
Z á p i s    �.   4 
ze zasedání Grémia d�kana ze dne 25. 6. 2007 

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 
Zasedání GD prob�hlo za vedení pana prod. Jettmara, pan d�kan se z d�vodu naléhavých pracovních povinností 
omluvil. 
Prod. Jettmar p�edstavil �len�m GD pana Mgr.Jana Gazdu, který s ú�inností od 1. 7. 2007 nastupuje na funkci 
tajemníka fakulty.  
 

1.   Schválení zápisu a kontrola úkol� z minulého GD – bez p�ipomínek  
 

2. Informace ze zasedání Grémia rektora, které se konalo 25. 6. 2007 od 9,00 hod. 
Na zasedání GR zastupoval pana d�kana Doc. Konvalinka, který seznámil �leny GD s následujícími 
úkoly: 

•••• Citace – vedení �VUT klade velký d�raz na citace v souvislosti s hodnocením universit.  
                                            AS �VUT p�ijal usnesení, že citace budou zahrnuty do vzorce pro rozd�lování NEI 
                                            za specifický výzkum. Zodpov�dnost za napl�ování databáze publikací a citací mají 
                                            vedoucí kateder. 

•••• Rozpo�et �VUT 2007 – bude schvalován 27. 6. 2007 na AS �VUT. Vyskytuje se anomálie 
                                               v podob� plánovaného zisku z OE�, který oproti skute�nosti roku  
                                               2006 klesá na cca 25% - kvestor si tuto skute�nost vysv�tluje obavou 
                                               fakult a sou�ástí, že se ziskem bude nakládat R �VUT. Snižuje se  
                                               také celoškolský FRIM – kvestor upozornil na skute�nost, že  
                                               investice do staveb s podporou MŠMT negenerují odpisy do FRIMu – 
                                               v souvislosti s výstavbou nové budovy �VUT vyvstává otázka, jak 
                                               budou hrazeny provozní náklady nové budovy a kdo se na nich bude 
                                               podílet – AS �VUT žádá p�ed schválením rozpo�tu vedení �VUT 
                                               o ekonomický rozbor a stanovení pravidel, podle kterých se budou 
                                               provozní náklady financovat. 
•••• Rozvojové projekty MŠMT 2008: 

- projekty fakult na CŽV a U3V se mohou za�lenit do celoškolských projekt� 
– koordinátor Ing. Dubnová, projekty fakult na podporu talentovaných 
student� /speciální výuka matematiky a fyziky, p�ípadn� jiných pr�pravných 
p�edm�t�/, projekty fakult na propagaci studia na st�edních školách – oba 
tyto projekty koordinuje pror. Kuba 

- schválené projekty – do 10. 9. 2007 dodat kompletní projekt na R �VUT, 
d�kani fakult mají možnost v rámci p�id�lených finan�ních prost�edk� 
specifikovat priority za fakultu a do 29. 6. 2007 dodat názvy projekt�. 
Termín 10. 9. 2007 pro odevzdání kompletních projekt� platí pro všechny 
kategorie projekt�. 

                      �     V�da a výzkum – IGS bude mít nový statut – bude sloužit k podpo�e pouze doktorských  
                                                           projekt�, nikoli zam�stnaneckých. Vedení �VUT chce zjednodušit pr�b�h 
                                                           výb�ru projekt�. Schválení statutu IGS se p�edpokládá v �íjnu 2007. 

 
 

3. Pedagogické záležitosti 
Doc. Máca podal následující informace: 

•••• Státní záv�re�né zkoušky bakalá�ského studia – Doc. Máca zaslal informaci s pokyny  
                                          k organizaci a pr�b�hu bak. SZZ všem katedrám v elektronické podob�. 
                                          Termínované úkoly uvedené v této informaci je nutné dodržet. 

                                                                První SZZ bakalá�ského studia prob�hnou na fakult� ve dnech  
                                                                3.-7. 9. 2007. 

• V souvislosti s p�íkazem rektora �. 6/2006 je nutné u všech prací /bakalá�ských, diplomových 
                                                               i doktorských/ vkládat do KOSu krom� obvyklých údaj� i jméno  
                                                               oponenta. Informace s pokyny byly zaslány na katedry. 
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• Rozší�ení výuky v �eských Bud�jovicích – katedry, které dosud nenahlásily Doc. Vránovi 

                                                 vyu�ující jednotlivých p�edm�t� v prvních dvou ro�nících, musí tak  
                                                 u�init obratem. 

• P�edb�žný výsledek p�ijímacího �ízení – RNDr. Šibrava seznámil �leny GD s p�ibližným 
                                                                výsledkem p�ijímacího �ízení na FSv pro rok 2007/08. 
                                                                26. 6. 07 prob�hnou náhradní p�ijímací zkoušky pro omluvené uchaze�e. 
                                                                Z rozhodnutí vedení fakulty se bude 10. zá�í 2007 konat 2. kolo  
                                                                p�ijímacích zkoušek.  
 

