
Z á p i s     �.    5 
ze zasedání Grémia d�kana ze dne 14. 12. 2009  

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 

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

2. Informace pana d�kana k nové Metodice rozpisu p�ísp�vku a neinvesti�ních 
dotací ze SR a pravidl�m pro mimonormativní financování 

 
•••• Jak se budou redistribuovat prost�edky za výzkum: na úrovni R/�VUT � peníze p�ijdou na 

sou�ásti podle výkon�. Z toho vyplývá, že fakulta musí stanovit algoritmus rozd�lení na 
katedry, zejména dofinancování VZ /30%/. Dosud není znám objem prost�edk� na rok 2010. 
Pravd�podobn� se bude muset provést redislokace osob �ešících VZ. P�ísp�vek na financování 
�innosti R/�VUT bude úm�rný p�íjm�m sou�ástí po ode�tení dohodnutých položek. 

 
•••• Specifický výzkum: bude z�ejm� 5 oborových komisí, d�lení bude podle doktorských 

studijních program�. 
 
                P�i volb� rektora Prof. Havlí�ek se zavázal provést reorganizaci R/�VUT. Pan d�kan žádá p�ipomínky 
                k materiálu, který rozešle �len�m Grémia, a to spíše z jejich pohledu, co by sami �lenové GD  
                navrhovali. 
 

3. Pedagogické záležitosti 
Prof. Máca podal následující informace: 

•••• Upozornil na povinnost provést kontrolu uložení bakalá�ských a diplomových prací na 
katedrách /viz e-mail z 3.12.09/. V nejbližší dob� bude vydán P�íkaz rektora �VUT. 

•••• Setkání vedení fakulty se zástupci st�edních škol – uskute�nilo se 11. 12. 2009.  
                                                                                                              Prof. Máca podal informaci o úsp�šnosti 
                                                                                                              student� ze SPŠ a gymnázií p�i studiu na  
                                                                                                              fakult� – 55% studenti z gymnázií 
                                                                                                                             45% studenti ze SPŠ 
 

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

•••• Hodnocení student� doktorského studia – celková rekapitulace za rok 2007/08 a 2008/09, 
                                                                                                výsledky hodnocení po jednotlivých katedrách  
                                                                                                v grafické podob� v�etn� rozdílu mezi prezen�ním 
                                                                                                a kombinovaným studiem. 

•••• Termín pro odevzdání p�ihlášek na doktorské studium – 6. 1. 2010  
•••• Studentská grantová sout�ž �VUT – projekty 1-3leté, v �ešitelských týmech ú�ast student� 

                                                                                        min. 50%. 
                             P�edb�žn� navržený harmonogram:  18. 12. 2009 – vyhlášení SGS pro rok 2010 
                                                                                       5. 1. – 29.1. 2010 – elektronické podávání p�ihlášek 
        15. 3. 2010 – vyhlášení výsledk� výb�rového �ízení 
                                                                                       18. 12. 2010 – uzáv�rka �erpání finan�ních prost�edk� 
                                                                                       12. 1. 2011 -  vyhodnocení sout�že 
                                         Zásady SGS jsou zve�ejn�ny na webu �VUT – www.sgs.cvut.cz. 

• Workshop  �VUT 2010 – konání od 22. – 26. 2. 2010,  
                                                                                   termín pro odevzdání p�ihlášek 4. 1. 2010 do 16,00  
                      Podrobn�jší informace na webu �VUT – www.workshop.cvut.cz/2010/. 

• V�decká rada FSv  - 21. 1. 2010 
 

          Bližší informace k výše uvedeným bod�m jsou k dispozici p�es INTRANET na  
                                       webové stránce katedry KPS�prof. P. Hájek. 
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Pan d�kan informoval o kontrole Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovaci v databázi RIV. 
�ada v�deckých výsledk� byla vyškrtnuta na základ� nespln�ní formálních náležitostí, 

                             na základ� duplicitního vykazování i z d�vodu chybn� vypln�né anotace. 
 

5. Rozvoj 
Doc. Jettmar podal následující informace: 

• FRVŠ 2009 – do 16. 12. 2009 do 12,00 hod. �ešitelé p�edloží záv�re�nou zprávu do systému 
                                                    ISAARF, oponentury se konají 28. 1. 2010 

• Rozvojové projekty MŠMT – podklady pro záv�re�né zprávy odevzdat koordinátor�m 
                                                              do 8.1.2010 

• Návrhy na obsazení míst akad. pracovník� -  do 17. 12. 2009 podávání p�ihlášek, 6. 1. 2010  
                                                                                                     bude zasedat komise jmenovaná panem d�kanem. 
 

 
6. Výstavba 

Prof. Šenberger podal následující informace: 
• Generel �VUT /projekty dejvického kampusu/ 

                       � Výstavba nové budovy �VUT – p�edpoklad dokon�ení stavby konec roku 2010, 
                                                                                p�est�hování FA do nové budovy do konce února 
                                                                                2011, b�ezen–�erven 2011 – rekonstrukce budovy A, 
                                                                                zá�í 2011 – nast�hování FIT do budovy A. 

• Plán investi�ních akcí do roku 2013: 
                                     � dokon�ení rekonstrukce bufetu /2010/ 
                                     � rekonstrukce poslucháren C /2010/ 
                                     � rekonstrukce výtah� v budov� B /2013/ 
                                     � vým�na podlahových krytin, rozší�ení prostoru zasedací místnosti B 169  
 

7. Zahrani�ní styky 
Prof. Pavelka podal následující informace: 

• V rámci Vyšegradského fondu je možno na fakultu p�ijmout studenty z univerzity Donbas 
/Ukrajina/. 
Prof. Pavelka rozešle na katedry seznam zahrani�ních student� pro možný výb�r k p�ijetí  
na katedry /student p�inese 1.500,- EURO fakult�, p�ijímající katedra dostane 2/3/. 

• Jazykový kurz v Sheffieldu – zájem je, ale výsledky nejsou adekvátní. V rámci úspor fakulta 
                                                                             možná ustoupí od p�ísp�vku /bylo 25%/. 
 
 

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

• upozornil na pln�ní termín� harmonogramu pro uzáv�rku hospoda�ení 2009, uvedeného 
v OPOFINu �. 5/2009 

• Snížení katedrových limit� v souvislosti se specifickým výzkumem 
• Návrh rozpo�tu VŠ na rok 2010 – pr�m�rný normativ pro rok 2010 by m�l klesnout o 8,5%. 

 
V záv�ru zasedání pan d�kan pod�koval všem za dosavadní spolupráci a pop�ál krásné 
prožití váno�ních svátk� a hodn� št�stí a úsp�ch� v roce 2010. 
 
Termín p�íštího zasedání GD 2010 bude sd�len v lednu e-mailem. 
 
 
        Prof. Ing. Zden�k Bittnar, DrSc., v.r. 
                d�kan FSv 
 
V Praze dne 15. 12. 2009  
Zapsala: Z. Zatloukalová 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


