
Z á p i s    �.  5 
ze zasedání Grémia d�kana, konaného 1. 10. 2007 

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 

1. Projekt �innosti kateder 
Zasedání GD prob�hlo formou workshopu, kde každý vedoucí katedry p�ednesl svoji p�timinutovou 
prezentaci k projektovému �ízení katedry jak z hlediska výuky, tak z hlediska v�dy, vycházející ze 
sou�asného stavu a výhledu na další dva roky. Po každé prezentaci byla možnost 5 min. diskuse. Po�adí 
kateder prob�hlo na základ� losování. Po skon�ení celé prezentace pan d�kan vyzdvihl do pop�edí 
z hlediska kvalifika�ního r�stu katedru K 11134 a K 1125. Dále  kladl d�raz a v�tší pozornost na výb�r 
zvolených konferencí pro ú�ast pracovník� kateder a seznámil s možností uskute�n�ní kurz� CŽV ve 
výukovém st�edisku v Tel�i. 
Prezentace kateder budou dále vodítkem pro další jednání  vedení fakulty k novému systému �ízení na 
fakult�. 
 

2. Pedagogická �innost 
Prod. Máca podal následující informace: 

• Absolventi akad. roku 2006/07 /Mg. stud. programy/ - celkem 689 absolvent� 
                                                                                                                27 absolvovalo s vyznamenáním 

                                                                                                  3 s pochvalou 
                                                                                                               132 s pochvalou d�kana 

• P�ijímací �ízení 2007/08 do 1. ro�níku Bc studia – p�ihlášeno 2865 student�, zapsáno 1368, 
                                                                                                                     na program SI zapsáno 953 student�, 
                                                                                                                     na program A zapsáno 284 student�, 
                                                                                                                     na program G  zapsáno 131 student�. 
                                                              Bez p�ijímacího �ízení p�ihlášeno 891 student�, p�ijato 708 a zapsáno 516. 

• První absolventi Bc studia 2006/07 – celkem absolvovalo 603 student� /stav v 1. ro�. 1504/, 
                                                                                                  program A – 144 absolvent� 
                                                                                                  program G -     75 absolvent� 
                                                                                                  program SI+D – 382 + 2 

• P�ijetí do Mg. studia 2007/08 – celkem 602 student�, na základ� p�ijímacích zkoušek p�ijato  
                                                                       38 student� /z FSv – 32, z jiných VŠ – 6/. 
                                    Podrobná data k uvedeným bod�m budou  k dispozici na fakultním webu 
                                   http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/prodekan/prodekan.php 

• Volné dny v zimním semestru 2007/08 – 26. 10. 2007 /pátek/ - d�kanské volno 
                                                                                   -  7. 11. 2007 /st�eda/ - d�kanský den 
                                                                                   -  3. 10. 2007 do 12,00 hod. – rektorské volno 
                                                             Nejsou žádné p�esuny výuky. 
 
 

3. V�da a výzkum 
Prod. Hájek upozornil na konání SVO� v Žilin� a apeloval na katedry, aby podpo�ily maximální ú�ast 
úsp�šných student�-doktorand� v této prestižní sout�ži. Odd. VV� spole�n� s Doc. Pavlem Kuklíkem 
zpracovávají pokyny a pravidla pro ú�ast v této v�decké sout�ži pro další roky. Fakultní sout�ž SVO� 
pro rok 2008 bude vyhlášena dne 17. 11. 2007. 
 

4. Výstavba 
Prod. Šenberger podal následující informace: 

•••• EZS a EPS – zabezpe�ení p�edáno Pr�mstavem v minulém týdnu s kone�nou platností, akce  
                              ukon�ena 
•••• Stavební práce na fakult� b�hem prázdnin – ukon�ena pokládka podlahové krytiny v 8. a 9. 
                                                                                      pat�e budovy B, dokon�eny stavební úpravy 
                                                                                      n�kterých u�eben 
•••• Atrium v D – 1. 10. 07 odpoledne prob�hne dopl�ující kolo výb�rového �ízení na dodavatele. 
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5. Rozvoj  
Prod. Jettmar informoval o p�edání návrh� rozvojových program� MŠMT 2008 na rektorát �VUT. 

 
6. Zahrani�ní styky 

Prod. Huml podal následující informace: 
•••• Zahrani�ní služební cesty – dodržovat termíny odjezdu a p�íjezdu uvád�né v návrhovém listu, 

nebo v p�ípad� nezbytné zm�ny informovat odd. pro ZS. Pracovní cesta musí odpovídat délce 
trvání odborné akce /plus 1 den p�ed a 1 den po jejím ukon�ení/. P�i neschválené zm�n� nelze 
hradit stravné a ubytování. Souvisejí s tím i p�ípadné náhrady za pracovní úraz. Má-li 
pracovník zájem spojit pracovní cestu s dovolenou, pak Zákoník práce toto již dnes umož�uje. 
Nutno uvést na návrhovém listu a p�edem požádat o dovolenou. Doktorandi jedoucí na 
nepojmenovanou smlouvu nemohou uvedené spojení služební a soukromé cesty pln� využít. 
V opa�ném p�ípad� budou hradit 50% ceny za dopravu. Doc. Huml p�ipomn�l op�t pokyny na 
fakultním webu „Co d�lat, když…“, kde jsou tyto záležitosti popisovány. 

•••• Doktorandi na stáži v rámci programu LLP – Lifelong Learning Programme /d�íve Erasmus/ 
nesmí být b�hem tohoto pobytu vysláni na jakoukoliv akci hrazenou z jiných zdroj� /nap�. 
z grantu domácí organizace/. Jde o porušení dohody o poskytnutí stipendia a hrozí riziko 
povinnosti vrácení celé p�id�lené �ástky. 

•••• Zahrani�ním �len�m oponentních komisí a oponent�m p�i obhajobách Ph.D. nebo MSc. lze 
uhradit pobyt z grantu R �VUT /maximáln� 3 celé dny/. Využívat uvedenou možnost!! 

 
7. Hospoda�ení fakulty 

Pan tajemník upozornil na dosavadní nízké výdaje kateder – nutno do konce roku vy�erpat fin. 
prost�edky a využívat objednávkový systém, který napom�že katedrám zjistit pro kontrolu stávající výši 
limitu. 
Pan d�kan po dohod� s pí Horákovou z VC �VUT sd�lí termín a místo konání  školení na FSv pro 
manažerský informa�ní systém /MIS/, ur�eného vedoucím kateder a �ešitel�m grant�. 
 

8. R�zné 
8.1. Pan d�kan seznámil �leny Grémia s novými vedoucími kateder. Od 1. 9. 2007 byl jmenován 
vedoucím katedry hydrauliky a hydrologie /11141/ Prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc., od 1. 10. 2007 byl 
jmenován vedoucím katedry sídel a region� /11127/ Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. a katedry 
hydromeliorací a krajinného inženýrství /11143/ Dr. Ing. Tomáš Dostál. 
 
P�íští zasedání Grémia d�kana se bude konat 29. �íjna 2007 od 9,00 hod. 
v zasedací místnosti B 169. 
 
      Prof. Ing. Zden�k Bittnar, DrSc., v.r. 
        d�kan 
 
V Praze dne 2. 10. 2007 
Zapsala: Z. Zatloukalová  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
   

 
 


