
Z á p i s      �.   4 
ze zasedání Grémia d�kana ze dne 19. 10. 2009  

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 
 
V úvodu zasedání pan d�kan p�edstavil nové vedoucí kateder, kte�í byli od 1. 10. 2009 jmenováni na základ� 
výb�rového �ízení:  katedra K126 – Ing. Aleš Tomek, CSc. 
                                             K128 – Doc. Ing. Dalibor Vytla�il, CSc. 
                                             K154 – Ing. Martin Štroner, Ph.D. 
 

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

2. Pedagogické záležitosti  
            Prod. Máca podal následující informace: 

• Absolventi 2008/09 bakalá�ských studijních program� – A 226 
            G  77 
         SI+CE 604 + 10 
         Celkem 917, z toho  
                                    vyznamenání  -       29 
                       pochvala         -        6 
 

• Absolventi 2008/09 magisterských studijních program� – A 133  
B   44 
G   62 

                                                                                                            SI+CE 416 + 8 
                                                                                                            Celkem 663, z toho 
                                                                                                                                      vyznamenání  -     122 
                                                                                   

• P�ijímací �ízení 2009/2010 do bakalá�ských studijních program� –  po�et p�ijatých student� – 1619 
          po�et zapsaných student� – 1331 
 

• P�ijímací �ízení do navazujícího magisterského studia 2009/2010 – celkem p�ijato 972 student�, 
              celkem zapsáno 935 student� 
Z 917 letošních absolvent� bc. studia 
podalo p�ihlášku na mgr. navazující 
studium 911, zapsalo se 887 student�. 

 
podrobné informace viz: http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/prodekan/gd191009.pdf 
 

• Volné dny v zimním semestru – 7. 10. 2009 – D�kanský den 
                                                                        16. 11. 2009 – D�kanské volno 
                                 - p�esuny výuky – 24. 9. 2009 – výuka jako v pond�lí sudý týden 
                                                               6. 11. 2009 – výuka jako ve st�edu sudý týden 
 

• Den otev�ených dve�í – pátek 22. 1. 2010 /pod�kování ing. Gallové za organizaci a pr�b�h DOD,  
                                                                                   který se konal na fakult� 7. 10. 2009/ 

 
• Nový studijní program „Inteligentní budovy“ – tento mezifakultní dvouletý mg.  stud. program byl 

otev�en na fakult� od ak. roku 2009/2010, je realizován spole�n� s fakultou strojní a 
elektrotechnickou /info: www.ib.cvut.cz/ 

 
• P�íprava nového studijního programu na FSv se zam��ením na provád�ní a ekonomiku staveb. 
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3. V�da a výzkum 
Pan d�kan podal následující informace: 

• Zm�ny ve financování specifického výzkumu – zatím jsou návrhy d�kan� p�edm�tem jednání 
                                                                                    s vedením �VUT: p�edpokládá se, že  
                                                                                    prost�edky budou d�leny prost�ednictvím 
                                                                                    IGS, která bude rozd�lena na obory identické 
                                                                                    s doktorskými programy. 
                                                                                    P�ipravují se zásady IGS na r. 2010, které 
                                                                                    po schválení v AS musí být do listopadu t.r. 
                                                                                    p�edány na MŠMT.  
                             Prof. Hájek upozornil na v�asnou a d�kladnou p�ípravu projekt� IGS /p�íprava  
                             tým� apod./ 
 
• Financování výzkumných zám�r� – podobná situace jako u specifického výzkumu, �ást  
                                                                 prost�edk� bude rozd�lována podle výsledk�, po�ínaje 
                                                                 rokem 2010 má dojít v pr�b�hu let 2010 – 2012 ke krácení 
                                                                 prost�edk� na VZ každý rok o 1/3. Od roku 2012 se 
                                                                 nep�edpokládá další financování Výzkumných center. 
                                                                 Stejn� jako u specifického výzkumu p�ipravuje se nová 
                                                                 metodika financování v�dy a výzkumu pro rok 2010. 
 
                       Prof. Hájek upozornil na konání konference centra CIDEAS s názvem  
                                                   IDEAS 09 v Ostrav� ve dnech 5.-6.11.t.r. 
 
• Podmínky p�ijetí do doktorských studijních program� – návrh je p�ipraven ke schválení AS, 
                                                                                                 bude vyv�šeno na fakultním webu. 
                                                                                                 Za�átek doktorského studia ZS se  
                                                                                                 posouvá na 1. 9. 
                       Prof. Hájek upozornil na termín p�edání hodnocení doktorand�, kdo tak neu�inil 
                       do 15. 10. 2009, má ješt� možnost toto urychlen� napravit. 
 
