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Z á p i s    č.   4 
ze zasedání Grémia děkanky, konaného 15. 12. 2014  

Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Kontrola zápisu č. 3/2014 – bez připomínek 

2. Informace paní děkanky z jednání Grémia rektora  
• Personální změny v sekretariátu rektora 

• CIIRC

• Dohoda fakult a ústavů ČVUT 

• GAČR (byly podány návrhy do hodnotících komisí) 

• Výběrové řízení na pozici ředitele MÚVS 

• Změna Organizačního řádu R ČVUT do Senátu 

• Rozšíření MŠ Lvíčata ČVUT 

• Informace o stavu časopisu Acta Polytechnica 

• Informace o studiu
- dokončování prací na novém studijním a zkušebním řádu 
- podání a odsouhlasení nového projektu, který se týká podpory sociálně 

znevýhodněných a handicapovaných studentů 

• Zahraniční vztahy – podpora CRP projektu  „Study in Prague“ pro rok 2015 
  -  uzavření 10 smluv se zahraničními univerzitami 

• Informace o rozvoji informačních systémů 

• Informace kvestora
- předběžné informace o závěrce (cca 120-150 mil.Kč bude převedeno do fondů) 
- nastavení nového ekonomického systému od r. 2015 – FCM bude vyhodnocen
- od 1.1. 2015 vznik nového oddělení pro centrální nákup a zadávání veřej. zakázek na  

rektorátu
- bude aktualizace Směrnice pro doplňkovou činnost 
- nový režim v garážích – od 1.3. 2015
- diskuse k otázce možnosti placení poplatků za přijímací řízení platební kartou 

3. Pedagogická činnost 

Paní děkanka informovala členy GD o tom, že pro rok 2015  nemá FSv  nefinancované studenty. 

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

• přihlášky do doktorského studia, nástup od 1.2. 2015 

• hodnocení doktorského studia

• SGS
- probíhá hodnocení nových projektů 
- dodržování termínů 
- publikace

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. informoval o hodnocení SGS projektů a dále upozornil, že u víceletých 
projektů je třeba podat žádost o prodloužení do 20.1. 2015. 
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5. Rozvoj
Prod. Čiháková podala následující informace: 

• Projekty MŠMT
Stávající – dokončované projekty 2014 
Plán pro rok 2015
- IP 2014 – dokončování a vyplnění karet DÚ 
- 2015 – 2 projekty (investiční a běžné) + vlastní příspěvek, dále soutěž prorektorů 
- RPMT 2014 – 10.12. 2014 – karty DÚ a závěrečné zprávy, 14.1. 2015 prezentace 
- Vyhlášení nového ročníku soutěže RPMT 2015

Harmonogram interní soutěže a průběhu řešení projektů
- Vyhlášení soutěže o podporu RPMT na fakultách a součástech 

(do 15.1. 2015)

- Ukončení výběru projektů na fakultách a součástech, vyhlášení 
výsledků soutěže a jmenování řešitelů projektů (do 28.2. 2015) 

- Oznámení výsledků soutěže na Odbor rozvoje R ČVUT  
(do 28.2. 2015)

- Ukončení řešení projektů (do 31.12.2015)  
- Oponentura projektů a vyhodnocení výsledků řešení (do 31.1. 2016) 

Ministerstvo vyhlásilo soutěž ve 2 kategoriích
1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace 

studijních programů na úrovni předmětů/kurzů 
2. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti 

Výběrová a hodnotící komise 7 členná RPMT
Proděkan pro rozvoj – doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. 
Proděkani pro pedagogiku: 
Prof. Ing. Jiří Máca, CSc. 
Doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
Doc. Ing.arch, Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Doc. Ing. Jiří Novák, CSc. 
Ing. Martin Dočkal, Ph.D. 
Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc. 

• Projekty CRP, FCA
- CRP – oponentura projektu FSv + FJFI+VŠCH 22.1. 2015
- Pozn. – od 1.1 2015 odchází ing. L. Křížková 
- FCA – na R ČVUT Ing. Jiří Erlich (za doc. Vášku) 
- FCA – závěrečná zpráva do 15.1. 2015 
- Na FSv – Ing. Pešková(za A. Martincovou)

6. Zahraniční styky 
Prod. Pavelka podal následující informace:

•  Nabídka mezinárodní firmy HRG (Hogg Robinson) na kompletní zajištění zahraničních cest 
• Časopis Stavební obzor  

- elektronická podoba v anglickém jazyce
-  recenze článků 2 anonymními recenzenty 
- čtvrtletní publikace s volným přístupem 
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7. Výstavba
Prod. Šenberger podal následující informace:

• Dokončení výměny vzduchotechniky 4.NP, budova „A“ 
• Budova „C“ – kolaudace nových poslucháren cca 26.1. 2015
• Čítárna – připravena a upravena pro studenty 
• Příprava VŘ na zpracovatele projektu rekonstrukce budovy “B“ 
• Dokončení nového hospodářského oddělení – do 31.1. 2015 

8. Hospodaření  
Tajemník podal následující informace:

• Informace o stavu čerpání alikvotní části rozpisu prostředků NIV jednotlivými NS fakulty 
k 30.11. 2014

• Předpoklad výsledků hospodaření fakulty k 31.12. 2014 
• Poděkování za spolupráci při činnostech v rámci účetní závěrky roku 2014 

9. Různé 
9.1 doc. Ing. J. Vašková, CSc. informovala GD o stížnostech studentů na toleranci opisování 
9.2 prof. Ing. K. Kabele, CSc. se dotázal na zkušenosti se stážemi IAESTE

Termín příštího zasedání GD bude sdělen dodatečně. 

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

Zapsala: M. Vavřinová 
V Praze dne 17. 10. 2014


