
 
Z á p i s     �.  5 

ze zasedání Grémia d�kanky dne 13. 12. 2010  
P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 

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

2. Informace paní d�kanky ze zasedání Grémia rektora /13. 12. 2010 od 11,00 hod./ 
• Metodika rozpisu p�ísp�vk� a dotací p�id�lených �VUT pro rok 2011 – byla schválena 

                                                                                                                                     AS �VUT 1. 12. 2010 
• Po�ty nefinancovaných student� k 31. 10. 2010 
• Strategie �VUT v Praze  
• Vznik nového grafického manuálu identity �VUT /GMI/ - nedošlo ke konkrétnímu záv�ru, 

                                                p�edm�tem dalších jednání budou návrhy loga    jednotlivých fakult. 
                                                Návrh nového grafického manuálu identity �VUT bude zaslán �len�m GD 
                                                k p�ipomínkám. 
 

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

•••• Oborové rady doktorského studia – VR FSv schválila �leny ORO a ORP, na prvním zasedání 
                                                                 ORO byli zvoleni p�edsedové, první zasedání ORP, na 
                                                                 kterém  bude zvolen p�edseda ORP mají prob�hnout 
                                                                 do 14. 1. 2011. 
•••• Hodnocení student� doktorského studia – uvedeno podrobn� v grafickém p�ehledu 
•••• Po�et p�ihlášených do doktorského studia podle obor� – uvedeno podrobn� v tabulce 

                                                                                                                        v roce 2009 - 116 
                                          v roce 2010 - 140 

                                                                                                          nyní p�ijatých – 107 
• SGS �VUT – uzáv�rka �erpání finan�ních prost�edk� v roce 2010 do 18. 12. 2010. 

                                Pokyny a podrobné informace k uzavírání pokra�ujících projekt� SGS jsou uvedeny  
                                       v elektronické informaci  pí Martincové z 9. 12. t. r. 
                                       Zprávu a žádost o podporu v roce 2011 nutno p�edat do 12. 1. 2011. 
                                          
                                           Bližší informace k uvedeným bod�m na http://kps.fsv.cvut.cz – Intranet 
 

4. Výstavba 
Prof. Šenberger podal následující informace: 

• Prob�hla kolaudace fasády a markýzy 
• P�íprava stavebních akcí pro rok 2011 – vým�na 6 osobních výtah� v budov� B 

                                                                                               /investi�ní zám�r do 5. 1. 2011 na R/�VUT/ 
                                                                                            - rekonstrukce 5 poslucháren C 
                                                                                               /provád�cí projekt do b�ezna 2011/ 
                                                                                            - rekonstrukce zasedací místnosti B 169 
                /z fakultního rozpo�tu/ 

- dokon�ení pokládky podlahové krytiny v budov� B                                              
- rekonstrukce prostor v budov� A, uvoln�ných 

                                                                                               po vyst�hování FA 
 

5. Zahrani�ní styky 
Prof. Pavelka znovu upozornil na možnost finan�ní podpory rektorátu na výjezdy student� v p�íštím 
roce. Po porad� prod�kan� na rektorát� bude informovat o p�ípadných dalších úkolech a nabídkách 
prost�ednictvím elektronické pošty a následn� na p�íštím GD. 
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6. Rozvoj 

Doc. �iháková podala následující informace: 
• FRVŠ – probíhá ukon�ování projekt� – záv�re�né zprávy – termín: do 15. 12. 2010  

                                                                              elektronicky do ISAARF + jeden výtisk pí Martincové 
                                           Oponentní �ízení na FSv prob�hne 1. 2. 2011. 
                                           Jedná se o 21 projekt� z 12 pracoviš� /8 mil. K�/ - 13 pedagogických, 4 investi�ní 
                                                                                                                             a 4 doktorandské. 
                                           Protokol není totožný se záv�re�nou zprávou, jazyková úrove� zprávy je také  
                                           hodnocena. 
                                           Rozvojové projekty FRVŠ pro rok 2011 mají být oznámeny po 15. 1. 2011. 
 

