
Z á p i s   č.  9 
ze zasedání Grémia děkana FSv, konaného 21. 11. 2005  

Přítomni: dle prezenční listiny 
 
V úvodu zasedání děkan představil členům Grémia Ing. Marii Kovandovou, která byla na základě výběrového 
řízení jmenována do funkce asistentky děkana pro vnější vztahy /kontakt: katedra geodézie a pozemkových 
úprav, linka 4662, e-mail marie.kovandova@fsv.cvut.cz/. Hlavní okruhy činnosti: marketing, kontakt s médii a 
veřejností, zajišťování propagace fakulty, organizování společenských akcí, spolupráce se Spolkem absolventů a 
přátel FSv apod. 
 

1. Kontrola úkolů z minulého zápisu – bez připomínek 
 

2. Informace prod. Máci ze zasedání Kolegia a Grémia rektora ze dne 14. 11. 2005 
• VC ČVUT -  jmenování nového ředitele, jímž je od 1.11.2005 Ing. Marek Kalika, Ph.D. 

                                                  /kontakt: tel. 233337550, 224352931, email kalika@vc.cvut.cz/
                                                  Za 1,5 až 2 roky se předpokládá zavedení nového systému KOS. 

• Gaudeamus 2005 – konal se od 1.-4. 11. 2005 v Brně, rekordní účast 30 tis. návštěvníků, 
                                                            úspěšná prezentace ČVUT, Fakultu stavební zastupoval Ing. Adam 
                                                            Vokurka z katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství. 

• IGS 2006 – pro rok 2006 je vypsána soutěž pouze pro projekty doktorandské, prezentační 
                                                a pro projekty organizace vědeckých konferencí. 

• Udílení Medailí ČVUT – návrhy je možné podávat i pro neakademické pracovníky. 
 

3. Pedagogické záležitosti 
Prod. Máca podal následující informace: 

• Doporučení rektora ČVUT ke zkvalitnění SZZ v magisterském studiu – nutno dbát na dodržení 
                                                                          délky celé zkoušky optimálně 2 hodiny, minimálně 1,5 hodiny. 

• Studijní a zkušební řád a Směrnice děkana o studiu – je stejně závazná jak pro studenty, tak 
                                                                          pro vyučující.  Nelze zpochybňovat výsledky zkoušek a udělených 
                                                                          zápočtů. 
                                                                          V této souvislosti Doc. Máca připomněl nutnost vypsání  termínů 
                                                                          zkoušek a jejich obsahu nejpozději před Vánocemi. 

• Organizování studentských soutěží –  Doc. Máca apeloval na katedry, aby vyvinuly větší  
                                                                           iniciativu a ve větším počtu se zapojily do této činnosti 
                                                                           /spolupráce s podniky, exkurze apod./. 
 
Úkoly pro vedoucí kateder: 

• Praxe studentů – vedoucí kateder předají děkanovi do 30. 11. 2005 své náměty na organizaci 
                                           praxí studentů v magisterském studiu 

• Výuka chemie na FSv – vedoucí kateder předají děkanovi do 30. 11. 2005 návrhy na zavedení 
                                                                    výuky chemie na fakultě stavební 

• Změna názvu fakulty stavební v angličtině – vedoucí kateder předají děkanovi do 30. 11. 2005  
                                                                                      návrhy na změnu anglického názvu 

• Výuka v Telči – dle informace Doc. Dvořáka probíhají v objektu stavební práce, od příštího 
                                         semestru bude budova připravena pro zahájení výuky.  
                                         Vedoucí kateder podají návrhy na využití výukových prostor a  návrh  
                                         předmětu pro internátní výuku, zajišťovanou katedrou. 
 
Vystoupení Ing. M. Pavlíkové, CSc.

