
Z á p i s    �.  1 
ze zasedání Grémia d�kana FSv, konaného 23. 1. 2006  

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 

1. Kontrola úkol� z minulého zápisu – bez p�ipomínek 
 

2. Informace d�kana ze zasedání Kolegia a Grémia rektora, které se konalo 16. 1. 
2006 

• Návrh metodiky rozpisu dotací  2006  
• Úprava vnit�ního mzdového p�edpisu �VUT /nová mzdová tabulka/ - zm�ny: 12 m�sí�ních 

                                                                               plat�, rovnom�rné a odpovídající zvýšení osobních p�íplatk�, 
                                                                               zvýšení zákl. mezd o inflaci a závazek z kolektivní smlouvy, 
                                                                                zvýšení p�íplatku za vedení a za d�lenou sm�nu a no�ní sm�ny.  

• Návrh na z�ízení Fakulty komer�ního inženýrství a �ízení územního rozvoje – bude  
                                                                                                       p�edm�tem dalšího jednání 

• Informace o novele VŠ zákona 
• Informace o dodate�ných rozvojových projektech MŠMT 2006 – celkový orienta�ní limit 

                                                                       pro �VUT 16,382 mil. K�. Fakulty k termínu 9. 1. 2006 p�edložily 
                                                                      39 projekt� v celkové výši 37,662 mil. K�. Na základ� rozhodnutí 
                                                                      vedení �VUT bylo stanoveno po�adí projekt�, se kterým je možné 
                                                                      se seznámit na sekretariátu d�kana u pí Zatloukalové. 

• Zahájení habilita�ních �ízení a �ízení ke jmenování profesorem – z FSv byly podány 4 žádosti 
                                                                      o zahájení habilita�ního �ízení 

• Návrhy na ud�lení medailí – za FSv byly podány 3 návrhy na ud�lení Medailí �VUT 1. st. 
                                                                          /G� Burda, G� B�lohlav, Doc. Veverka-SPS/ a 1 návrh na ud�lení 
                                                                         st�íbrné Felberovy medaile Prof. Ing. B. Veverkovi, DrSc. – K 153, 
                                                                         všechny návrhy byly vedením �VUT schváleny. 
 

3. Pedagogické záležitosti 
Doc. Košatka podal následující informace: 

• Nutno vypisovat dostate�ný po�et zkouškových termín� – 1,5násobek p�ihlášených 
poslucha��, a dbát na rovnom�rné rozložení termín� po celé zkouškové období. 

                      �    Zm�ny VŠ zákona s ú�inností od 1. 1. 2006  
 
 Vystoupení PhDr. Šafránkové s prezentací  a výsledky provedeného pr�zkumu názor�  student� 
              2. – 5. ro�ník� �VUT z roku 2004 
              Sociologický pr�zkum zam��ený na vybrané názory student� na výuku, ale i na další otázky, které 
 s výukou souvisejí, probíhal v roce 2004. Byl vybrán výb�rový soubor 1900 student� ze všech student� 
 �VUT, ostatním student�m byla dána možnost, aby také sd�lili své názory formou vypln�ní dotazníku 
              na webových stránkách.  Celkem bylo osloveno 2324 respondent� 2.-5. ro�ník�, z nichž 673 bylo 
 z fakulty stavební, 417 z fakulty strojní, 468 z fakulty elektrotechnické, z FJFI 1186 , z FA 290 
              a z fakulty dopravní 290. 
              PhDr. Šafránková podala zajímavé statistické údaje týkající se vztahu ke studiu, podmínek studia, 
              hodnocení studia z hlediska struktury p�edm�t�, úrovn� studia, aktivit student�, návaznosti studia 
              na praxi, studia v zahrani�í a studia specielních p�edm�t�, jako jsou humanitní v�dy, jazyky a odborné 
              p�edm�ty. 
              V tišt�né podob� je zpráva o sociologickém pr�zkumu uložena na sekretariátu d�kana a zájemci si 
 ji mohou zde vyp�j�it. Možnost je i zhotovení dalších výtisk� pro event. zájem. 
              V roce 2005 prob�hl v rámci grantu FRVŠ pr�zkum uplatn�ní absolvent� �VUT z let 1985-1993 
              a  2001 – 2003, v sou�asné dob� jsou výsledky zpracovány a za�átkem února 2006 budou p�edány 
              vedení fakulty a �VUT. Pr�zkum navazuje na pr�zkum absolvent� �VUT z let 1994 – 2000  
              a z  roku 2003. 
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4.V�da a výzkum 
    Prod. Hájek podal následující informace: 

• Výzkumné zám�ry 2007 – p�ipravují se 2 nové VZ /Prof. Mervart a katedra mechaniky/, 
                                                                        termín pro podání je 1. 3. 2006 

• P�ehled výzkumných zám�r�, které v sou�asné dob� probíhají 
• Workshop 2006 – koná se 20. – 24. 2. 2006 v prostorách fakulty, upozorn�ní na to, že 

                                                           n�kte�í doktorandi dosud neodevzdali své p�ísp�vky, se ukázalo 
                                                           po prov��ení jako nepravdivé.   

