
Z á p i s   �.   5 
ze zasedání GD ze dne 20. 10. 2008  

P�ítomni. dle prezen�ní listiny 
 

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

2. Informace ze zasedání Grémia rektora z 20. 10. 2008 /Prof. Bittnar, Doc. Jettmar/ 
• P�ehodnocení Bílé knihy terciárního vzd�lávání MŠMT – je ve fázi p�ipomínkování 
• Harmonogram akad. roku 2009/10 – p�edložený návrh nebyl GR p�ijat, znovu bude projednáván 

                                                                          na porad� d�kan� návrh zkrácení semestru na 13 týdn� 
• Po�ty p�ihlášených, p�ijatých a zapsaných student� do 1. ro�. na �VUT za  období 2001/2008 – 

po�ty student� p�ijatých do 1. ro�. �VUT jsou menší o 600 uchaze�� oproti lo�skému roku 
• Umíst�ní �VUT v prvních 500 sv�tových univerzit a umíst�ní na 228. míst� mezi technickými 

sv�tovými univerzitami 
• Pln�ní rozpo�tu �VUT k 31. 8. 2008 
• P�íprava projektu VaVpI  
• Interní grantová sout�ž – vyhlášení k 17. listopadu s drobnými zm�nami v pravidlech 
• Den v�dy – 21. 11. 2008 na VŠE za ú�asti rektor� VŠ 
• Výstavba nové budovy �VUT – 860 mil. od MŠMT, 240 mil. od �VUT, uskute�ní se jednání  

                                                                   na úrovni �VUT  
• SÚZ – koleje – 400 volných l�žek, nabídka ubytování i mimo �VUT, p�íprava nové metodiky 
• ÚTVS /�ed. Doc. Drnek/ - pozvání na Den otev�ených dve�í v ÚTVS 31. 10. 2008, p�íprava oslav 

                                                         100 let vysokoškolského sportu v roce 2010 
 
 

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

•••• Absolventi 2007/08 mgr. studijních program� – celkem 767 
                                 bc. studijních program� – celkem 789 

•••• P�ijímací �ízení 2008/09 – výsledky p�ihlášených a p�ijatých student� jsou zve�ejn�ny na 
       fakultním webu – odkaz „zájemce o  studium“ � Zpráva o pr�b�hu P� ke dni 9. 10. 2008. 
       Do navazujících magisterských studijních obor� se p�ihlásilo celkem – 824 student� 
                                                                                          p�ijato celkem      - 810 
                                                                                          zapsalo se             - 799 student� 
                                                                                          z toho na stáži     - 37 student� 
•••• Nová klasifika�ní stupnice ECTS – od akad. roku 2008/09 se užívá povinn� nová klasifika�ní 
                                                                 stupnice, která je v souladu s klasifika�ní stupnicí ECTS: 

                                                                              A             B             C             D                  E                  F 
                                                                              1            1,5            2            2,5                  3                  4 
                                                                        výborn�      velmi      dob�e   uspokojiv�   dostate�n�  nedostate�n� 
                                                                                           dob�e 
                                        P�íklad zápisu do indexu:   B /velmi dob�e/ 
                                                                                    datum + podpis 

•••• Volné dny v ZS – 27. 10. 2008 – D�kanské volno 
                                                          6. 11. 2008 – D�kanský den 
                                                          p�esun výuky – 31. 10. 2008 výuka jako v pond�lí sudého týdne 
                                                          Den otev�ených dve�í – 6. 11. 2008  
                                                                                                 23. 1. 2009  

•••• Audit využití u�eben dle stanoveného rozvrhu – Prof. Máca seznámil vedoucí kateder 
s pokyny pro provedení auditu v následujících bodech: 

                             	 Do 14. 11. 2008 se dostaví vedoucí kateder na skt. d�kana k podpisu prohlášení, že rozvrh,  
                                  který je zve�ejn�n na fakultním webu je ten rozvrh, podle kterého katedra u�í. P�ípadné 
                                  zm�ny je nutno nahlásit Doc. Ing. Tomanovi. 
                             	 RNDr. Hora zajistí ješt� jednu duplicitní osobu pro zpracovávání rozvrhu. 
                             	 P�ed každým semestrem je nutno zajistit v posluchárnách kapacitu židlí /tajemník+STPS/ 
                             	 Z d�vodu blokování poslucháren nutno uvád�t p�edpokládanou ú�ast student� na  
                                  p�ednáškách, zvýšený po�et student� na cvi�eních nutno nahlásit Doc. Ing. Tomanovi 
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                             	 Podklady z kateder – reálné po�ty student� zejména v povinn� volitelných p�edm�tech 
                                                                    a volitelných p�edm�tech 
                                                                  - katedrám se doporu�uje zredukovat po�ty vypisovaných p�edm�t� 
                                                                    již v letním semestru tohoto akad. roku vzhledem k p�ipravované 
                                                                    zm�n� metodiky výpo�tu pedagogického zatížení. 
                                                                     

4. V�da a výzkum 
Prod. Hájek podal následující informace: 

•••• Nové p�edsednictvo GA �R – p�edseda: Prof. PhDr. Petr Mat�j�, Ph.D. – spole�enské v�dy 
                                                                                              Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. – technické v�dy 
                                                                                              Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. – p�írodní v�dy 
                                                                                              Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. – léka�ské v�dy 
                                                                                              Prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. – zem�d�lské v�dy 

•••• Hodnocení výsledk� VaV v roce 2008 – byla vydána upravená metodika v�etn� definice 
                                                                         druh� výsledk� platné od roku 2009. 
                         Bližší informace na www.vyzkum.cz 
•••• Pr�b�h státních doktorských zkoušek – p�vodní formulá� pro zápisy o SDZ je rozší�en 
                                                                       o „Protokol o hlasování“. 
•••• Hodnocení student� doktorského studia – termín pro odevzdání hodnocení byl do 15. 10. 2008. 
                                                                          Výsledky v�decké �innosti kat. A+C budou  
                                                                          zapo�ítávány pouze v p�ípad� vložení do VVVS,  
                                                                          které je možné až do 20. 11. 2008. 

