
Z á p i s     č.    3 
ze zasedání Grémia děkanky ze dne 3. 10. 2011  

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

1. Kontrola úkol ů z minulého zápisu – bez připomínek 
 

2. Informace paní děkanky ze zasedání Grémia rektora ze dne 19. 9. t. r. 
• Aktualizace Dlouhodobého záměru v souvislosti s rozvojovými programy – není ještě 

                                                          schváleno, podíl fakult + finanční hodnoty jednotlivých projektů podléhají 
                                                          určitým změnám. 
                                    U IRP bylo z celkové výše 66 mil. Kč pro ČVUT fakultě stavební přiděleno 10 mil. Kč. 

• Návrh etického kodexu školy – je v připomínkovém řízení, bude rozeslán vedoucím kateder 
                                                                                  k vyjádření a připomínkám s termínem do 17. 10. t. r. 

• Novelizace VŠ zákona – paní děkanka informovala o hlavních zásadách věcného záměru VŠ 
                                                       zákona, příp. další náměty a připomínky mohou vedoucí kateder  
                                                       předložit paní děkance do pátku 7. 10. t. r. 

• Blíží se ukončení činnosti výzkumných center a výzkumných záměrů 
 
 

3. Pedagogická činnost 
Prof. Máca podal následující informace: 
                        bližší informace na: http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/prodekan.php 

•••• Počty absolventů ak. roku 2010/11 mgr. stud. programů – celkem 868, s vyznamenáním 199 
                                                                                                                          a s pochvalou děkanky 148 
                            Počty absolventů ak. roku 2010/11 bc. stud. programů – celkem 696, s vyznamenáním 32,  
                                                                                                                   s pochvalou 7 a s pochvalou děkanky 90. 

•••• Přijímací řízení pro ak. rok 2011/12 → bc. stud. programů – přihlášeno – 2676 uchazečů 
                                                                                                    přijímací zkoušku vykonalo – 728 uchazečů 
                                                                                                                         přijato – 1624 uchazečů 
                                                                                                                         zapsáno – 1142 
                                                                                    → bez přij. zkoušky z matematiky bylo přijato 720 studentů, 
                                                                                         s matematikou vyšší úrovně bylo přijato 528 studentů, 
                                                                                         75% uchazečů byla prominuta zkouška z matematiky 

•••• Přijímací řízení do navazujícího mgr. studia pro ak. rok 2011/12 – přijato celkem 883 studentů, 
                                                                                                                 zapsáno bylo 751. 
                                           Po přezkoumání přijato 43, z jiných VŠ /102/ přijato 52, z absolventů  
                                           FSv nepřijato 22 studentů /důležitý je prospěch v bc. studiu/. 
                                           Absolventi bc. studia mohou se přihlásit k autorizačním zkouškám  
                                           ČKAIT pro získání oprávnění stejně jako Ing. 

•••• Volné dny v zimním semestru – 12. 10. 2011 – Děkanský den  
                                                                                 18. 11. 2011 -  Děkanské volno 
                             Přesuny výuky – 5. 10. 2011 – výuka jako ve středu lichého týdne /za 28. 9. 2011/ 
                                                        12. 12. 2011 – výuka jako v pátek lichého týdne /za 28. 10. 2011/  
                                                        13. 12. 2011 – výuka jako ve středu lichého týdne /za 12. 10. 2011/  
                                                        19. 12. 2011 – výuka za pátek sudého týdne /pouze 1. ročníky bc. studia/ 
                            Dny otevřených dveří – 12. 10. 2011 
                                                                   27. 1. 2012  

•••• Změny v rozvrhu – do pátku 7. 10. 2011 nutno nahlásit Doc. Tomanovi všechny změny 
                                                             v rozvrhu, ke kterým na začátku semestru došlo, písemný záznam změny 
                                                             na vyvěšeném rozvrhu učebny není dostačující /změny učeben, přesuny  
                                                             výuky, apod./. 