 Ing. Pavlíková informovala o možnosti získání certifikátu Evropské komise ECTS Label a Diploma  
              Supplement Label. Vedení ČVUT rozhodlo, že požádá o udělení certifikátu, který je informační  
              databází pro mobility studentů a zejména pro nostrifikaci studia v zahraničí /také naši studenti již 
 dostávají dodatek k diplomu se seznamem jimi absolvovaných předmětů v AJ – seznam ale uvádí 
          pouze názvy bez další specifikace/. ČVUT požádalo o finanční podporu formou transformačního a  
              rozvojového programu MŠMT na rok 2006, počítá se tedy s udělením odměn těm pracovníkům, kteří 
    se budou podílet na zpracování. 
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 Obsah dokladové části: 
 - Informace o instituci     bude zpracováno centrálně za FSv 
 - Informace o studijních programech – obecný popis    dtto 
        - popis předmětů              katedry 
 - Všeobecné informace pro studenty   bude zpracováno centrálně 
 - Sady dokumentů pro studenty    bude zpracováno centrálně za FSv 
 Řada dokladů je již částečně vypracována v Prospectusu a lze je pouze dopracovat. Pro udělení  
 certifikátu je ale nutné zodpovědně zpracovat informace o všech vyučovaných předmětech v ČJ 
 i AJ /pro předměty vyučované v angličtině pouze v tomto jazyce/. 
 Na fakultě stavební se budou v této fázi zpracovávat informace o předmětech bakalářského studia – 
              - pro každý předmět jeden formulář v češtině, jeden v angličtině. Centrálně dostupné podklady budou 
              využity v maximální možné míře. Tzn., že budou pro katedry připraveny podklady podle dokumentů 
  předkládaných při akreditaci včetně anotací v češtině. Katedry doplní případně opraví tyto informace 
 /anotace předmětů/ a přeloží je do angličtiny. Závěrečnou jazykovou korekturu zajistí katedry jazyků. 
 Také formální stránka bude připravena uživatelsky jednoduchým způsobem. 
 Po přípravě centrálních dokumentů a podkladů pro katedry /v průběhu prosince/ budou mít katedry 
 měsíc leden na zpracování anotací. V únoru bude kompletován celý dokument, termín podání žádosti 
 o certifikát je 1. 3. 2006. 
 Koordinací činnosti za fakultu stavební je pověřena Ing. Pavlíková. 
 Vedoucí kateder obdrží dopis s podrobnými informacemi a žádost o jmenování jednoho pracovníka 
 /nejlépe s dobrou znalostí angličtiny/, který bude zodpovědný za zpracování nutných informací  
 za katedru. 
 
            Vystoupení Doc. Ing. Dvořáka, CSc.
 Doc. Dvořák představil záměr na řešení podlah chodeb v objektech fakulty z hlediska materiálového  
              a barevného včetně grafického řešení. Dále předvedl návrh orientačního systému umístěného na 
 dveřních křídlech. Vzhledem k nekvalitní digitální projekci na GD bude celá prezentace zaslána  
              katedrám elektronicky jako samostatná příloha k tomuto zápisu. 
 

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

• Výzkumné záměry – vedení fakulty rozhodlo realizovat interní oponentury řešení za rok 2005 
                                                 do 28. 2. 2006. Do 30. 11. 2005 nutno předat na oddělení VVČ termín 
                                                 konání oponentury, místo a jména dvou oponentů. 

• Hodnocení doktorandů za šk. rok 2004/05 – grafické znázornění počtu odevzdaných hodnocení 
                                                               v termínu, četnost bodového ohodnocení, průměrné hodnocení na  
                                                               jednotlivých katedrách je k nahlédnutí na adrese 
                                                                          http://web.fsv.cvut.cz/~hajekp/VV/

• Interní grantová soutěž 2006 – jsou vypsány 3 kategorie: DP /projekty doktorandské/ 
                                                                                                                        PR /projekty prezentační-doktorandi/ 
                                                                                                                        OK /projekty organizace vědeckých 
                                                                                                                                konferencí/. 
                                                                              T: 16. 1. 2006 do 16,00 hod. 
                                               Upřesňující pokyny a formuláře přihlášek pro rok 2006 budou vystaveny 
                                               na webových stránkách http://www.igs.cvut.cz

• Workshop ČVUT 2006 – uskuteční se 20. – 24. 2. 2006 v prostorách Fakulty stavební. 
                                                        Termín pro podání přihlášek je do 14. 12. 2005, 
                                                        elektronická verze do 6. 1. 2006 do 16,00 hod. 
                               Program Workshopu je uveden na http://workshop.cvut.cz/2006/
                           Dle informace prod. Jettmara není na Workshopu povinné vystoupení řešitelů  
                           projektů FRVŠ. 

• Juniorstav 2006 – tato 8. odborná konference doktorského studia se bude konat 25. 1. 2006 
                                                          ve VUT Brno. 
                                                          Termín uzávěrky elektronických přihlášek je 1. 12. 2005, 
                                                          termín pro odevzdání příspěvků je do 15. 12. 2005, 
                                                          uzávěrka pro zaplacení účastnických poplatků je 4. 1. 2006. 
                                            Bližší informace jsou uvedeny na http://www.juniorstav2006.tk
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         Informace prod. Hájka včetně sumáře termínů jsou uvedeny na jeho webové stránce 
                                                                http://web.fsv.cvut.cz/~hajekp/VV/
 

Pan děkan podal informaci o návrhu Národní politiky výzkumu II. – bližší informace jsou 
              uvedeny na webu MŠMT ČR. 
 