• IGS 2006 – p�ehled podaných p�ihlášek 2005-06 
• Sumá� termín�: Workshop �VUT     20.-24 2. 2006  

                                                      interní oponentury VZ   do 28. 2. 2006  
                                                      podání nových VZ na MŠMT  do 1. 3. 2006  
                                                     dopl�ování publikací do VVVS a DNEP pr�b�žn� 
                                      Podrobn�jší informace k uvedeným bod�m jsou zve�ejn�ny  
                                      na fakultním webu – v informacích prod�kana. 
 
      Do pond�lí 30. 1. 2006 podají vedoucí kateder d�kanovi elektronicky zprávu o podílu pracovník� katedry 
      na nových  výzkumných zám�rech /na adresu zatloukalova@fsv.cvut.cz/. 
 
     Vystoupení Prof. Pacovského s prezentací o budované podzemní laborato�i Josef v lokalit� Mokrsko 
     Prof. Pacovský seznámil �leny Grémia se stavem prací a p�ípravou nového pracovišt� podzemní laborato�e 
     Josef v lokalit� Mokrsko. Podzemní laborato� Josef bude budována jako multidisciplinární pracovišt� �VUT  
     v Praze. Jako hlavní oblasti experimentálního výzkumu se p�edpokládají: materiálové inženýrství,  
     geotechnika, inženýrská geologie a hydrogeologie. Vzhledem k tomu, že se jedná o vysokoškolské  
     pracovišt�, primárním posláním bude výchova mladých v�dc� – specialist� v daném oboru. Fakult� 
     stavební to umožní výrazn� zvýšit úrove� praktické výuky nap�. v oblasti podzemních staveb, mechaniky 
     hornin, materiálového zkušebnictví, inženýrskogeologického pr�zkumu, geodetických prací a mapování, 
     destruk�ních prací, ventila�ní techniky �i bezpe�nostního tréninku student�. Rozsah podzemního díla Josef  
     a jeho geologická pestrost umožní, za p�edpokladu spln�ní podmínek stanovených statutem pracovišt�, 
     uspokojení širokého spektra zájemc� o experimentální výzkum. Možnou oblastí bude �ešení tuzemských 
     i zahrani�ních výzkumných projekt� /grant�/, mono i multidisciplinárn� zam��ených. Vzhledem k rozloze 
    pr�zkumného díla Josef umožní podzemní laborato� realizaci rozsáhlých „in situ“ experiment�. Významnou 
    oblastí bude p�edpokládaná spolupráce s praxí p�i �ešení aktuální problematiky stavebního inženýrství, 
    ekologického inženýrství, ov��ování nových  stavebních technologií a materiál� apod. Podzemní laborato� 
    bude také schopna poskytnout prostory pro specializovaný trénink a školení zam�stnanc� stavebních firem 
    /technologie st�íkaných beton�, svorníková výstroj a kotvení, obsluha moderních stavebních stroj� a za�ízení, 
    školení z bezpe�nosti práce apod./. 
    Finan�ní zdroje: -     investice 5,5 mil. K� v rámci minimální varianty 

- p�íprava projekt� v roce 2006 – JPD 3 /do 17. .2. 2006/ 
                                                       -  Prosperita /MPO �R/ - kv�ten 2006 

    Rekapitulace:      
    V roce 2004 se Metrostav a.s. a Fakulta stavební �VUT v dodatku rámcové smlouvy o spolupráci dohodly, že 
    vybudují spole�né pracovišt� „Experimentální štolu FSv“ v lokalit� Mokrsko. Metrostav se zavázal, že štolu 
    zprovozní na své náklady v dohodnutém rozsahu. 
    31. b�ezna 2005 byla podepsána smlouva mezi FSv – �VUT – MŽP o výp�j�ce podzemního pr�zkumného 
    díla Josef /v r. 2010 je nutné smlouvu prodloužit na dalších 5 let/. 
    28. srpna 2005 probourala firma Ing. Loskot /na objednávku firmy Metrostav a.s./ betonovou zátku v portálu 
    vstupní štoly. 
    5. zá�í 2005 provedla Bá�ská záchranná služba Praha /na objednávku firmy Metrostav a.s./ detailní pr�zkum 
   štoly Josef. 
    10. listopadu 2005 vyslovila Správní rada �VUT souhlas s p�evzetím daru – nemovitosti v areálu p�vodního 
    stavebního dvora pr�zkumné štoly Josef. 
    V r. 2005 byl získán p�edb�žný souhlas vlastník� p�ilehlých pozemk� s jejich odprodejem �VUT /Lesy �R 
    a.s., OÚ Chotilsko/. 
    Plánované termíny : 
    Konec dubna 2006 – stavební povolení a souhlas Bá�ského ú�adu se zahájením zprovozn�ní minimální 
    varianty /projektanti se k tomu zavázali/. 
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    Kv�ten 2006 – Metrostav zahájí práce 
    �íjen 2006 – p�edání podzemí FSv �VUT  
    B�ezen 2007 – zahájení zkušebního provozu 
    Kv�ten 2007 – pilotní výuka 
    �erven 2007 – slavnostní otev�ení Podzemní laborato�e Josef pro ve�ejnost /sou�ást nau�né stezky obce 
                            Chotilsko/ 
    Zá�í 2007  - zahájení výuky 
    

