
Z á p i s    č.  3 
ze zasedání Grémia děkanky, konaného 24. 6. 2013  

Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Kontrola zápisu č. 2/2013 – bez připomínek 

2. Informace paní děkanky ze zasedání Grémia rektora /24. 6. od 11,00 hod./ 
 Zavádění metodiky full cost na ČVUT – zástupce za FSv Ing. Augustinová 
 Příprava IRP ČVUT 2014 – finanční prostředky byly rozděleny do 3 okruhů: 

                                                                           → podpora pedagogické práce akad. pracovníků do 35 let 
          → profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů 
                                                                           → tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti 

 CRP 2014 – pro letošní rok vyhlásilo MŠMT pouze dva programy:
                                   → program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol 
                                   → druhý program je specializován pro pražské VŠ – ČVUT může podat 5  
                                        projektů, s proděkany fakult byl projednán výběr. 

 Vývoj operačního programu VaVpI a programové financování  - za ČVUT byly na MŠMT 
                                                       podány 3 návrhy projektů – 1. ČIIRK, FSv a FS 
                                                                                                    2. FEL – revitalizace halových laboratoří 
                                                                                                    3. Laboratoře Ústavu technické a experimentální 

fyziky
 Informace o současném stavu financování investičních akcí, naplánovaných na roky 2013-

2016

3. Pedagogická činnost 
Prod. Máca podal následující informace:

 Zajištění státnicových komisí – je povinností katedry, kde student zpracovává diplomovou 
nebo bakalářskou práci, aby zajistila pro studenta státnicovou komisi se vším všudy i když 
daný obor není pro katedru typický anebo je možná domluva s jinou katedrou

 Povinnost uložení výsledků do KOSu do 3 dnů po skončení zkouškového období /tj. 
nejpozději do 3. – 4. 7. 2013/ 

 Student, který si při opětovném přijetí na obor zapíše předmět, který v minulosti již 
absolvoval, musí jej absolvovat znovu v plném rozsahu jako všichni ostatní studenti.
Neexistují žádné výhody pro udělení zápočtu nebo zkoušky z důvodu dřívějšího absolvování 
předmětu. 

4. VaV
Prod. Hájek podal následující informace:

 Změny v doktorském studiu na FSv – z  jednání ORP SI vyplynuly některé návrhy na změny 
v doktorském studiu. Jednou z nich je, že studenti doktorského studia v prezenční i 
kombinované  formě studia budou mít povinnost složit SDZ do 4 let od data nástupu /s 
možným prodloužením o 1 rok na základě odůvodněné žádosti. Návrhy změn se připravují a 
budou zahrnuty ve Směrnici děkanky pro doktorské studium. 
Návrh úlev na stipendium zahraničních studentů – propojení s vědecko-výzkumnými výsledky. 

 Nové formuláře pro hodnocení doktorandů za období do konce srpna 2013 jsou uloženy na 
fakultním webu– termín pro odevzdání je do 14. 10. 2013.

 Příprava norských fondů  

 Konání Mezinárodní konference CESB13 na fakultě ve dnech 26. – 28. 6. 2013. 
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5. Rozvoj
Prod. Čiháková podala následující informace: 

 CRP 2014 – Doc. Čiháková poděkovala všem za spolupráci při přípravě projektů, za FSv byly  
po redukci podány 2 projekty.

 IRP 2014 – podání projektů dle 3 pilířů  /viz informace paní děkanky výše/. 
                                                Požadavek MŠMT, aby 10% z celkové částky přidělené fakultě, bylo převedeno  
                                                do soutěže podobné FRVŠ /určeno především pro doktorandy a pracovníky do 35 

let/.

6. Zahraniční styky  
Prod. Pavelka podal následující informace:

 Zahraniční oddělení je přestěhováno do poloviny září do suterénu B /Bs-011/,  
odd. PR do Bs-012.

