
Z á p i s      �.    1 
ze zasedání Grémia d�kanky dne 4. 4. 2011  

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 

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

2. Informace paní d�kanky ze zasedání KR  
• financování VŠ v roce 2012 – d�raz kladen na kvalitu a výkony VŠ: 

                                                                              bc studium – v�decký výkon VŠ       15%         
                                  kvalita stud. program� a uplatn�ní absolvent�   65% 
                                                                                 mezinárodní mobilita       20% 
                                                                              mg studium – v�decký výkon VŠ                                        30% 
                                                                                                  kvalita stud.program� a uplatn�ní absolvent�   45% 
                                                                                                  mezinárodní mobilita                                         25%  
                                                                               dokt. studium – v�decký výkon VŠ                                    55% 
                                                                                                  kvalita stud.program� a uplatn�ní absolvent�   20% 
                                                                                                  mezinárodní mobilita                                         25% 
                                     Ve stanovování limit� po�tu p�ijímaných student� bude hrát pozitivní roli 
                                     i umírn�né chování �VUT v navyšování po�tu p�ijímaných student� v posledních letech. 
                                      

• financované po�ty student� 2012 – pror. Jettmar provede dle vstupních údaj� kone�ný výpo�et 
                                                                                     dopln�ný komentá�em a rozešle jej �len�m KR. 
 

 
3. Informace pana tajemníka k metodice tvorby rozpo�tu FSv pro rok 2011  

Pan tajemník podal  informaci k tvorb� rozpo�tu FSv pro rok 2011, jehož návrh bude p�edložen 
k projednání a schválení na AS FSv dne 20. 4. 2011. Návrh rozpo�tu byl zpracován s p�ihlédnutím 
ke schválené Metodice výpo�tu pedagogických výkon� kateder -  metodika zve�ejn�na na fakultním 
webu. 
 

4. Rozvoj 
Doc. �iháková podala následující informace: 

• FRVŠ 2010 -  projekty, ukon�ené v r. 2010 a obhájené v r. 2011, celkem bylo obhájeno 24 
                                                    projekt�, z toho 21 z FSv a 3 �VUT v celkové �ástce 8,5 mil. K�. 

• FRVŠ 2011 – projekty aktuální, 2 projekty A, 14 F1, 9 projekt� G /dokt./ v celkové výši 
                                                                                                                                                   6,276 mil. K� 

• FRVŠ 2012 – pravidla a pokyny jsou uvedeny na http://www.frvs.cz/docf/Vyhl2012.pdf, 
                                     základní informace p�epošle Doc. �iháková všem vedoucím kateder 
 

5. Pedagogická �innost 
Prof. Máca podal následující informaci: 

• Prob�hlo výb�rové �ízení na za�azení student� 2. ro�níku bc. st. program� SI a 
Bezpe�nostní a rizikové inženýrství do studijních obor�: 

                                            Konstrukce pozemních staveb  180 student� 
       Konstrukce a dopravní stavby    80 
    Vodní hospodá�ství a vodní stavby   22 
    Inženýrství životního prost�edí    33 
    Management a ekonomika ve staveb.   64 
    P�íprava, realizace a provoz staveb   97 
    Požární bezpe�nost staveb    28 
                              Pro malý zájem student� nebudou otev�eny stud. obory Informa�ní systémy ve stavebnictví 
                              a Materiálové inženýrství. 
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6. V�da a výzkum 

Prof. Hájek podal následující informace: 
• Byly jmenovány oborové rady doktorského studia 

 
• Po�et p�ijatých student� do doktorského studia – 1.3. – 1.9. 2010 – 140 student� 

                                                                                                             
• SGS 2011 – v porovnání s rokem 2010 dopadla fakulta pro letošní rok lépe, k 1.4. 2011 byly 

                                                 p�id�lené prost�edky rozd�leny na katedry, termín pro úpravu rozpo�tu  
                                                 jednotlivých projekt� je stanoven do 8. 4. 2011. 
 

• GA �R – omezení po�tu návrh� projekt� v jedné sout�ži 
      -  standardní, postdoktorské a bilaterální projekty – T: 10. 3. – 15. 4. 2011  

                            -  projekty na podporu excelence v základním výzkumu – T: 31.3. – 9.5.2011  
 

• Zm�ny ve VVVS – hodnocení VaV podle RVVI 
                                                          - metodika hodnocení výsledk� výzkumných organizací pro r. 2010-11 
                                               P�ípadné úpravy v databázi VVVS jsou možné do 11. 4. 2011. 
 
