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Zápis  č. 5 

ze zasedání Grémia děkanky, konaného 21. 12. 2015  

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Kontrola zápisu č. 4/2015 – bez připomínek 

 

2. Poděkování děkanky členům Grémia za celoroční práci.   
 

3. Informace děkanky z KR  a GR 
 stěhování Rektorátu ČVUT 

 zpráva o studiu 

 zahraniční vztahy 

 nový SZŘ pro doktorské studium 

 informační systémy 

 rozvoj – koncepce revitalizace halových laboratoří – účast FSv ve 2 skupinách (architektonická 

a technická) 

 příprava nového grafického manuálu 

 situace v UCEEB 

 pozvání na Novoroční koncert ČVUT (26.1. 2016) a ples ČVUT (20.2. 2016) 

 

4. Pedagogická činnost 
Prod. Máca podal následující informace:  

 v systému KOS je třeba ihned zaznamenat zápočet za odevzdanou bakalářskou a diplomovou 

práci 

 ze setkání s nejlepšími studenty FSv vyplynuly následující podněty: 

- zájem o exkurze i mimo výuku 

- je třeba podpořit výjezdy studentů do zahraničí  

 

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

 Řád doktorského studia (ŘDS) FSv – bude platit od 1.1. 2016 

- ŘDS obsahuje definici legislativních podmínek k ukončení studia při nesplnění studijních 

povinností doktorandů 

 změna v SZŘ  - maximální počet 5 doktorandů na 1 školitele. Výjimku může udělit děkan na 

základě výsledků školitele. Toto nařízení není retrospektivní. 

 

6. Rozvoj 
Prod. Čiháková podala následující informace: 

 IP projekty – část finančních prostředků na PR ČVUT ( Mgr. Vondrákové) bude převedeno na 

PR fakultám 

 projekty RPMT  2016 – návrh na částku 10% z IP na rozvoj univerzity 

- projekty doktorandů 

- projekty zaměstnanců a akademických pracovníků 

Soutěž o RPMT bude vyhlášena v lednu 2016 

 

7. Zahraniční styky 
Prod. Pavelka podal následující informace: 

 statut hostujícího profesora (třeba odučit 2-3 kredity, 50% finančních prostředků hrazeno 

z rozpočtu Rektorátu) 

 pojištění při zahraničních cestách si zatím zajišťují zaměstnanci sami 

 

8. Výstavba 
Prod. Šenberger podal následující informace: 

 dokončení zastřešení Atria FSv a rekonstrukce terasy v Telči 

 příprava 3 projektů v roce 2016: 

- instalace vzduchotechniky v budově „A“ 

- rekonstrukce poslucháren v budově „B“ (obvod. plášť a elektroinstalace) 
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- rekonstrukce domečku „H“ 

 spolupráce s Rektorátem – příprava VŘ na projektanta na rekonstrukci budovy „B“ 

 zasedací místnost B168 – již v provozu 

 

9. Hospodaření  
Tajemník podal následující informace: 

 VŘ na kvestora – Ing. T. Pelikán bude novým kvestorem ČVUT od 1.1. 2016 

 výsledky hospodaření za listopad 2015 potvrdily předpokládaný odhad 

 poděkování vedoucím kateder za řízení hospodaření kateder v roce 2015 i další spolupráci 

 cestovní pojištění zahraničních cest – zatím není uzavřeno 

 podpora mobility studentů  

 

10. Různé 
 prof. K. Kabele informoval o Studentské grantové soutěži – podáno 121 projektů 

 

 

Termín příštího zasedání GD bude stanoven dodatečně.   

 

 

 
 prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., v. r. 

 děkanka 

  

 

 

Zapsala: M. Vavřinová 

V Praze dne 29.12. 2015 


