
Z á p i s   �.   6 
ze zasedání Grémia d�kana, konaného 29. 10. 2007  

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 
1. Kontrola zápisu z minulého GD – bez p�ipomínek 
 
2. Informace d�kana ze zasedání Grémia rektora z 22. 10. 2007  

• vznik fondu z dopl�kové �innosti R �VUT – možnost podat žádost o p�ísp�vek na 
dofinancování mezinárodních projekt� 

• 7. RP EU – �VUT bude vystupovat jako celek k 7.RP /60% flat rate/ 
• harmonogram akad. roku 2007/08 – omezení vyhlašování rektorského volna k r�zným  

                                                                         p�íležitostem 
 
3. Pedagogické záležitosti 

Doc. Košatka podal následující informace: 
• P�ijímací �ízení na Bc studium 2008/09 – do AS FSv 31. 10. 07 bude p�edložen ke  

                                             schválení  návrh na rozší�ení p�ijímacího �ízení na Bc. studium 
                                             na detašovaném pracovišti v Náchod� a �eských Bud�jovicích.    
                                              Pro otev�ení  studia byla vedením fakulty stanovena podmínka 
                                              min. 45 p�ijatých student�. P�i nespln�ní této podmínky bude 
                                              úsp�šným student�m nabídnuta  možnost studia na FSv v Praze. 

• Rozvrh – Dr. Hora informoval o novém programovém rozhraní, které bude použito 
                              pro p�ípravu rozvrhu po�ínaje tímto semestrem. Rozhraní je ur�eno pro 
                              rozvrhá�e kateder a umožní jim kontrolovaný p�ístup ke katedrovým rozvrh�m 
                              p�edevším v oblasti p�i�azení u�itel�. Má jim usnadnit práci p�i p�íprav�  
                              podklad� pro rozvrh, zvýšit jejich kontrolu nad p�ípravou rozvrhu a umožnit 
                              aktivn� rozvrh v dob� náhledu upravovat /od 2. 1. do 15. 1. 2008/. Cílem 
                              zavedení produktu je také minimalizovat zm�ny rozvrhu po jeho zve�ejn�ní 
                              jen na p�ípady nezbytn� nutné. 
 

4. Rozvoj 
            Doc. Jettmar podal následující informace: 

• Kalendá� akcí  �VUT 2008 – vedoucí kateder/pracoviš� byli vyzváni, aby do 30. 11. 2007  
                                                              p�edložili Ing. Kovandové v elektronické podob� seznam  
                                                              plánovaných akcí na rok 2008, po�ádaných  
                                                              katedrou/pracovišt�m. 

• FRVŠ - 6. 2. 2008 prob�hne záv�re�né O�, do 20. 12. 2007 budou zpracovány záv�re�né 
                           zprávy do ISARu. 

• Výb�rové �ízení – vedoucí kateder byli vyzváni, aby do konce �íjna 2007 p�edložili návrhy 
                                            na akad. pracovníky, V� se bude konat 13. 12. 2007. 

 
            Pan d�kan seznámil Grémium s funkcí Ing. M. Kovandové a upozornil na povinnost pln�ní jejích  
            požadavk� v daném termínu. 
 
5. Zahrani�í 
             Doc. Huml podal následující informace: 

• Zahrani�ní cesty – každý pracovník je povinen oznámit na odd. pro ZS p�íp. zm�ny v datu 
                                            nástupu a ukon�ení pracovní cesty /e-mailem, telefonicky, písemn�/. 
                                            Dny strávené v zahrani�í, neodpovídající návrhovému listu, nebudou 
                                            proplaceny /ubytování, stravné/. Nebude-li služební cesta p�erušena 
                                            dovolenou /na po�átku nebo na konci/ uvedenou rovn�ž na NL, pak 
                                            pracovník uhradí 50% z ceny dopravy. 
                                            V p�ípad� nutnosti zap�j�ení auta v p�ímém spojení se služební cestou 
                                            je nutné toto p�edem uvést na NL a rezervaci zajistit již v tuzemsku. 
                                            Auto lze použít jen v p�ípad� obtížn� dostupného místa konání akce, 
                                            kdy ubytování je v jiné vzdálen�jší lokalit� a není možné využít  
                                            hromadnou dopravu /bus, vlak aj./. S ohledem na efektivní použití  
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                                             dota�ních prost�edk� je žádoucí, aby zap�j�ené auto bylo obsazeno  
                                             pokud možno více osobami. 
                  Dodržování výše uvedených zásad bude striktn� vyžadováno od 1. 11. 2007. 

• Zadání a vedení spole�ných témat doktorských prací ve spolupráci s n�kterou ze 
zahrani�ních univerzit – po p�ípadném dojednání uvedené spolupráce s kolegy na  

                                                      partnerské univerzit� dodají pak VK informaci o dohod� 
                                                      prod�kanovi pro ZS do konce listopadu 2007. 

