
Z á p i s      č.     2 
ze zasedání Grémia děkanky, konaného 9. 5. 2012  

Přítomni: dle prezenční listiny 

1.  Kontrola zápisu č. 1/2012 – bez připomínek 

2.    Informace paní děkanky z Grémia rektora ze 16. 4. a Klubu děkanů z 12. 4. 2012  
               ●    Návrh změn v Kolektivní smlouvě 2012 – týká se především úpravy platů v nižších tarifních  
                                                                                          třídách, bylo schváleno 

 Informace rektora z jednání ČKR – vystoupení nám. Wilhelma s informací o finančních 
výdajích ve školství - porovnání výdajů na studenta základních a středních škol s náklady na 
studenta vysokých škol, počty studentů pro r. 2013 apod.  

 Informační systém ČVUT –  budou přijata nová opatření pro kvalitnější využívání celého IS 

 Zřízení Duchovní správy pro akad. obec ČVUT a jmenování Ing. Slámečky, Ph.D. jejím 
rektorem

 Hodnocení společné výuky, kdy na jednom studijním programu se podílejí fakulty s různými 
ekonomickými koeficienty – bude ještě předmětem jednání na úrovni ČVUT  

 Přihlášky ke studiu 2 osob se vztahem k Iránu – dle nařízení MŠMT byli studenti odmítnuti, 
paní děkanka upozornila na možnost podobných případů i na naší fakultě. 

            Informace z Klubu děkanů 12. 4. 2012
 Počty studentů na rok 2013 – bude ještě předmětem jednání a diskusí na úrovni ČVUT.

Ostatní informace paní děkanky 
 Rozepsané limity mzdových prostředků na katedry – v případě nejasností možné obrátit se na 

p. tajemníka
 ZOŘ VC CIDEAS – činnost VC CIDEAS byla ukončena s vynikajícím výsledkem, 

                                                paní děkanka vyjádřila poděkování především Prof. J. Šejnohovi, 
Ing. Pavlíkové a prof. P. Hájkovi.

 Závěrečná návštěva hodnotící komise pro hodnocení výzkumných záměrů – 2. 5. 2012 
                                                                                      proběhlo na fakultě  závěrečné hodnocení pěti VZ  

 Dne 3. 4. 2012 proběhlo jednání AK s děkany ČVUT ve věci nových pravidel pro doktorský 
studijní program – při kontrole byly shledány nejasnosti pouze u programu EKO a G – bude 
ještě předmětem jednání, nová pravidla se zpracovávají 

 UCEEB – odsouhlaseno jako samostatná součást ČVUT /pověřeným ředitelem Prof. Bittnar/, 
                                v současné době probíhá VŘ na zhotovitele. 

 Centra kompetence – fakulta stavební se umístila jako první pod čarou 

3. Novela zákona o veřejných zakázkách platná od 1. 4. 2012
/prezentace Mgr. Martina Velíka/

  Prezentace je přílohou tohoto zápisu. Pan tajemník byl požádán o vypracování vzorové dokumentace 
ve spolupráci s Mgr. Velíkem.
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4. Pedagogické záležitosti
Prof. Máca podal následující informace:

 Přihlášky na studijní obory SI – celkem 452, body prům. 36,66 
 Přihlášky na bc studium – počty přihlášek pro 2012/13  - celkem 2 638 

v akad. r. 2011/12 – celkem 2 676
 Přihlášky na mgr studium – možno naplnit 660 míst z  počtu uchazečů 964 /důležitou roli pro 

konečný počet studentů hraje 5% pokles na ČVUT a počet přijatých nefinancovaných 
studentů/ 

 Reakreditace stud. programu SI /7 základních studijních oborů/ – proběhla úspěšně, prof. Máca 
vyjádřil všem poděkování, především  RNDr. Šibravovi a RNDr. Horovi za přípravu podkladů 

       Akreditace „Integrální bezpečnost staveb“ v mgr studiu – proběhla úspěšně 
Reakreditace „Inteligentní budovy“ včetně anglické verze –proběhla, dořešuje se kombinované 

studium
Reakreditace stud. programu G+K dobíhajícího 4letého studia – je třeba dořešit do června t. r., 
                                                                                                        /pro dostudování studentů/, 

na AK byla podána žádost o prodloužení.
Akreditace stud. programu Stavebnictví pro profesně orientovaného bakaláře – jsou připraveny 
studijní plány, probíhají  jednání s ČKAIT a ČSSI. 

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

 Hodnocení doktorského studia Akreditační komisí – Prof. Hájek seznámil Grémium 
s návrhem a doporučením AK a s návrhem opatření, která budou předložena k projednání  a 
schválení VR FSv.

 Doktorské studium – programy SI a G+K
                                                             - doplňující požadavky k obhajobě disertační práce /alespoň jeden článek 
                                                                v recenzovaném časopise registrovaném v databázi SCOPUS, jako první 
                                                                autor s rozsahem spoluautorství 60%, odevzdání posterů apod./ 

           - požadavky na školitele bez příslušných titulů budou upřesněny a  
projednány na VR.