                                                 Bližší informace p�es Intranet na http://kps.fsv.cvut.cz 
 
 

7. Zahrani�í 
Prof. Pavelka podal následující informace: 

• Mezinárodní mobilita student�-samoplátc� – v rektorátní databázi má FSv nulový stav /bc. 
                                                                                        a mgr. student�/, placeni MŠMT jako �ádní 
                                                                                        studenti 

• marketingová podpora nových zahrani�ních student� – aktivita rektorátu �VUT 
• nové možnosti rozší�ení výuky v AJ u akreditovaných stud. program� v AJ – snaha o získání 

                                                                                         nových zahrani�ních student� 
• refundace p�ísp�vk� z R/�VUT pro ext. a int. pracovníky, kte�í se ú�astní v komisích pro SZZ 

                                      - nahlásit do konce �íjna t. r. na odd. ZS 
• výjezdy student� v rámci Erasmus/Sokrates – ješt� volná místa z d�vodu nep�ijetí student�,  

                                                                                        kte�í neusp�li p�i zkouškách  z AJ 
                     Na výjezdy zam�stnanc� v rámci Erasmus/Sokrates pro letošní rok jen 35% požadavk�. 
 
 

8. Výstavba 
Za nep�ítomného Prof. Šenbergera podala Ing. Lambojová následující informace: 

• Vým�na 6 osobních výtah� v budov� B /dotace z MŠMT 15 mil. K�/, ve 2. etap� rekonstrukce 
2 evakua�ních výtah� a 2 osobonákladních výtah� v budov� B /dotace z MŠMT 15 mil. K�/. 

 
• Rekonstrukce poslucháren C – termín odložen až na p�íští rok /p�edpokládaná dotace z MŠMT 

                                                                45 mil. K�/ 
 

 
9. R�zné 
9.1. Zasedání AS FSv 20. 4. 2011 od 9,00 hod. v B 169 – bude pozván p. pror. Pavlík, aby podal informaci 
       k plánovaným investi�ním akcím fakulty v období 2011-2015. Na programu AS bude m.j. i projednání 
       a schválení rozpo�tu FSv pro rok 2011. 
 
9.2. Doc. Satrapa vznesl p�ipomínku k nové Metodice výpo�tu pedagogického výkonu kateder. Prof. Máca 
       vyzval p�ítomné k pr�b�žnému podávání p�ipomínek v písemné form� e-amilem na jeho adresu. 
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9.3. Ing. arch. Knytl informoval o uspo�ádání 1. ro�níku ideové architektonické sout�že Superstudio, 
       která prob�hla ve dnech 4.-5 3. t. r. v Ateliéru D1.Tuto sout�ž zorganizoval za drobné podpory K129 
       student 3. ro�. A+S David Neuhäusl. P�es 40 student� z FSv i z FA ve 2-3�lenných týmech se  
       zú�astnilo �ty�iadvacetihodinového maratónu na téma, formulované arch. Yvette Vašourkovou z CCEA 
       /Centrum pro st�edoevropskou architekturu/ - „Severojižní magistrála a ve�ejný prostor pro 21. století“. 
       Odborná porota ve složení Petr Lešek /arch. kancelá� Projektil/, Igor Kova�evi� /CCEA/ a Osamu 
       Okanuta /šéfredaktor �asopisu Era21/ vybrala z výsledných návrh� 6 prací, p�i�emž vít�zství p�i�kla 
       prezentaci týmu student� z FSv - Iva Dvo�áková, Martin Dašek a Adam de Pina. Mezi odm�n�nými  
       jsou i další studenti programu A+S – Nikol Karabcová /v týmu s Alanem Haklem a Janou Kafkovou  
       z FA/ a Josef Kadl�ík /v týmu s Janem Klin�em a Michalem Gabašem z FA/. Podrobn�jší informace 
       i ocen�né prezentace jsou dostupné na http://www.facebook.com/krasniarchitekti#!/album.php. 
 
9.4. Do 30. 4. 2011 je pro zam�stnance a studenty �VUT možnost využívat parkovacích ploch v prostorách  
       NB – FA zdarma. Pro vjezd i výjezd se používá �ipová karta �VUT. Uvažuje se o prodloužení termínu 
       pro bezplatné parkování. 
 
 
 
Termín p�íštího zasedání Grémia d�kanky bude sd�len e-mailem. 
 
 
 
 
                                          Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. 
                                                                                                                                   d�kanka 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 6. 4. 2011  
Zapsala: Z. Zatloukalová 
  
 
 

 
  
 
 
 
 
                                                  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
          

 
 
 

 
 