P�íprava projektu „Univerzitní centrum energeticky efektivních budov“ – projektová žádost 

                                                 splnila p�edb�žn� všechna pot�ebná hodnotící kritéria, nicmén� se projekt 
                                                 nedostal mezi projekty ur�ené k financování. P�ipravuje se podání projektu 
                                                 do druhého kola výzvy.  
 
 

4. Rozvoj 
Prod. Jettmar podal následující informace : 

• Do 31. 10. 2009 možnost podat návrhy na obsazení míst akad. pracovník� na katedrách na os. 
odd. L. Kubí�kové. 

 
• FRVŠ 2009 – 9. 11. 2009 od 10,00 hod. se bude konat sch�zka s �ešiteli projekt� k p�íprav�  

                                                   záv�re�ného oponentního �ízení. 
 

• Rehabilita�ní komise FSv – pan d�kan jmenoval rehabilita�ní komisi FSv pro �ešení 
                                                           žádostí o odškodn�ní student� VŠ, kte�í byli z politických 
                                                           d�vod� v období od 25. 2. 1948 do 31. 12. 1956 vylou�eni ze  
                                                           studia na VŠ. Složení rehabilita�ní komise je následující: 
                                                           p�edseda: Prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc. 
                                                           �lenové:   Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. – K101 
                                                                           RNDr. Jaromír Machá�ek, Ph.D. – K135 
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5. Zahrani�ní styky 

Prod. Pavelka podal následující informace: 
• Zrušení elektronického systému ú�tování zahrani�ních cest od 1. 1. 2010 – zpráva z VC 

�VUT od Ing. Záchy. 
P�ipravuje se nový systém s p�ístupem do FIS – zkušebn� bude uveden do provozu od 
1.1.2010. 
 
 

6. Výstavba 
Prod. Šenberger podal následující informace: 

• Vybudování místnosti pro ekonomické odd�lení v prostoru po vyst�hovaném archivu 
knihovny – po organiza�ních zm�nách v odd. PaR a SEI a slou�ením v ekonomické odd�lení 
byly zrekonstruovány prostory pro toto odd�lení po vyst�hovaném knihovním archivu. 
Kolaudace prob�hla 13. 10. 2009, provoz v nových prostorách bude zahájen v listopadu t. r. 

 
• Rekonstrukce prostor po knihovn� ve 2. pat�e – vybudování studovny a prodejny DEZETA 

 
• P�ipravuje se rozší�ení prostoru zasedací místnosti B 169 

 
• Rekonstrukce bufetu – stavba byla zahájena v polovin� �íjna 2009, p�edpoklad ukon�ení do  

                                                   konce ledna 2010.  
 

• Rekonstrukce poslucháren C – je p�ipraven projekt, který je v sou�asné dob�  
                                                                v p�ipomínkovém �ízení.  Návrh byl p�edán k dalšímu �ízení 
               Technické komisi AS FSv.  
 

• Parkování v Kolejní ulici – situace se �eší, v sou�asné dob� p�ipravuje Doc. Vébr projekt 
                                                          ke schválení na stavebním ú�ad�.  
 

• Stojany pro kola – prozatím vedení doporu�uje situaci �ešit využíváním stojan� ve dvo�e 
                                            budovy D z d�vodu ochrany a zamezení krádeží kol. 
                                              
 

7. Hospoda�ení fakulty 
Pan tajemník podal následující informace: 

• Parkování v garážích TNK – je možno ješt� zaslat poptávku panu tajemníkovi, prozatím  
                                                             8 zájemc� o parkování /2 tis. K�/m�síc/ 
 

• Vznik nového ekonomického odd�lení – slou�ení odd. PaR a SEI, vedoucí Ing. Augustinová 
 

• OPOFIN 4/2009 – upozornil na informace v OPOFIN �. 4/09 
 

• �erpání limit� kateder – granty, režie dopl�kové �innosti 
 

• Systém organizace exkurzí na stavb� nové budovy �VUT – organizátorem za FSv je 
                                    Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., celý systém organizace exkurzí je ve fázi 
                                    dola�ování. První exkurze pro FSv se p�edpokládá 10. 12. t. r. 
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8. R�zné 
8.1. Ing. Gallová podala informaci o p�íprav�   stáží pro studenty st�edních škol na naší fakult� 

v pr�b�hu listopadu  t.r., kdy se tito studenti budou moci zú�astnit b�žné výuky. 
 

8.2. Dne 28. 11. 2009 se na fakult� uskute�ní v rámci „Dne stavitelství a architektury“, který po�ádá  
       �KAIT, Den otev�ených dve�í pro ve�ejnost. 
 
 
Listopadový termín zasedání Grémia d�kana bude sd�len dodate�n�. 
 
 
       Prof. Ing. Zden�k Bittnar, DrSc. 
                                                                                                                d�kan 

 
V Praze dne 26. 10. 2009  
Zapsala: Z. Zatloukalová 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