                                            Po projednání a schválení doplňujících požadavků v AS a VR budou připraveny nové 
                                    formuláře „Žádost o schválení školitele“ a „Žádost o povolení obhajoby  DP“                

 Hodnocení studentů doktorského studia – AK bylo hodnoceno kladně /beze změny/, termín  
pro odevzdání je do 12. 10. 2012

 Statistické údaje ČSU z oblasti VaV –budou pro informaci rozeslány členům GD elektronicky 
 Databáze přístrojového vybavení – pro potřeby VaV vzešla iniciativa vytvořit centrální 

databázi
 GA ČR – zrušen termín na podání přihlášek, nový termín vyhlášení - polovina května 2012. 

6. Rozvoj
Doc. Čiháková podala následující informace: 

 FRVŠ 2013 /příprava projektů/ -  projekty kat. A – 5  
kat. B – 15 /podpora pedagogické práce akad.

                                                                                                                    pracovníků do 35 let/ 
kat. G - 4 /doktorské/

                                               Případné dofinancování projektů provedou katedry po dohodě s panem tajemníkem. 
Bližší informace na: http://www.frvs.cz a http://www.frvs.cz/prirucka

 Personální změny v odd. zahraničních styků R/ČVUT – místo Ing. J. Požára nastoupil jako 
vedoucí odd. ZS Ing. Wolfgang Melecký, Ph.D.

http://www.frvs.cz/
http://www.frvs.cz/prirucka
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7. Zahraničí 
Prof. Pavelka podal následující informace:

 Smlouva s Fakultou stavební a architektury Univerzity v Banja Luce – v loňském roce byla 
podepsána smlouva o spolupráci. V jejím rámci bude v atriu FSv koncem září uspořádána 
výstava architektonických a uměleckých děl z Univerzity v Banja Luce /aktivita FSv a MZV 
ČR/. Dále se předpokládá vydání společné publikace a krátkodobá výměna pedagogů. Problém 
je z hlediska financování pobytu jejich studentů v ČR /reciprocitu studentů lze těžko 
předpokládat/ – bude podána přihláška TEMPUS,  možnost finanční podpory z MZV.  

 Rámcová smlouva o spolupráci se společností Agrolex  - jedná se o zprostředkování návštěv 
rusky mluvících  studentů na FSv /exkurze v laboratořích, odborné přednášky a informace o 
studiu na FSv/, smlouva je podepsána s platností do 30. června 2013, její výhodnost a účelnost 
pak bude vyhodnocena. Katedrám budou náklady spojené s předpokládanými přednáškami 
refundovány /jedná se o placenou aktivitu/.

 Finanční příspěvky pro studenty, doktorandy i zaměstnance na výjezdy do zahraničí – Prof. 
Pavelka upozornil na možnost využívání  příspěvků na podporu výjezdů a studijních pobytů 
pro studenty a doktorandy např. z Hlávkovy nadace /Hlávkova nadace – podpora studia a 
výjezdů viz http://www.hlavkovanadace.cz/pokyny_2011.php/
a z rektorátu ČVUT – podpora dopravních nákladů na akce propagující ČVUT do výše max. 
18 tis. Kč, stipendijní příspěvek zahraničním doktorandům studujícím na ČVUT /ve stejné 
výši, jakou dá přijímající pracoviště/. 
http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/granty/granty-cvut-na-studium-v-zahranici/alias.2006-01-23.2718961408

Ve zdůvodněných případech lze na základě žádosti v rámci propagace FSv nebo na prestižní  
akce využít i omezené prostředky ZO FSv – zejména jako příspěvek na dopravu /platí pro  
studenty i zaměstnance FSv/. 

8. Výstavba
Ing. Lambojová v zastoupení Prof. Šenbergera podala informaci k následujícím stavebním akcím:

 Rekonstrukce poslucháren C – je připraveno výběrové řízení na dodavatele stavby, čeká se 
                                                                               na schválení investičního záměru MŠMT 

 Fasáda na budově A – schváleno, do konce května t. r. bude vypsáno VŘ na dodavatele, 
                                                    předpoklad zahájení prací konec září/začátek října t. r. 

 Výtahy – práce byly dokončeny, některé vzniklé závady jsou s dodavatelskou firmou řešeny 
                                            a budou včas odstraněny. 

9. Hospodaření 
Pan tajemník podal informaci k odsouhlasenému rozpisu NIV na rok 2012 a k rozepsaným mzdovým
limitům na katedry. Případné nejasnosti mohou vedoucí kateder s ním konzultovat. 

Termín příštího zasedání Grémia děkanky bude  sdělen dodatečně. 

Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
                                                                                              děkanka 

V Praze dne 11. 5. 2012
Zapsala: Z. Zatloukalová

http://www.hlavkovanadace.cz/pokyny_2011.php/
http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/granty/granty-cvut-na-studium-v-zahranici/alias.2006-01-23.2718961408



