
Z á p i s     č.   6 
ze zasedání Grémia děkanky, konaného 16. 12. 2013  

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

1. Kontrola zápisu č. 5/2013 – bez připomínek 
 

2. Informace paní děkanky ze zasedání Grémia rektora ze dne 16. 12. 2013 /dopol./ 
• Vývoj složení studentů na ČVUT – srovnání s ostatními fakultami a vývoj počtu studií od r.  

                                                           2001 /podíl studentů FSv v B2, N2 a P2, koeficient ekonomické 
                                                           náročnosti – normativní/přepočtení 2013, podíl m + ž na  
                                                           jednotlivých fakultách, zvláštní studenti, absolventi celkem 
                                                           od 2001-2013 apod./.  

• Metodika rozpisu příspěvků a dotací přidělených ČVUT a oddělení prostředků na 
mimonormativní financování pro rok 2014 

• Principy dohody mezi vysokoškolským ústavem a fakultou na ČVUT 
• Směna pozemků mezi Magistrátem, Prahou 6 a ČVUT /Strahov, Kotlářka, Centrální park 

Hanspaulka/ 
• Česká konference rektorů – pan rektor seznámil Grémium s průběhem posledního zasedání 

ČKR, kde proběhla diskuse m.j. i k současnému stavu nejmenování profesorů prezidentem  
republiky. 

• Operační program VVV – 3 velké projekty: Rozvoj pokročilých technologií – 2 mld /5 let/ 
                                                                                                     Rozvoj lidských zdrojů – 2 mld /5 let/ 
                                                                                                     Integrované halové laboratoře – 2 mld /5 let/ 
                                                                      - 2 malé projekty: Experimentální areál staveb 
                                                                                                    Výstavba nové budovy FBMI 
                                               Operační program VVV ještě není schválen, pravděpodobné schválení se očekává 
                                               v březnu příštího roku.                         

• Novoroční koncert ČVUT 25. 1. 2014 v Betlémské kapli 
• Ples ČVUT – 22. 2. 2014 na Žofíně 

 
3. Pedagogika 

Prod. Máca podal následující informace: 
• Poděkování kolegům z katedry architektury - obor A+S – za zavedení nových podmínek pro 
                                                                                               oddělené ústní bc.  SZZ  - kladné  
                                                                                               hodnocení, od LS 2013/14 bude 
                                                                                               postupně zavedeno na všech  
          oborech studia. 
 

4. Věda a výzkum 
Prod. Hájek podal následující informace: 

• Proběhl interní audit systému rozdělování a užívání prostředků na vědu a výzkum 
• Vkládání VV výsledků do RIV 
• Přijímání studentů do doktorského studia – není limitováno, nutno ale věnovat pozornost 

kvalitě studentů, nová kritéria pro jmenování školitelů 
• SGS 2014 – harmonogram vyvěšen na fakultním webu, přidělené prostředky budou rozděleny 

                                                 podobně jako v minulých letech. 
                    

5. Rozvoj 
Prod. Čiháková podala následující informace: 

• IP/IRP – podklady pro zpracování závěrečných zpráv 2013 - do 3.1.2014 podklady z R/ČVUT, 
                                                                                                 - do 17.1.2014 vypracování od řešitelů                              
• FRVŠ 2013 – 5. 2. 2014 ZOŘ a ukončení projektů 
• Rozvojové projekty /RPMT/ v r. 2014 

1. Podpora pedagogické práce akad. pracovníků do 35 let na VŠ  
2. Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů 
3. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti 
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  – termín pro vyhlášení soutěže do 15. 1. 2014, 

                                                tři tématické kategorie, upřesnění se týká 2. témat. okruhu /ak. prac. do 35 let/ -  
                                                - přidělenou finanční částku nelze použít na kapitálové výdaje. 

                    Výběrová a hodnotící komise – 7členná – proděkan pro rozvoj a proděkani pro  
                                                                       pedagogickou činnost /Čiháková, Máca, Vašková,  
                                                                       J. Novák, M. Dočkal,  Z. Pešková, Čepek/. 
                    Harmonogram a řešení RPMT – vyhlášení do 15. 1. 2014, ukončení výběru do 28. 2. 2014, 

                                                                                    oznámení výsledků do 28. 2. 2014, ukončení řešení projektů  
                                                                                    do 31. 12. 2014, oponentura a vyhodnocení do 31. 1. 2015, 
                                                                                    předání zprávy o řešení a výsledcích prorektorovi pro rozvoj 
                                                                                    a manažerovi IP do 15. 2. 2015 
 
                       

6. Zahraniční styky 
Prod. Pavelka podal následující informace: 

• Spolupráce s Univerzitou v Niš – Prof. Pavelka absolvoval zahr. cestu na univerzitu v Niš, se 
kterou fakulta stavební podepsala smlouvu o spolupráci. S touto univerzitou byla navázána 
spolupráce již v minulých letech /cca před 20 lety/, jedná se o velkou univerzitu s cca 6 tis. 
studenty. Spolupráce se bude týkat především katedry K155 z důvodu zájmu nišské univerzity 
o obory geodézie a přípravu jejich akreditace.   

• Připravuje se smlouva o spolupráci s Ústavem stavitelství a architektury v Kaliningradu – 
návštěva Dr. Zinověva na fakultě 9. 12. 2013, pozvání na mezinárodní konferenci Concrete 
2014, která se koná v květnu příštího roku v Moskvě. 

                  
 

7. Výstavba – prod. Šenberger omluven 
• Veškeré stavební práce na fakultě probíhají dle plánu /viz zápis č. 5 z GD/ 

 
 

8. Hospodaření 
Pan tajemník podal následující informace: 

• Provedení účetní závěrky k datu 18. 12. 2013  
• Prezentace Ing. Hanušové a Doc. Macka ke změnám ve FIS – přečíslování akcí 2014 a změny 

ve financování mezd hrazených ze zdrojů MŠMT – platnost od 1. 1. 2014. 
 
 

 
V závěru zasedání paní děkanka a celé vedení fakulty poděkovalo  všem za spolupráci v letošním roce a popřálo 
krásné vánoční svátky a hodně zdraví a úspěchů v roce 2014. 
 
Termín prvního zasedání GD v r. 2014 bude sdělen po dohodě vedení fakulty na poradě 
KD. 
 
 
 
 
        Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., v.r. 
                                                                                                                                        děkanka 
 
 
 
 
V Praze dne 19. 12. 2013  
Zapsala: Z. Zatloukalová 
 


