvním zápisu, 
odpovídají vedoucí kateder.

 Vypisování termínů zkoušek rovnoměrně po více dnech v týdnu, ne pouze v jeden den – tento 
požadavek byl vznesen SK AS, která jej projednala s pedagogickou komisí AS, nutno vyjít vstříc. 

 Kontrola učebních plánů a doplnění návazností  
 Potvrzení ze střediska ELSA o zdravotních problémech studentů nutno respektovat. 

4. Věda a výzkum 
Prof. Hájek podal následující informace:
 SGS 2014 – vývoj od roku 2010 – 2013 je pozitivní, Prof. K. Kabele poděkoval za spolupráci  

                                          a požádal vedoucí kateder o doplnění seznamu hodnotitelů a zaslání do 14. 3. t. r. 
 Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených 

programů /platná pro 2013-15/ - seznámení s pilířem I., II. a III. 
 GA ČR – projekty s počátkem řešení v r. 2015: standardní projekty, juniorské projekty, 

                              mezinárodní projekty. Soutěžní lhůta 26. 2. – 9. 4. 2014  
 Aplikační výsledky výzkumu a jejich registrace 2014 – informace na www.výzkum.cz
 OR doktorského studia – byly podány nové návrhy na členy ORO, po projednání ve vedení fakulty 

                                                       budou nové ORO předloženy ke schválení VR FSv. 

http://www.v�zkum.cz/
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5. Rozvoj

Doc. Čiháková podala následující informace: 
 FRVŠ 2013 – proběhlo ZOŘ, 10 projektů bez závad, kladná hodnocení od oponentů 
 RPMT 2014 – dne 28. 2. 2014 byly vyhlášeny výsledky a vybráno 11 financovaných projektů, 

                                             zveřejněno na fakultním webu., celková částky 2,043 mil. Kč, výběr a hodnocení –  
                                             komise složená z proděkanů  pro pedagogickou činnost, na rektorát byly zaslány  
                                             vyplněné karty dílčích úkolů  vybraných projektů 

 Fond na podporu celoškolských aktivit na r. 2014 – interní termín 10. 3. 2014, vybrané projekty
                                                                              budou  předloženy na rektorát do 15. 3. 2014, pravidla jsou 

stejná jako v roce 2013.
 IP 2014 /dříve IRP/ - pro IP a RPMT  příslib financování do konce měsíce března 2014. 
 CRP 2014 – jeden úspěšný projekt Prof. Pacovského 
 Příprava projektů do OP EU pro nové programovací období 2014-2020 – vhodná témata pro 

                                                                                technické VŠ, vyhlášení koncem roku 2014 – začátkem 2015. 
 Úspěšné umístění ČVUT v hodnocení QS World University Rankings 2014 

6. Zahraniční styky 
Prof. Pavelka podal následující informace:
 Samoplátci na FSv – pokračuje aktivita zahr. odd. rektorátu, uskutečňují se pravidelné schůzky se 

zástupci fakult
 Nabídky spolupráce v rámci vznikajících mezinárodních smluv – zajišťuje rektorát /Univerzita 

Honolulu, Donbaská národní agentura stav. inženýrství a architektury ve spolupráci s Donbaskou
universitou, Indian Institute of Technology – IIT Madras/.

 Možnosti využívání stipendií – z FSv menší zájem, bližší informace na zahraničním odd. Platí, 
                                                                 že pro mgr. a doktorské zahraniční studenty lze připlatit 50% 

z rektorátního fondu.
 Ukončení současného programu ERASMUS – je nahrazen Erasmus +, centrální návrh a připojení 

se k programu do 17. 3. 2014 podává Evropská
                                                                                          kancelář, lze i samostatně. 

 Návštěva fakulty z německé University of Applied  Science Muenster – je plánována na  
17.-21.5.2014

7. Výstavba
Prof. Šenberger podal následující informace:
 Zprovoznění 2 výtahů v budově A – řeší se ne zcela spolehlivý provoz 
 Dokončení fasády na budově C-sever  včetně rekonstrukce 2. můstku 
 Rekonstrukce interiérů poslucháren C – je vypsáno VŘ na dodavatele, do konce března 2014 by 

                                                                                       měla být vybrána stavební firma, provedení rekonstrukce 
                                                                                       během prázdnin a dokončení do zahájení ZS 2014/15. 

 Budova B – aktualizace pasportu byla rozeslána na katedry ke kontrole z hlediska příslušnosti 
                                          prostoru ke katedrám a identifikaci prostoru na straně učeben s termínem předložení 
                                          připomínek do 14. 3. 2014. Rekonstrukce poslucháren B 280 a B 286 je zahrnuta do 

projektu budovy B.
 Upozornění Prof. Šenbergera na povinnost hlásit lokální stavební úpravy na katedrách 

Investičnímu odd. 

8. Hospodaření 
Pan tajemník podal následující informace:
 Plán výuky v terénu a plán exkurzí – katedry obdržely rozhodnutí o objemu spolufinancování

fakulty při zajišťování výuk v terénu a exkurzí organizovaných příslušnými katedrami. U exkurzí 
došlo ke krácení požadovaných zdrojů zhruba na 50%. Pro rok 2015 budou požadavky kateder na 
spolufinancování exkurzí limitovány částkou do 1.500,- Kč na jednoho studenta, jako příspěvek na 
dopravu, resp. ubytování.

 FSv má uzavřeno komplexní pojištění u Pojišťovny Generali, v případě zájmu kateder může být  
               předán přehled pojistných podmínek.  
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 Informace o odměnách pro členy inventarizačních komisí za provedení inventarizace v roce 2013, 
spojené s přečíslováním majetku. 

 Příkazce operací a správce rozpočtu /Příkaz rektora č. 2/2008/ - informace bude rozeslána na  
katedry

 Sběr údajů pro smluvní výzkum 2013 /SMV13/ - termín pro sběr dat není zatím stanoven 
 Hospodaření kateder – výkaz zisků a ztrát 
 Fondy k 31. 12. 2013 – zůstatek cca 148 mil. Kč, znatelné zvýšení za poslední 2 roky. 

Termín příštího zasedání GD bude sdělen dodatečně. 

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

V Praze dne 11. 3. 2014
Zapsala: Z. Zatloukalová