 
5.   Rozvoj 

            Prod. Jettmar podal následující informace: 
• Výro�ní zpráva �VUT – prod. Jettmar pod�koval za spolupráci p�i zpracování podklad� pro  

                                                      výro�ní zprávu  o �innosti �VUT za rok 2005 –  event. další podklady  
                                                      je možné podat  ješt� dnes  do 14,00 hod. P�edložené podklady budou  
                                                      využity i pro  Výro�ní zprávu FSv za rok 2005. 

• Rozvojové projekty MŠMT 2006 – seznámil s výsledkem výb�rového �ízení, FSv získala 
                                                                                     7 projekt� /4,9 mil. K�/, celkem bylo �VUT p�id�leno 
                                                                                     118 mil. K�. 

• Rozvojové projekty 2005 – všechny návrhy byly v termínu odevzdány na R �VUT  
• Projekty  FRVŠ – pro rok 2005 probíhá zpracování posudk�, ve dnech 8.-9. 2. 2006 se  

                                                         uskute�ní oponentní �ízení. 
                                                         Pro rok 2006 nep�íznivá  zpráva – z 86 projekt� FSv byla pouze 33%  
                                                                                                                úsp�šnost. 

• Výb�rové �ízení na obsazení akad. míst na jednotlivé katedry – prob�hlo 12. 1. 2006, prod�kan 
                                                                         pod�koval všem zú�astn�ným za spolupráci a upozornil  
                                                                         na možnost podávání nových požadavk� na obsazování akad. míst 
                                                                         v termínu do 26. 1. 2006 pí Kubí�kové. 

• Hodnocení výuky studenty – v sou�asné dob�, vzhledem k personálním zm�nám na �VUT, 
                                                                           nejsou zp�ístupn�ny výsledky ankety LS  2004/2005. 

• Ú�ad pr�myslového vlastnictví – žádost o návrhy �len� do rozkladových komisí 
- Doc. Jettmar požádal vedoucí kateder o p�edání event. návrh� z �ad pracovník� 

kateder do 30. 1. 2006. Návrh musí obsahovat: jméno, obor a specializaci, kontakt 
na pracovníka a krátký profesní životopis. 
 
 

6. Zahrani�ní styky 
     Prod. Huml podal následující informace: 

• Vedoucí kateder ov��í garanty p�edm�t� vyu�ovaných katedrou v AJ. V p�ípad� zm�ny nahlásí 
jméno nového garanta pro zajišt�ní stálé aktualizace anotací. VIC pak zp�ístupní novému 
garantovi databázi pro úpravu anotace konkrétního p�edm�tu – T: do 3. 2. 2006 

• Požádal vedoucí kateder, aby informace zasílané odd�lením pro ZS p�edávali co nejrychleji jak 
pracovník�m katedry, tak i doktorand�m a tlumo�ili tuto žádost rovn�ž tutor�m studijních 
ro�ník� s tím, aby upozornili studenty na aktuální možnosti stipendijních a studijních výjezd� 
do zahrani�í. Ideální možnost pro informování je využití Intranetu pro hromadné rozesílání 
pošty po kated�e – T: pr�b�žn� 

• Podklady pro zpracování informa�ních materiál� /CD, letáky, brožura aj./ - bližší informace 
podá Ing. Kovandová. Pro pot�ebu odd. pro ZS je nutné zpracovat anglické mutace �eských 
informa�ních a propaga�ních materiál�. Jedná se o podklady do základní �ásti webových 
stránek zajiš	ovaných fakultou. Ostatní �ast�ji se m�nící informace je vhodné umístit do 
stránek udržovaných vlastní katedrou – T: do 10. 2. 2006. 