• Stipendia pro zahrani�ní doktorandy studující na FSv – stipendia lze získat z prost�edk� 
                                                     R �VUT po p�edchozím schválení na fakult� se závazkem hrazení 
                                                     50% jeho výše ze stipendijního fondu FSv. Podmínky ud�lení 
                                                     jsou na webu �VUT. Návrhy z kateder je nutné s ohledem 
                                                     na finan�ní podíl fakulty pe�liv� zvážit a projednat p�edem 
                                                     s prod. Mácou.   T: pr�b�žn� 

• P�ísp�vek na zahrani�ní konferenci /doprava, vložné/ s aktivní ú�astí studenta jakékoliv 
                                                     prezen�ní formy studia lze získat ze stipendijního fondu R �VUT. 
                                                     Podmínky a formulá�e jsou na webu �VUT. 
 

6. Výstavba 
              Prof. Šenberger podal následující informace: 

• Atrium v D – smlouva s Pr�mstavem je p�ed uzav�ením, p�íprava na stavbu probíhá dle  
                                     plánu. 

                                                 Pan d�kan  požádal pracovníky fakulty o pochopení a shovívavost 
                                                          v souvislosti s p�ípravou a pr�b�hem této akce. 

• Vým�na obvodových plášt� na budovách A a B – 26. 10. 2007 byla podána žádost se  
                                                                                  zpracovanými projektovými podklady na SFŽP. 

• Zatemn�ní malých u�eben – vedoucí kateder byli vyzváni, aby p�edkládali p�ípadné  
                                                            návrhy Prof. Šenbergerovi 

 
7. V�da a výzkum 
              Pan d�kan  podal následující informace Prof. Hájka: 

• Termíny státních doktorských zkoušek – SDZ se budou od �ervna 2008 konat pouze ve  
                                                             t�ech pravidelných termínech, a to: v únoru, �ervnu a zá�í. 

• Investi�ní komise – termín konání 31. 10. 07, návrhy nutno p�edat Ing. Kurfirstovi  
                                              nejpozd�ji do 30. 10. 2007 do 12,00 hod. 

• SVO� – podmínky sout�že SVO� 2008 budou vyhlášeny k 17. 11. 2007. Na FSv  
                             prob�hnou fakultní kola ve všech 10 sekcích. Na odm�ny sout�žících bylo 
                            vy�len�no 150 tis. K�. Je t�eba podpo�it ú�ast SVO� ze strany jednotlivých 
                            kateder a vyu�ujících. Vedoucí prací, které postoupí do celostátního kola 
                            budou odm�n�ni. Koordinátorem SVO� je Doc. Pavel Kuklík, CSc. 

• 4leté doktorské programy na SI – Akredita�ní komise odsouhlasila 4leté doktorské  
                            programy na SI, po obdržení rozhodnutí bude možné p�evést na základ� 
                            žádosti studenty 3letého studia na studium 4leté. Podrobné instrukce budou 
                            p�edány vedoucím kateder po obdržení rozhodnutí z MŠMT. 

• Patenty a užitné vzory – nutno podat patentovou p�ihlášku d�íve než bude ve�ejn� 
                                                     publikováno. 
 

 
8. Hospoda�ení 
            Pan tajemník informoval o povinnostech vedoucích kateder/pracoviš� v souvislosti s uzáv�rkou 
       hospoda�ení roku 2007 a upozornil na pln�ní  termín� harmonogramu, uvedeného v OPOFIN 6/2007. 
 
 
9. R�zné 
9.1. RNDr. Šibrava informoval o konání voleb do AS FSv a AS �VUT ve dnech 20. – 21. 11. 2007. Návrhy na 
        kandidáty nutno p�edložit do 9. 11. 2007 do 12,00 hod. p�edsedovi volební komise Ing. Bucharovi nebo 
        na skt. AS pí K�emenové. 
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9.2. Dne 30. 10. 2007 kon�í hodnocení výzkumných zám�r�. 
 
9.3. Správní rada Nadace 17. listopadu vyhlašuje výb�rové �ízení pro ud�lení stipendií a finan�ních p�ísp�vk� 
       student�m FSv pro ak. rok 2007/08. Písemné žádosti lze podávat do 17. 11. 2007 na skt. tajemníka Nadace. 
       Bliží informace je uvedena na fakultním webu. 
 
9.4. Dne 5. 12. 2007 od 14,00 hod. se uskute�ní, jako každý rok, setkání vedení fakulty s vybranými nejlepšími 
       studenty, doktorandy a pracovníky z oblasti pedagogiky a v�dy. Návrhy na  pedagogické pracovníky budou 
       p�ipraveny vedoucími kateder dle nového kritéria, tj. s p�ihlédnutím k posledním dv�ma  dostupným 
       hodnocením  u�itel� studenty, které nesmí být horší jak 1,5. Termín pro p�edání návrh� na skt. d�kana je 
       do 12. 11. t. r. 
 
9.5 Dne 4. 12. 07 se bude konat fakultní váno�ní koncert za podpory �editele divize Technologie SKANSKA CZ 
      v Betlémské kapli. V sou�asné dob� se p�ipravují pozvánky, b�hem druhé poloviny listopadu dojde k jejich 
      distribuci. 
        
 
 

P�íští zasedání Grémia d�kana se bude konat  10. prosince 2007 od 9,00 hod. 
v zasedací místnosti B 169. 
 
 
                                                                               Prof. Ing. Zden�k Bittnar, DrSc., v.r. 
                                                                                                   d�kan 
 
 
 
V Praze dne 31. 10. 2007  
Zapsala: Z. Zatloukalová 
 
   

 
 
 

 


