
Z á p i s     č.  4 
ze zasedání Grémia děkanky z 12. 12. 2011  

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

1. Prezentace zástupců studentské organizace IAESTE o možnostech výměnného 
programu IAESTE – viz příloha tohoto zápisu 
 

2.  Kontrola úkolů z minulého zápisu – bez připomínek 
 

3. Informace paní děkanky ze zasedání Kolegia rektora 12. 12. 2011 
• IRP – zatím nejsou známy nové skutečnosti 
• Počty financovaných studentů – pro porovnání koeficient prostupnosti mezi 1. a 2. roč.: 

                                                                                                                     FSv   73% 
                                                                                                                                    FEL  37% 
                                                                                                                                    FJFI  28% 
                                                                                    Fakulta stavební dopadla nejlépe, v příštím roce nebude 
                                                                                    mít žádné nefinancované studenty. 
                                                                                    Návrh bude předložen ke schválení AS ČVUT.  

• Závěry z jednání ČKR z 1.12.2011 – 14. 12. t. r. proběhne závěrečné jednání ČKR 
                                                                             k projednání všech připomínek k Věcnému záměru 
                                                                             nového VŠ zákona o finanční pomoci studentů. 

• Podávání projektů – je nutné stanovit limity, které by se neměly překročit. Projekt 
                                                                se 2 partnery bude muset mít alespoň 20% podílu ČVUT, 3 partneři 
                                                                10% a více partnerů 5%. V jiném případě musí žádost o podpis rektora 
                                                                obsahovat jasné vysvětlení, proč je požadována výjimka. 

• Projekt UCEEB – připravuje se rozpočet, na základě kterého bude provedeno VŘ  
                                              na zhotovitele stavby 
 

4. Pedagogické záležitosti 
Prof. Máca podal následující informace: 

• Podmínky pro přijetí na FSv ČVUT na bc. a mgr. studium pro rok 2012/13 – schváleno AS  
                                                                       FSv  26. 10. 2011 a 30. 11. 2011 

• Administrativní úkony při zapisování zkoušek a SZZ – zajistit všechny administrativní 
                                                                                             náležitosti včas, využívat danou klasifikační stupnici 

• Reakreditace stud. programu SI – zpracování podkladů věnovat max. pozornost 
 

5. Věda a výzkum 
Prof. Hájek podal následující informace: 

• Doktorské studium – při přijímání nových doktorandů nebude omezován počet, ale bude 
                                                               se více hledět na kvalitu 
                                                            - počty doktorandů na školitele – důsledně dodržovat pravidla 
                                                            - hodnocení doktorandů 

• Náběh systému KOS pro doktorské studium /pro doktorandy s nástupem od 1. 9. 2011/ - 
                                                            - testovací skupina doktorandů – vkládání ISP – problémy jsou řešeny 
                                                                                                                                          s VIC 

• SGS – upřesňující pokyny pro r. 2012 
                                                   → změny – SVK – max. 200 tis. Kč 
               -  3 oponenti, z toho 1 externí 
               -  úprava bodového ohodnocení podle vyjádření vedoucího katedry 
                                                                       a děkanky 
                                                         -  režie max. 20% z celkových neinvestičních nákladů 
                             Harmonogram SGS 2012 – je schválen:  
                                  - podání přihlášky grantu vč. příp. vyjádření školitele elektronicky– do 14. 12. 2011  
                                  - vyjádření ved. pracoviště k podané přihlášce elektronicky – do 18. 12. 2011  
                                  - vyjádření paní děkanky k podané přihlášce elektronicky – do 23. 12. 2011 
                                  - podání vytištěné přihlášky grantu vč. všech podpisů – 2. – 4. 1. 2012 do 9,00 hod. 
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         Proběhla rozsáhlá diskuse ve věci financování dle bodů RIV. 

               Předpokládané limity – simulace /podíl jednotlivých kateder/ 
                                                              → absolutní zdroje budou známy po schválení státního rozpočtu 
                                                              → poměrová čísla mezi katedrami je možno získat u p. tajemníka 
                                                            → schválení rozpočtu 2012 AS FSv – materiál bude vyvěšen 
                                                                                                                         na intranetu 
                                                 

6. Rozvoj 
Doc. Čiháková podala následující informace: 

• Program FRVŠ – termín pro vložení do systému 15. 12. do 12,00 hod. 
                   - ZOŘ 2. 2. 2012 

• Aktualizovaný dlouhodobý záměr 2011-2015 – bude předložen ke schválení AS FSv  
                                                                                           14.12.2011 

• Institucionální rozvojové programy /IRP/ - pro ČVUT cca  67 mil. Kč – není zatím schváleno 
                                                                                                                                   MŠMT 
 

7. Zahraniční styky 
Prof. Pavelka podal následující informace: 

• Zahraniční odd. je přestěhováno do místností v přízemí budovy A /A129, A130 a A131/ 
• Upozornění na možnost proplácení zahraničních cest pro oponentní řízení – fakulta 

                                                                                                      stavební dlouhodobě plní nejlépe z ČVUT 
• Příprava na ukončení běžícího programu Erasmus – v r. 2013 bude dnešní typ programu 

                                                                                                                 ukončen a nahrazen novým typem. 
                                         Prozatím není jasné, jak bude koncipován /zřejmě konsorcium universit/ 

• Nový program pro vedení zahraničních cest /na úrovni ČVUT/ nebyl prozatím spuštěn 
                                                                                                ani školen. 
 

8. Výstavba 
Prof. Šenberger podal informaci ke stavebním akcím, které proběhly nebo probíhají v letošním roce 
/rekonstrukce prostor děkanátu a zasedací místnosti B 169, výměna oken v C přízemí a PP do konce t.r./ 
a dále o plánovaných stavebních akcích na příští rok: 
2012 – výměna výtahů v B – montáž začátkem ledna 2012, ukončení v březnu 2012 
         - rekonstrukce poslucháren C-jih – vypsání VŘ na dodavatele v lednu-únoru 2012, zahájení stavby 
                                                                  červen 2012 
         - rekonstrukce budovy A – organizuje R/ČVUT /270 mil. Kč/ - jedná se o výměnu obvodového 
                                                     pláště, elektrorozvody, topení, rekonstrukci vnitřních prostor 
         - zřízení prostor pro studenty jako studovny 

 
9. Hospodaření FSv 

Pan tajemník informoval o: 
• sjednocení provozu iFIS 
• inventarizace hmotného majetku, kontrola BOZP a PO – poděkování za spolupráci 
• stanovisko k ekonomickému vývoji fakulty /předpokládaný výsledek k 31. 12. 2011/ - bylo 

diskutováno na EK AS a na AS FSv 
• materiály z projednání v EK AS a v AS FSv budou přeposlány členům GD 

 
Na závěr zasedání paní děkanka poděkovala všem za vstřícnou spolupráci po celý letošní rok s přáním klidného 
prožití vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchů do nového roku 2012. 
 
Termín příštího zasedání GD bude sdělen po Novém roce. 
 
                                                                                          Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., v.r. 
                                                                                                  děkanka FSv ČVUT v Praze 
 
V Praze dne 14. 12. 2011  
Zapsala: Z. Zatloukalová 



 
 

 
 
                                     
 
 
 
 
 

 
   