• Rozvojové projekty /decentralizované – na p�ístroje/ pro rok 2011 – po snížení p�vodních 
                                                     odsouhlasených �ástek následovalo první vyjád�ení MŠMT, následn� prob�hlo 
                                                     dohadovací �ízení na MŠMT, kde byly projekty upravené dle požadavk�  
                                                     MŠMT, schváleny. Na doporu�ení rektorátu �VUT /Prof. Moos/ budou 
                                                     návrhy projekt� p�edkládány na v�domí Centru pro p�ípravu projekt� 
                                                     k evidenci a koordinaci, aby byly vylou�eny duplicity p�i podávání projekt�. 
                                  Byla taktéž diskutována otázka obtížnosti a zp�sobu získávání pobytových víz pro 
                                  zahrani�ní pracovníky a studenty �VUT. Vy�izování pobyt� v�dc� – cizinc� lze 
                                  efektivn� zajiš�ovat prost�ednictvím služby Akademie v�d �R – Mobilita. 
                                  Kontakty: bodnarova@ssc.cas.cz, http://www.euraxess.cz/kontakt/. 
 

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

• Zpráva o hospoda�ení za rok 2009 – schválena AS FSv 24.11.2010,je zve�ejn�na na fakultním 
                                                           webu 

• Zpráva o hospoda�ení za rok 2010 – p�edložit již v kv�tnu 2011                                                                   
• Telefonní seznam – byla provedena aktualizace telefonního seznamu, možnost stažení 

                                                             z Intranetu 
• Plán exkurzí a výuky v terénu na rok 2011 – vedoucí kateder zajistí zpracování plánu exkurzí a  

výuky v terénu na kalendá�ní rok  2011 a p�edání panu tajemníkovi do 28. 2. 2011. 
• VZ 2005 – pan tajemník podal informaci o p�edpokládaném stavu v dofinancování VZ 2005, 

                                               je p�edpoklad, že obdržené zdroje pokryjí pot�ebu na profinancování VZ. 
                 Do mzdové ú�tárny musí být dodány p�íslušn� upravené podklady pro platové vým�ry  
                             do 20. 1. 2011. P�ednostní �erpání prost�edk� z TA 34. 

• Výuková st�ediska Mariánská a Po�átky – z d�vodu dlouhodobých vysokých ztrát z provozu 
                                                                                   vedení navrhuje prodej t�chto nemovitostí, návrh 
                                                                                   bude p�edložen ke schválení AS FSv 15. 12. t. r. 

• Štola Josef – pan tajemník apeloval na katedry, aby využívaly tohoto pracovišt� ve v�tším 
                                    rozsahu, než doposud. 

• Výsledky prov�rek BOZP a PO – upozornil vedoucí kateder na n�které nedostatky, které je  
                                                                     t�eba odstranit v termínu  do 20. 2. 2011. 

• Prob�hla inventarizace hmotného majetku na fakult� 
 

8. Pedagogické záležitosti 
Prof. Máca podal následující informace: 

• Nové podmínky pro p�ijetí ke studiu v bc. a mgr. studijních programech pro rok 2011/12 – 
                            - byly schváleny AS FSv 24. 11. 2010, jsou vyv�šeny na fakultním webu 

• Ocen�ní nejlepších student� – 7. 12. 2010 se uskute�nilo slavnostní p�edání odm�n 
                                                                              vynikajícím student�m a doktorand�m 

• Porušování studijních povinností – Prof. Máca upozornil na dodržování ustanovení v SZ�, 
                                                                       jakékoliv hrubší porušení  stanovených pravidel zkoušky 
                                                                       nutno �ešit jako disciplinární p�estupek . 
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   9. R�zné 
      9.1.  Paní d�kanka vyzvala vedoucí kateder, aby  

• do 15. 1. 2011 p�edali návrhy na p�edsedu Edi�ní komise FSv 
 

• do 16. 12. 2010 p�edali návrhy kandidát� do hodnotitelských panel� GA �R. 
 

• do 15. 1. 2011 p�edložili návrhy na zkvalitn�ní výukového procesu – dodali pouze vedoucí 
                                            kateder K 143, K137 a K123 /úkol z minulého GD/ 
 

• zohlednili výukovou �innost pedagogických pracovník� na stud. programu A+S 
 
 
V záv�ru zasedání paní d�kanka pod�kovala všem za celoro�ní spolupráci a pop�ála  klidné prožití váno�ních 
svátk� a  hodn� zdraví a úsp�ch� po celý p�íští rok 2011. 
 
 
Termín p�íštího zasedání GD bude sd�len dodate�n�. 
 
 
 
        Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. 
                                                                                                                                          d�kanka 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 15. 12. 2010  
Zapsala: Z. Zatloukalová 
 
 
         
 

               
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