4. V�da a výzkum 
Prod. Hájek  p�ipomn�l pln�ní n�kterých úkol� z minulého GD: 

                      �    Dopln�ní databáze DNEP – T: do 30. 6. 2007 
                      �    Hodnocení student� doktorského studia – T: do 15. 10. 2007  
                      �    Reakreditace doktorských studijních program� na 4 roky -  T: ihned 
                Dále z pov��ení pana d�kana podal informaci o: 

                            �   hodnocení vysokých škol  

                            �  kritériích hodnocení výzkumu a vývoje  
   - vedoucí kateder p�ipraví koncepci opat�ení, jakým zp�sobem bude katedra reagovat 
                                             na nová kritéria pro hodnocení vysokých škol podle cita�ní databáze Web of Science 
                                             a podle nové metodiky Rady vlády pro v�du a výzkum /viz http://www.vyzkum.cz/. 
                                             Sou�ástí koncepce bude p�ehled impaktovaných periodik v�. p�íslušného impaktního 
                                             faktoru, ve kterých lze potenciáln� publikovat výsledky v�deckovýzkumné �innosti 
                                             p�íslušné katedry. Bude zahrnuto m.j. i v osnov� pro vypracování návrhu  
                                             projektového �ízení na období 2 let. 
                                                                                                                                              

5. Rozvoj 
Prod. Jettmar podal následující informace: 
        �    Kontrola pln�ní projekt� FRVŠ 2007 -  k 30. 6. 2007 prob�hla kontrola projekt� 
        �    Kontrola rozvojových projekt� MŠMT 2007 – každý �ešitel podá do 30. 6. 2007 
                                                    monitorovací zprávu, kterou podepisuje vedoucí katedry, v p�ípad� 
                                                    nep�ítomnosti Doc. Jettmar. Zpráva se podává koordinátorovi. 
        �    Rozvojové projekty MŠMT 2008 – v minulém týdnu R �VUT seznámil fakulty s výsledkem 
                                                                         schválených rozvojových projekt�. 
        �    Výb�rové �ízení na obsazení vedoucích kateder – s ú�inností od 1. 10. 2007 byli jmenováni 
                                noví vedoucí t�chto kateder:           katedra 11127 – Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.       

                                                                                                       katedra 11141 – Prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. 
                                                                                                       katedra 11143 – Ing. Dr. Tomáš Dostál 

                             Zárove� prob�hlo V	 na vedoucího detašovaného pracovišt� FSv v Náchod�, jímž 
                             byl jmenován dosavadní �editel VOŠ Ing. Chráska. Otev�ení tohoto detašovaného 
                             pracovišt� a zahájení výuky se p�edpokládá od p�íštího škol. roku. Pro letošní rok  
                             nebylo studium napln�no dostate�ným po�tem student�. 
         �   Nová výb�rová �ízení na obsazení akad. míst na katedrách – možnost podávat nové návrhy. 
                          Sou�asn� bude vypsáno V	 na vedoucího detašovaného pracovišt� FSv v �eských 
                          Bud�jovicích. 
         �   Hodnocení výuky za zimní semestr 2006/07 – u RNDr. Hory je p�ipraveno hodnocení výuky 
                                                                                         se slovním komentá�em student� k jednotlivým 
                                                                                         výukám. Hodnocení bude p�edáno vedoucímu 
                                                                                         katedry formou dle dohody.  
                        Vedoucí kateder byli vyzváni, aby vypracovali krátkou zprávu, jakým zp�sobem  
                        pracují s tímto vyhodnocením, jak jej projednali jmenovit� s pedagogy, kte�í dosáhli 
                        hodnocení více než 2,5 – T: do 15. 9. 2007. Tato zpráva bude zve�ejn�na na intranetu. 
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6. Výstavba 
Prod. Šenberger informoval o plánovaných stavebních akcích na FSv: 
 

                        �   ze státního rozpo�tu – zast�ešení atria v budov� D – je ve fázi projednávání, zahájení v r. 2007, 
                                                                                                                 p�ipravuje se vypsání V	 na dodavatele 

- bufet – v sou�asné dob� je vypracován realiza�ní projekt, FSv  
                   podává žádost na ÚVI� o za�azení této akce do investi�ního 
                   plánu roku 2008    
 

                        �   z rozpo�tu FSv – vým�na podlahové krytiny v budov� B /8. a 9. patro/ - dokon�ení koncem  
                                                                                                                                                  srpna 2007 

- oprava markýzy v budov� D 
- instalace reklamní plochy nad atriem /zá�í 07/ - zruší se reklamní 

panely v obvodovém prostoru atria 
- Studie  rozvoje FSv – p�ipravuje se v souvislosti s Generelem  
                                            �VUT 
- rekonstrukce poslucháren v C – p�íprava projektu na podzim 2007                                       

                                                                -      p�íprava projektu výukového pracovišt� Mokrsko                     
                   
                                
7. R�zné 

            7.1. Doc. Jettmar informoval o schválených návrzích na ud�lení Medaile prof. Rektoryse Prof. J.  
                      Witzanymu a Medailí prof. Bažanta Prof. M. Holému a Prof. Z. Bažantovi. Všechny 3 medaile 
                      budou p�edány ocen�ným pracovník�m p�ed zahájením fakultního koncertu v Betlémské kapli 
                      25. 6. 2007. 
 
 
 
Termín p�íštího zasedání Grémia d�kana bude sd�len po prázdninách, až budou známy 
termíny konání Grémií rektora. 
 
 
                                                                                                     Prof. Ing. Zden�k Bittnar, DrSc. ,  v. r. 
                 d�kan FSv 
 
 
 
 
V Praze dne 26. 6. 2007  
Zapsala: Z. Zatloukalová                     

 
 
 
   

 
 
 

 
                                                              
                                     

 