•••• Reakreditace bc. stud. programu SI – prof. Máca požádal katedry o součinnost při přípravě  
                                                                   všech podkladů pro reakreditaci. 
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         Doplňující informace paní děkanky: 

•••• Je akreditován mgr. stud. program ERASMUS/MUNDUS „Civil Engineering“, stud. obor 
„Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events“ – koordinátorem 
Prof. Wald 

•••• Apelovat u firem, aby absolventy bc. studia přijímaly jako plnohodnotné pracovníky s VŠ 
vzděláním 

•••• Návrh na zřízení 9. fakulty ČVUT /MÚVS/ 

•••• Při Dnech otevřených dveří věnovat více pozornosti a zvýšit počet vystavovaných exponátů 
 

4. Věda a výzkum 
Prof. Hajek podal následující informace: 

• Kontrola doktorských stud. programů MŠMT – podklady podány 30. 9. t. r. na MŠMT, 
                                                                            poděkování všem, kteří aktivně přispěli při zpracování podkladů 

• SGS – upřesňující pokyny pro rok 2012 – návrh změn: 
                                                                                  ► úprava bodového ohodnocení podle vyjádření 
                                                                                        vedoucího katedry a děkanky /větší váha oproti  
                                                                                        předešlým letům/ 
                                                                                  ► SVK – max. podpora 200 tis. Kč 
                                                                                  ► 3 oponenti, z toho 1 externí 

• RVVI 2010 – žebříček kateder celého ČVUT /výkony přepočítané na hlavu/ - ze 30 nejlepších 
kateder je 7 z FSv 

                                                -  žebříček osob - z 30 nejlepších je 5 pracovníků z FSv 
                                                - ze 13 fakult a ústavů je FSv na 7 místě /až za FJFI, FS a FEL/                                         

• GA ČR – Centra excelence 2012  
TA ČR – Centra kompetence 2012 – vyhlášeno 29. 6. 2011 

• Pokyny k provádění odborné rozpravy v rámci stud. bloku doktorského studia – je zveřejněno 
                                                                                                                                                       na fakultním webu 

• Hodnocení studentů doktorského studia – do 13. 10. t. r. do 11,00 hod. nutno předat na odd. 
                                                                                  VaV pí Kabilkové 

• Projekt UCEEB – v současné době se připravuje projekt pro VŘ, koordinátorem je Ing. Kosina 
• Sumář termínů: hodnocení studentů DS – do 13. 10. 2011 do 11,00 hod.  

                                                      doplňování databáze VVVS – průběžně 
                                         Bližší informace na http://kps.fsv.cvut.cz/ - přihlášení přes Intranet 
 

5. Rozvoj 
Doc. Čiháková podala následující informace: 

• Institucionální rozvojový plán /IRP/ 2012 /orientační limit 66 mil. Kč/ - je rozdělen do třech 
pilířů: přesné znění mají vedoucí kateder v pokynech pro přípravu projektů /IRP/, zde je jen 
zkráceně se zatím alokovanými částkami /vedením ČVUT/. Částky zde uvedené jsou 
předběžné a přibližné, slouží k rámcové informaci, jsou dále upravovány. 

                                 1. Kvalita a relevance ČVUT v domácím i mezinárodním prostředí – 18,7 mil. Kč 
                                                2. Kvalita a atraktivita experimentální výuky a organizace – využívání prostor  
                                                   ČVUT – cca 35 mil. Kč 
                                                3. Otevřenost stud. programů /open Access/ a horizontální prostupnost v rámci 
                                                    ČVUT, zahraniční spolupráce – 12,3  mil. Kč 
                            Doc. Čiháková poděkovala všem, kdo se během prázdnin podíleli na přípravě podkladů. 

• Projekty centralizované 2012 – návrhy do centralizovaných projektů je možno ještě zaslat 
                                                                                na rektorát nejpozději do 7. 10. 2011 dle již dříve rozeslaných 
                                                                                pokynů 

• Projekty FRVŠ 2011 – dodržovat financování, případné změny nechat schválit /informace jsou 
v příručce na stránkách FRVŠ, ISAAR F/ http://www.frvs.cz/isaarf.htm 

• Projekty FRVŠ 2012 – bylo podáno 8 projektů FSv 
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6. Zahraniční styky 
Prof. Pavelka podal následující informace: 

• V lednu 2012 bude vypsáno VŘ na obsazení funkce vedoucího zahraničního odd. na R/ČVUT 
/místo Ing. Požára/ 

• Možnost podání žádostí na R/ČVUT o podporu pro zahraniční pracovníky, kteří vyučují na 
fakultě jako hosté /50 tis. Kč/osobu/ - termín podání žádostí do 14. 10. 2011  

• Možnost podání žádostí o proplacení cest na oponentní řízení /tuzemské i zahraniční/ – termín 
                             podání žádostí či plánu na zbytek roku na R/ČVUT do 15. 11. 2011 /přes zahraniční odd. FSv/ 

• Mobilita studentů – pro rok 2012 žádáno 6,5 mil. Kč, v r. 2011 žádáno 8,5 mil. Kč,  
realita 4,5 mil. Kč, je zpracován návrh metodiky 