 Samoplátce – 13. 6. 2013 proběhl zajímavý seminář v Technické knihovně, zahájil pror. Bíla, 
vystoupení pracovnic odd. vnějších vztahů, zvaní hosté z Masarykovy university v Brně, 
vystoupení na téma samoplátci, jejich přínos a problematika. 
Webové stránky SÚZ v AJ – www.studyatctu.cz

 Problematika samoplátců – samoplátci – tzv. internacionalizace ovlivňuje koeficient K, který 
je důležitý při tvorbě finančních prostředků pro fakultu, ceny za studium na ČVUT jsou různé, 
FSv a FS 3.750 USD, nejvíce FJFI 10 tis. USD za rok. Byly stanoveny max. ceny 190 tis. Kč 
ročně. V současné době je na ČVUT asi 140 samoplátců, nejvíce FS, FSv, dále FEL. Hrozbou 
je přechod na studium v češtině /zdarma/. Snaha ČVUT o vyšší počet samoplátců ze zemí 
mimo EU – např. Indie, kde jen 10% studentů studuje na státních školách. 

 Vystoupení zástupců MU v Brně s informacemi o samoplátcích – internacionalizace intenzívně 
od roku 2003, počty samoplátců na MU v Brně stoupají – r. 2002-304, r. 2008-745, r.2012-
1054 bez slovenských studentů. Podíl zahraničních studentů tak dosahuje 16%, avšak bez 
slovenských studentů jen 2,4%. Pro porovnání: na ČVUT je 12,5% zahr. studentů včetně 
slovenských studentů. Moravské VŠ koordinují svou zahraniční presentaci a politiku vůči zahr. 
studentům – levnější provoz. 
Webové stránky MU pro nábor samoplátců jsou v českém, anglickém, vietnamském, ruském 
jazyce a hindu.

7. Výstavba
Prod. Šenberger podal následující informace:

 Rekonstrukce budovy A – v minulém týdnu, 18. 6.,  proběhla úspěšně kolaudace 1. etapy. 
                                                                        Do konce tohoto týdne bude přestěhována strana studentská zpět 
                                                                        na stranu učitelskou, od příštího týdne se bude demontovat na 
                                                                        studentské straně fasáda. 
                            Výměna výtahů v budově A – je vypsáno VŘ na stavební firmu na dodávku 4 výtahů, 
                                                                              výměna se předpokládá v únoru 2014. Dvakrát bylo výběrové 
                                                                              řízení zrušeno z důvodu přihlášení pouze 1 kandidáta. 

 Posluchárny C – je zpracován projekt na výměnu fasády C-sever včetně obou můstků, do 14 
                                  dnů by mělo být vypsáno VŘ na dodavatele. Demontáž fasády se předpokládá 
                                  v polovině listopadu   2013, dokončení do konce roku 2013.  

                                                        Projekt na interiéry poslucháren je částečně připraven – rekonstrukce se 
                                                        předpokládá o prázdninách r. 2014. 

 Budova B – připravují se podklady pro celkovou rekonstrukci budovy B , na základě dohody 
                                                 bude vypracována studie /za fakultní prostředky/ jako podklad pro další  
                                                 projektování. Další projekty budou financovány z R/ČVUT a z MŠMT. 
                                                 Z důvodu shromažďování podkladů požádal Prof. Šenberger všechny pracovníky, 
                                                 kteří sdílejí prostory v budově B, aby mu podali návrhy a náměty pro příp. úpravy 
                                                 a změny prostor  v budově B. 

http://www.studyatctu.cz/
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8. Hospodaření 
Pan tajemník podal následující informace:

 Poděkoval všem za spolupráci při zajištění změn ve mzdovém předpisu - od 1. 6. 2013 
vstupuje v platnost nová tarifní tabulka..

 Probíhá VŘ na zajištění služeb dodávek IT a AVT, dne 15. 7. 2013 bude jednat komise pro 
otevírání obálek, od zahájení ZS 2013/14 bude možné vypisovat VŘ již s nově vybranými 
dodavateli, pokyn bude rozeslán na katedry.

 Nový proces inventarizace hmotného majetku – během 14 dnů budou zpracovány podklady 
k projednání ve vedení fakulty /elektronická forma, přečíslování veškerého majetku do konce 
roku apod./.

 Zajištění pořádku prostor za budovou D a v nádvoří budovy –  řeší se ve spolupráci 
s příslušnými katedrami a  realizace se předpokládá během srpna t. r. 

Závěrem paní děkanka poděkovala všem za spolupráci v tomto akademickém roce a 
popřála všem krásné a klidné prožití dovolených. 

Termín příštího zasedání GD bude sdělen dodatečně. 

Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
                                                                                                                děkanka 

V Praze dne 26. 6. 2013
Zapsala: Z. Zatloukalová

.