                                                                                       Doklad o vložení do VVVS musí být p�edán na odd. VaV.  
                                                                           
•••• Termíny V�decké rady FSv: 26. 11., 18. 12. 2008 a 8. 1. 2009. 

 
 

5. Rozvoj 
Prod. Jettmar podal následující informace: 

•••• FRVŠ 2008 – 3. 11. 2008 od 14,00 hod. se uskute�ní v B 161 sch�zka s �ešiteli k p�íprav� O�. 
Do 22. 12. 2008 jsou �ešitelé povinni elektronicky zpracovat záv�re�nou zprávu, 
11. 2. 2009 v 8,00 hod. se bude  konat O�. 

•••• FRVŠ 2009 – je ve fázi p�ípravných jednání 
•••• Rozvojové programy MŠMT 2008 – díl�í �ešitelé obdrží p�esné instrukce pro zpracování 
                                                                   záv�re�né zprávy.  
                                                                   Pro rok 2009 podíl na projektech FSv – 16 mil. K�. 

     Ocen�ní Medailí prof. Bažanta a prof. Rektoryse – termín pro p�edložení návrh� na ocen�ní  
                                                                   nejlepších akademických pracovník� fakulty za oblast  
                                                                   pedagogickou a v�deckovýzkumnou je do 10. 11. 2008 

                               na skt. d�kana. 
 
 

6. Zahrani�ní styky 
Prod. Pavelka podal následující informace: 
        
   Ú�tování zahrani�ních cest – od p�íštího roku bude zaveden elektronický zp�sob ú�tování ZC. 
        
   Žádosti o studium mimoevropských zahr. student�-doktorand� – žádosti o financování  
                                                                                                                      p�edkládat na �VUT, 
                                                                                                                      p�ísp�vek do výše fakultního 
                                                      p�ísp�vku 
        
   Návšt�va zástupc� VŠ z Karlsruhe – Doc. Pavelka pod�koval pracovník�m, kte�í se podíleli 
                                                                         na p�íprav� a úsp�šném pr�b�hu této návšt�vy 
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   Reklama �VUT na mezinárodním serveru univerzit – vzhledem k vysokým finan�ním  
                                                                 nárok�m lze uvažovat jedin� v p�ípad� sponzorského daru. 

 
 

7. Výstavba 
Prod. Šenberger podal informaci o realizovaných a dále p�ipravovaných investi�ních akcích na fakult�. 
Ukon�ení 2008 – Ateliér D 

                  -  pokládka podlahové krytiny ve dvou podlažích  budovy B 
               P�íprava 2008 -  zast�ešení levého atria bufetu /vypsáno V� na dodavatele/, provedení listopad/prosinec 
                                          2008 /1 mil. K�/. Provoz bufetu nebude narušen. Tento návrh  je ješt� projednáván na  
                                          rektorátu �VUT. Dotace na celkovou rekonstrukci bufetu byla zamítnuta. 
                                       -  rekonstrukce elektrorozvod� – posílení na vysoké nap�tí z rozvodny v D do ostatních 
                                                                                             �ástí budov fakulty,  provedení prosinec 2008/leden 09 
               P�íprava 2009 -   rekonstrukce poslucháren C 
               Dotaz: parkování – Prof. Šenberger bude jednat na R/�VUT o �ešení. 
 
 

8. Hospoda�ení 
Pan tajemník podal následující informace: 
           
    Aktuální informace z OPOFIN 4/2008 
           
    Nová kalkulace na dopl�kovou �innost – platnost od 1. 1. 2009, dosud je ve fázi jednání, 
                                                                                    bude prezentováno na p�íštím GD 
           
    Zahrani�ní cesty a jejich ú�tování – vložné a ostatní doklady na ubytování 
           
    Rozpo�et FSv  - ze 720 mil. K� bylo vy�erpáno 476 mil. K� 
           
    Harmonogram termín� pro ú�etní uzáv�rku r. 2008 – b�hem 14 dn� bude rozeslán na  
                                                                                                       katedry 
 

9. R�zné 
9.1. RNDr . Šibrava informoval o zpracování p�ehledu kateder za období 2002-07 v�etn� 
       metodiky a zapo�ítávání pedagogického zatížení kateder – bude vyv�šeno na INTRANETu. 
 
9.2. Ing. Gallová upozornila na termín 22. 12. 2008, kdy je možné podávat p�ípadné podklady 
       k aktualizaci Brožury o FSv. Dále informovala o možnosti publikování do �tvrtletníku �VUT 
       Tecnicall. Byl vydán akademický  diá� pro studenty.  
 
9.3. Doc. Jettmar upozornil vedoucí kateder na vypsání V� na obsazení akademických míst, návrhy 
       možno podávat na osobní odd.  L. Kubí�kové do 15. 11. 2008.  
 
 

 
 

P�íští zasedání GD se bude konat 15. 12. 2008 od 13,00 hod. ve velké zasedací místnosti 
B 169. 
 
                                                                                                      Prof. Ing. Zden�k Bittnar, DrSc., v.r. 
                                                                                                  d�kan FSv 
 
 
V Praze dne 23. 10. 2008 
Zapsala: Z. Zatloukalová 

             
 
  

             
 
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 


