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Z á p i s    č.   1 
ze zasedání Grémia děkanky, konaného 9. 2. 2015  

Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Kontrola zápisu č. 4/2014 – bez připomínek 

2. Informace paní děkanky z jednání Grémia rektora  
• Návrhy změn ve Studijním a zkušebním řádu – v diskusi 

• Návrh příkazu rektora  pro uzavírání dohod fakult a ústavů ČVUT – v diskusi  

• Rozpis mimonormativu – diskuse o metodice výběru a velikosti částky, způsobu stanovení 
podílu jednotlivých fakult

• Harmonogram výuky na ak.r. 2015/2016 –začátek ak.r. stanoven na 1.10. 2015 

• Ceny Siemens

• Návrh směrnice rektora – ochrana osobních údajů na ČVUT 

• Zpracovává se zpráva o činnosti ČVUT  

• Provádí se kontrola studijních programů v anglickém jazyce 
- nutná aktualizace vyučovaných studijních programů a oborů 
- vládní stipendium získá skupina brazilských studentů 

• Čestný doktorát – fakulta, která dr.h.c. navrhuje  zajistí účast akad. pracovníků a studentů na            
slavnostní akci

Dále paní děkanka informovala o : 
- setkání vedení FSv se studenty (prosinec 2014)
- přípravě nových webových stránek FSv 

3. Pedagogická činnost 
Paní děkanka informovala členy GD o navrhovaných změnách  ve Studijním a zkušebním řádu  
- studenti – rodiče  - budou mít nárok na úlevy 
- možnost děkana stanovit povinné přednášky 
- elektronický index
- zrušení absolvování s pochvalou
- pro absolvování s vyznamenáním bude průměr (Bc. – 1,5 , Mgr. – 1,3) 

 RNDr. Z. Šibrava, CSc. upozornil vedoucí kateder  na nutnost doplnění anotací a garantů předmětů  
do KOSu.
Doc. Dr. Ing. V. Liška upozornil na potřebu zohlednění počtu studentů v případě povinných přednášek 
vzhledem k rozvrhu místností.

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

• Návrh – Studij. a zkušební řád – doktorské studium 

• Směrnice děkanky – přijímací řízení do doktorského studia 
- nástup 1.2. 2015 a 1.10. 2015

• SGS  – prostředky pro ČVUT obdobně jako v minulém roce 
- rozdělení na součásti zatím nebylo provedeno 
- podrobný harmonogram pro SGS a SVK 2015
- hodnocení RVVI 2013
- hodnocení doktorského studia

- příprava elektronické verze 

Různé  – Centra kompetence TAČR 
- Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)
- Inteligentní regiony – Informační modelování budov a sídel, technologie a  

Infrastruktura pro udržitelný rozvoj (hlavní řešitel: ENKI, o.p.s.) 
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Prof. Dr. Ing. L. Mervart, DrSc. nastínil otázku podpory oddělení VaV při podávání projektů – bude 
řešeno samostatnou schůzkou k této problematice. 

5. Rozvoj
Prod. Čiháková podala následující informace: 

• Projekty MŠMT
IP - 2015: 2 projekty (investice a běžné) + vlastní příspěvek, další projekty IP v referátu  
prorektorů 
RPMT
- RPMT 2014 -  14.1. 2015 – ukončení 11 projektů, předání na R ČVUT 
- Vyhlášení nového ročníku soutěže RPMT 2015- kategorie (viz Zápis z GD č.4/2014) 

Harmonogram vyhlášení interní soutěže a průběhu řešení projektů – viz Zápis z GD  
č.4/ 2014  

6. Zahraniční styky 
Prod. Pavelka podal následující informace:

•  Možnost využití fondu na Rektorátu na podporu zahraničních styků 
- podpora stipendií, bc. a mgr. programů na odborné akce, „visiting professor“, výjezdy 

studentů 
• nabídka spolupráce Kazašské univerzity v oblasti zajištění  stáží na ČVUT  pro studenty této 

univezity
• Časopis Stavební obzor  - v nové podobě by měl vyjít koncem dubna 2015 

Prod. Pavelka požádal členy grémia o návrhy členů Redakční rady a návrhy na oponenty. Dále 
požádal o zaslání příspěvků do tohoto časopisu od doktorandů. 

7. Výstavba
Prod. Šenberger podal následující informace:

• Dokončení a zkoulaudování poslucháren v budově „C“, slavnostní otevření nových 
poslucháren se bude konat dne 18.2. 2015 v 17.00h.

• Vznik nové malé zasedací místnosti rekonstrukcí bývalého hospodářského oddělení  – 
předpokládaný konec rekonstrukce -  konec března 2015 

• Žádost o investice na projekt rekonstrukce budovy „B“ – podána na Rektorát ČVUT 
• Parkování za budovou „D“ – projekčně připraveno 
• Instalace 2 antén na budově  „A“ 

8. Hospodaření  
Tajemník podal následující informace:

• Proporce nového rozpočtu – dosud nestanoveny 
• Výběrové řízení na IT technologie 
• Poděkování za spolupráci při inventarizaci 
• Poděkování za spolupráci při získávání podkladů na výuku v terénu a exkurzí 

9. Různé 

Termín příštího zasedání GD bude sdělen dodatečně. 

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

Zapsala: M. Vavřinová 
V Praze dne 11. 2. 2015
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