5. Rozvoj 
Prod. Jettmar podal následující informace: 

• Personální záležitosti – návrhy na výběrová řízení dodat do 25. 11. 2005 pí Kubíčkové. 
Odchody pracovníků kateder do důchodu – nutno vyvinout těsnější spolupráci 
vedoucích kateder se členy vedení fakulty při příležitostech odchodů  
pracovníků FSv do důchodu. 

• FRVŠ – oponentní řízení 41 projektů proběhne 8. – 9. 2. 2006, do 20. 12. 2005 nutno 
                                           zadat do systému ISAAR závěrečné dokumenty. 

• Projekty strukturálních fondů – řešitelé projektů připraví vždy anotace před podáním projektu 
                                           s uvedením kontaktní osoby, tématu projektu a popisem představy o udržitelnosti 
                                           projektu po skončení financování z EU Doc. Jettmarovi k vyjádření. 

 
6. Zahraniční styky 

Prod. Huml podal následující informace: 
• Návrhy na uzavírání dvoustranných smluv Socrates-Erasmus – do 30. 11. 2005 nutno 

                                                                                  připravit návrhy dohod pro akad. rok 2006/07 a předat 
                                                                                  je Doc. Humlovi 

• Kalendář akcí ČVUT pro rok 2006 – do 23. 11. 2005 nutno předat podklady Doc. Humlovi. 
• Soutěž na novou podobu webových stránek fakulty stavební – komise vyhodnotila tři  

                                                              nejlepší návrhy z 8 podaných v tomto pořadí: 
1. místo – František Roztočil – student 5. roč. SI  
2. místo – Ing. Jiří Preisler – doktorand na G+K 
3. místo – Bc Tomáš Lindovský – student FA 

                                        Toto pořadí potvrdilo také Kolegium děkana, na jehož poradě byla provedena 
                                        prezentace těchto 3 návrhů. 
                                        Realizaci vítězného návrhu provede VIC FSv ve spolupráci s Ing. Kovandovou. 
 

7. Výstavba 
Prod. Čihák podal informaci o probíhajících pracích na požárním zabezpečení a rekonstrukci 
silnoproudých rozvodů. Až na malé výjimky by měl být časový harmonogram prací dodržen. 
 

8. Hospodaření fakulty 
Místo nepřítomného pana tajemníka upozornil pan děkan na následující dva body: 

• Výplata odměn v měsíci listopadu – v jejich rámci bude vypořádána zbývající část závazku 
                                                                                        fakulty na dofinancování VZ kat. B. Částku k rozdělení 
                                                                                        dostanou vedoucí kateder v pátek 25. 11. 2005. 

• Možnost převodu nepoužitelných zůstatků dotačních NIV, tj. základní limit, na mzdy v měsíci 
prosinci, ale včetně 35,42% pojištění. 

• Ostatní informace jsou uvedeny v OPOFIN č. 7/05. 
 
 

9. Různé 
9.1. Doc. Ing. P. Svoboda připomněl možnost zapůjčení ochranných přileb a vest pro studentské 

exkurze apod.  Přilby i vesty  jsou uloženy na katedře 11122. 
 

9.2. Pan děkan podal nabídku katedrám na nákup počítačů se slevou od fy DELL. Zájemci se mohou 
kontaktovat  s RNDr. Horou  nebo pí Kurfürstovou. 
 

9.3. Studentská komora AS FSv pořádá ples fakulty stavební 10. 3. 2006 od 19,30 hod.  v Masarykových 
kolejích. 
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9.4. Informace předsedy AS FSv RNDr. Šibravy – 16. 11. 2005 byl na mimořádném AS FSv zvolen 

děkanem Fakulty stavební ČVUT pro další funkční období Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. 
Nová volba kandidáta na rektora se bude konat na zasedání AS ČVUT 14. 12.2005.  
Informace je vyvěšena na webu ČVUT. 
 

9.5. Prof. Pollert vznesl námitku ke grafickému manuálu, který nezahrnuje hlavičkové dopisy v angličtině. 
 

9.6. Dne 8. 12. 2005 od 16,30 hod. se bude konat v atriu Fakulty stavební setkání vedení fakulty 
s nejlepšími pracovníky a studenty fakulty, které bude spojeno i s vyhodnocením studentské soutěže 
Metrostavu a.s. 
 

9.7. Dne 19. 12. 2005 od 19,00 hod. pořádá Fakulta stavební společně s ředitelem SKANSKA CZ a.s.- 
-divizí Technologie vánoční koncert v Betlémské kapli. 
 

Příští zasedání Grémia děkana FSv se bude konat v úterý 20. prosince 2005 od 9,00 hod. 
ve velké zasedací místnosti B 169. 
 
V Praze dne 23. 11. 2005 
Zapsala: Z. Zatloukalová 


	Vystoupení Ing. M. Pavlíkové, CSc.