• Návrh na nový systém vedení zahraničních cest /elektronicky/ - o realizaci se jedná na úrovni 
                                                                                                                     ČVUT 

 
 

7. Výstavba 
Prof. Šenberger podal následující informace: 
Stavební akce pro rok 2012: 

• Výtahy – je podepsána smlouva na výměnu všech výtahů v budově B, je nastaven 
harmonogram prací se započetím realizace začátkem roku 2012 

• Výměna obvodového pláště budovy A – organizuje R/ČVUT, cca 150 mil. Kč, předpokládaný 
harmonogram prací:  únor 2012 – 9. – 14. NP budovy A 

                                                 duben/květen 2012 – západní část – 0. – 8. podlaží 
                                                 červen/září 2012 – východní část  

• Rekonstrukce poslucháren v C – pro rok 2012 získá fakulta 55 mil. Kč na rekonstrukci  
                                                                   5 poslucháren, v březnu 2012 bude vyhlášeno VŘ na 
                                                                   dodavatele, v roce 2012 se předpokládá celková rekonstrukce 
                                                                   poslucháren na jižní straně budovy C. 
Stavební akce pro rok 2011 – fakulta získala dotaci na: 

• výměnu oken v budově C – dokončení do konce roku 2011  
• rekonstrukci zasedací místnosti děkanky a zázemí děkanátu 

                      Ze sponzorských darů jsou financovány studovny pro studenty – některé počítačové učebny budou  
                                                              zrušeny a zrekonstruovány na studovny.                                     
 
 

8. Hospodaření FSv 
Pan tajemník podal následující informace: 

• Byl vydán Příkaz děkanky č. 1/2011 k provedení inventarizace majetku k 30. 9. 2011 – 
- inventární soupisy budou k dispozici do 1. 11. t. r. Pro rok 2012 návrh na provádění 

inventarizace elektronickou formou 
                      ●     Nová opatření pro vydávání časopisu Stavební obzor s účinností od 1. 1. 2012 – elektronická 
                             podoba, přechod do databáze SCOPUS, předpoklad snížení finančních nákladů, návrh nové 
                             koncepce byl zaslán spoluvydavatelům časopisu. 

       ●     Přechod na nový SW EG – EGJE pro personální a mzdovou agendu ještě v tomto roce –  
              tajemník požádal o maximální spolupráci s odd. PaM a personálním odd., v říjnu budou  
              probíhat testy a kontrola funkčnosti nového systému. 
       ●    Plán výuk v terénu a plán exkurzí – katedry budou požádány o podklady k sestavení plánu 
       výuk v terénu a plánu exkurzí 

                     ●     Garážování v nové budově FA – předpoklad zpoplatnění od 1. 11. 2011 
                     ●     Čerpání základního limitu kateder – informace o vývoji plnění měsíčních alikvót rozpisu 
        základního limitu 

• Předpokládá se snižování pracovníků na mimonormativních pracovištích – na odd. dopravy 
                                                     bude ke dni 31. 12. 2011 zrušeno místo řidiče - vedoucího odd. dopravy, 
                                                     v případě potřeby bude zajištěn řidič prostřednictvím STPS. 
                                                     K 30. 9. 2011 skončil pracovní poměr na fakultě Ing. Jaroslav Pavlík. Jeho 
                                                     agenda byla rozdělena mezi odd. děkanátu. 

• Výzkumné záměry 2005, které končí v letošním roce, musí být dočerpány na nulu. 
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• Výzva všem řešitelům projektů k dočerpání fin. prostředků pro nákupy do 30. 11. 2011, 
                                                                              prosinec bude využit pro kontrolu čerpání. 

• Projekty TAČR – nebyla dodržena pravidla pro vyplácení odměn – do 29. 9. mělo být předáno  
                                           na  odd. PaM 

                                                                                               
 

9. Různé 
9.1. Prof. Tywoniak upozornil na nedostatečnou kvalitu AVT v posluchárně D. Bude provedena 
       kontrola a příp. opatření k jejímu zlepšení.  
 
 
 
 
 

Příští zasedání GD se bude konat v listopadu t. r., přesný termín bude oznámen 
dodatečně. 
 
 
 
 
                                                                       Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. 
                                                                                             děkanka 
 
 
 
 
 
V Praze dne 5. 10. 2011  
Zapsala: Z. Zatloukalová 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
 
 
 
                                             
 



 
                                                                    
 
 

 
 

                          
 
 

                                            
             
 
 
 
 
 
 