 
Vystoupení Ing. M. Kovandové 
Ing. Kovandová požádala vedoucí kateder o následující: 

• aktualizace dat na serveru ELDAP – zm�ny v charakteristice jednotlivých kateder v�lenit do �eského 
                                                                         textu a provést také úpravu anglické verze.  
                                                                         Provést rovn�ž aktualizaci údaj� o telefonickém kontaktu  
                                                                         na katedru a na webové stránky.       Termín: do 10. 2. 2006 
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 Informace o katedrách budou použity pro umíst�ní na webové stránky a do propaga�ních 
                              a informa�ních materiál� FSv z tohoto serveru. 

• zaslání následujících informací a dat: úsp�šní studenti, kte�í získali významné ocen�ní apod. 
                                                                          a absolventi, kte�í p�sobí na významných  pozicích v oboru. 
                                                                                  Termín: do 10. 2. 2006 

• zaslání fotografií do propaga�ních materiál� a na webové stránky FSv – zárove� zaslání jména  
                                                                         kontaktní osoby pro další možnou komunikaci v souvislosti 
                                                                         s p�ípravou informa�ních materiál� a možných konzultací 
                                                                         pro získávání dat.                                Termín: do 10. 2. 2006 
        Po uvedeném termínu 10. 2. 2006 budou údaje na intranetu považovány za správné a budou použity 
        do tiskové p�ípravy informa�ních materiál� FSv. 

• vypln�ní dotazníku obsahujícího  event. zkušenosti s prezentací studia na FSv pro uchaze�e SŠ – 
                                                    zaslat na adresu marie.kovandova@fsv.cvut.cz 
       Tyto pokyny v�etn� dotazníku byly zaslány všem katedrám a pracovištím pro informaci. 
 
7. Výstavba 
      Z d�vodu náhlého onemocn�ní Prof. �iháka zú�astnila se Grémia paní Ing. Lambojová, která informovala 
      o nejd�ležit�jších úkonech, které je t�eba okamžit�  provést  v souvislosti s pracemi na požárním zabezpe�ení  
      a silnoproudých rozvodech. Vedení fakulty bude okamžit� �ešit zastupování Prof. �iháka na t�chto dvou 
      probíhajících stavebních akcích. Zmocn�ncem pro výstavbu bude jmenován Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. 
 
 
8. Hospoda�ení fakulty 
    Pan tajemník podal krom� informací obsažených v OPOFIN �. 9/2005 následující informace: 

• Návrh metodiky rozpisu dotace neinvesti�ních prost�edk� – zm�ny v roce 2006 
• Výzkumné zám�ry – podklady pro zú�tování mezd pracovník� za leden 2006, kte�í se podílejí na �ešení 

VZ  p�edat ješt� dnes, tj. 23. 1. 2006  
• Jmenování správc� rozpo�tu, p�íkazc� operací a hlavní ú�etní ve smyslu sm�rnice kvestora �. 66/2005 

- seznámil se jmenovanými správci rozpo�tu a p�íkazci operací v�etn� jejich pravomocí. 
       �     Personální záležitosti – s ú�inností od 2. 1. 2006 zastává funkci vedoucího pro znaleckou �innost  
                                                    Ing. Vladimír Vácha – l. 4392, místnost B 225. 
 
 
9. R�zné 
9.1. Pan d�kan pod�koval všem, kte�í mají zásluhy na velmi výrazném  zlepšení doktorského studia. 
 
9.2. V souvislosti s novým sestavením V�decké rady FSv pro funk�ní období 2006-2010  požádal d�kan vedoucí  
       kateder o p�ípadné návrhy na nové externí �leny do úterý 24. 1. 2006 do 12,00 hod. Návrh nové VR FSv 
       bude p�edložen  k projednání a schválení AS FSv, který zasedá 1. 2. 2006. 
 
9.3. D�kan dále upozornil na to, že všechny smlouvy, vztahující se ke grant�m a projekt�m, musí být p�ed jeho 
       podpisem zkontrolovány a parafovány Ing. Hamarovou,  stejn� jako hospodá�ské smlouvy panem  
       tajemníkem. 
 
9.4. Ing. Syná�ková podala informaci o pr�b�hu Dne otev�ených dve�í, který se konal na fakult� v pátek 
       20. 1. 2006 s ú�astí cca 1.200 student�. Organizace i celý pr�b�h akce prob�hl bez problém� a s velkým 
      úsp�chem p�edevším p�ednášky modelování a ankety student� spojené s besedou vedenou Ing. Kovandovou. 
 
Termín p�íštího zasedání Grémia d�kana bude sd�len po stanovení termín� Grémií 
rektora  �VUT. 
       Prof. Ing. Zden�k Bittnar, DrSc., v.r. 
                                                                                                            d�kan FSv 
 
 
V Praze dne 25. 1. 2006  
Zapsala: Z. Zatloukalová 


